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Cẩm Lệ, ngày
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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn
tại cuộc họp Ủy viên UBND quận và các ngành, đơn vị liên quan
Ngày 16/7/2018, UBND quận tổ chức phiên họp định kỳ Ủy viên UBND
quận tháng 7/2018. Sau khi nghe các ngành, đơn vị báo cáo nội dung công việc
thực hiện trong tháng 6/2018; ý kiến của các đồng chí Ủy viên UBND quận và
của các thành viên tham dự phiên họp. Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn có ý
kiến kết luận như sau:
1. Chi cục Thuế
a) Tiếp tục tham mưu UBND quận chỉ đạo tăng cường thu ngân sách Nhà
nước trong 6 tháng cuối năm 2018.
b) Tham mưu UBND quậntổ chức cuộc họp chuyên đềtriển khai Quyết
định số 2315/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND thành phố Ban hành Đề án
“Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế”
trên địa bàn quận. Báo cáo UBND trong tháng 7/2018.
2. Cơ quan quân sự quận: Tham mưu UBND quận chỉ đạo tổ chức tốt
diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Hòa Phát và phường Hòa Xuân.
3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Tham mưu UBND quậntổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và các
hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
b) Kiểm tra tiến độ thi công sửa chữa các công trình nhà chính sách, đảm
bảo chất lượng và thời gian bàn giao.
4. Liên quan đến xã hội hóa đầu tư thiết chế văn hóa Trung tâm văn
hóa phường Khuê Trung
UBND quận thống nhất chủ trương về xã hội hóa đầu tư thiết chế văn hóa
phường Khuê Trung. Giao Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựngquận chủ trì,
phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế tham mưu UBND quận Phương án
đầu tư báo cáo tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 8/2018.
5. Phòng Nội vụ:
a)Chủ trì,phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận tham mưu
UBND quận chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách

hành chính, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 (trong tháng
7/2018).
b) Tham mưu UBND quận thi biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
quận và biên chế cho các bậc học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) trong
tháng 8/2018.
c) Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm điểm Huỳnh Thị Kim Anh - Hiệu trưởng Trường
THCS Nguyễn Thiện Thuật, báo cáo Thường trực Quận ủy trước ngày
27/7/2018(theo Thông báo số 243-TB/QU ngày 20/6/2018 của Quận ủy Cẩm Lệ).
6. Thanh tra quận:Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh
đạo Phòng Nội vụbáo cáo Thường trực Quận ủy trước ngày 27/7/2018 (theo
Thông báo số 243-TB/QU ngày 20/6/2018 của Quận ủy Cẩm Lệ).
7. Phòng Tài nguyên và Môi trường
a) Phối hợp các ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện Kế hoạch thực hiện các
dự án giải tỏa đền bù trên địa bàn quận, trình UBND quận ký ban hành trong
tháng 7/2018.
b) Tham mưu UBND quận kiểm tra, đề xuất giải quyết 09 hồ sơ liên quan
đến việc giao đất không đúng đối tượng cho quân nhân Sư Đoàn 375, báo cáo
UBND quận trước ngày 27/7/2018.
c) Tham mưu UBND quận bổ sung 30 Quyết định cho chuyển mục đích sử
dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và Kết luận số 907/KL-UBND
ngày 12/6/2018 của UBNDquận về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với
Phòng Tài nguyên và Môi trường trong công tác thẩm tra hồ sơ chuyển mục đích
sử dụng đất, báo cáo UBND quận trước ngày 27/7/2018.
d) Tham mưu UBND quận báo cáo tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc
đối với các trường hợp mua đất rẻo, báo cáo UBND quận trong tháng 7/2018.
đ) Tham mưu UBND quận báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tại
cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 8/2018.
e) Báo cáo UBND quận kết quả kiểm tra lĩnh vực môi trường tại: xăng dầu,
phế liệu, sản xuất nông lâm thủy sản, các đơn vị có nguy cơ ô nhiễm môi trường,
báo cáo UBND quận trước ngày 27/7/2018.
7. Phòng Quản lý đô thị
a) Trên cơ sở nội dung Kế hoạch số 966/KH-UBND ngày 20/6/2018 của
UBND quận về hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành, theo nhiệm vụ được phân
công, yêu cầu các thành viên của Tổ liên ngành khẩn trương triển khai thực hiện.
Báo cáo UBND quận kết quả kiểm tra.
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b) Liên quan đến việc triển khai Đề án “xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu
hạ tầng đô thị trên hệ thống GIS”.
- Thống nhất đề xuất của Phòng Quản lý đô thị về việc phê duyệt tổng thể
Đề án “Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng đô thị trên hệ thống GIS”, làm
cơ sở để triển khai các hạng mục đã có đầy đủ số liệu và nghiệm thu thanh toán
khối lượng cho từng giai đoạn đề án. Trình UBND quận phê duyệt trong tháng
7/2018.
- Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham
mưu UBND quận bố trí kinh phí để thực hiện Đề án, nghiệm thu thanh toán khối
lượng đã hoàn thành cho từng giai đoạn của đề án.
- Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với đơn vị tư vấn đưa vào vận hành
demo hệ thống phần mềm Desktop đối với dữ liệu đồ án quy hoạch và cấp phép
xây dựng để UBND các phường và đơn vị liên quan đánh giá và hiệu chỉnh hệ
thống trước khi vận hành chính thức. Thống nhất tiếp tục triển khai hai hạng mục
này trên hệ thống WebGis để phục vụ xác nhận quy hoạch và cấp phép xây dựng
cho nhân dân. Hoàn thành vào cuối năm 2018.
- UBND các phường tích cực phối hợp với Phòng Quản lý đô thị hoàn
thành công tác khảo sát số liệu về mạng lưới đánh gắn biển số nhà và dữ liệu hạ
tầng kiệt hẻm trong tháng 7/2018 để đảm bảo tiến độ đề án.
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợpBan Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng kiểm tra tiến độ đầu tư, sửa chữa các công trình vệ sinh và thay thế
bóng đèn tại các trường học trên địa bàn quận, báo cáo UBND quận tại cuộc họp
giao ban hàng tuần.
9.Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng quận: Kiểm tra, đôn đốc
các đơn vị thi công các công trình trường học đảm bảo thời gian hoàn thành trước
ngày 25/8/2018 để phục vụ cho việc học tập 02 buổi/ngày của học sinh năm học
2018 - 2019.
10. UBND các phường
a) Liên quan đến Tờ trình số 388/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND
phường Hòa Phát về việc cho phép đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa phường
Hòa Phát từ nguồn xã hội hóa.
UBND quận thống nhất chủ trương, giao UBND phường Hòa Phát xây
dựng Phương án đầu tư, báo cáo UBND quận trong tháng 8/2018.
b) UBND phường Hòa Phát chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm tra Quy tắc đô
thị quận thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm lòng
đường, vỉa hè làm nơi buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm, chợ Bồ Quân vào buôn
bán tập trung tại chợ Hòa Phát. Báo cáo UBND quận tại cuộc họp giao hàng tuần.
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c) UBND các phường quản lý tốt các dự án đã công bố quy hoạch trên địa
bàn; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp xây dựng trái
phép, sai phép, không phép. Đồng thời, thường xuyên duy trì Ngày Chủ Nhật
“Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn.
11. Văn phòng HĐND và UBND quận
a) Tham mưu UBND quận triển khai thực hiện Thông báo số 369TB/TU ngày 02/5/2018 của Thành ủy Đà Nẵng về thông báo ý kiến kết luận
của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận
ủy.
b) Thống nhất xếp lịch để UBND quận tổ chức làm việc định kỳ hàng
tháng, hàng tuần với các ngành, đơn vị liên quan, các phường để kiểm tra,
đánh giá tiến độ thực hiện các văn bản của Quận ủy, HĐND quận, các vấn
đề liên quan đến kiến nghị cử tri.
c) Xếp lịch tiếp dân các dự án trên địa bàn quận.
12. Các đồng chí Ủy viên UBND quận khi họp Ủy viên UBND quận nếu
vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch UBND quận và thông báo Văn phòng HĐND và
UBND quận. Trường hợp không báo cáo thì xem là vắng mặt và không được cử
cấp phó đi dự họp thay.
UBND quận đề nghị các ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường
ký: Nguyễn Hoàng
triển khai, thực hiện./. Người
Email: hoangn1@danang.gov.vn
Nơi nhận:

Cơ quan: Quận Cẩm Lệ, Văn phòng Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,
Thành phố Đà Nẵng
Chức vụ: CVP HĐND và UBND quận
Thời gian ký: 23.07.2018 10:49:55
+07:00

- TT Quận ủy;
- TTHĐND quận;
- CT, các PCT UBND quận;
- UBMTTQVN quận và các đoàn thể quận;
- Ban Pháp chế; Ban KT-XH HĐND quận;
- Văn phòng Quận ủy;
- LĐVP HĐND và UBND quận;
- Cơ quan quân sự quận; Công an quận;
- Các ngành, đơn vị thuộc quận;
- CN VPĐKĐĐ TP tại quận Cẩm Lệ;
- UBND các phường;
- CVTH;
- Lưu: VT,TH Tri.48.

CHỦ TỊCH
Ký bởi: Lê Văn Sơn
Email:
sonlv@danang.gov.vn
Cơ quan: Quận Cẩm Lệ,
Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 23.07.2018
10:50:11 +07:00

Lê Văn Sơn

4

