
UBND QUẬN CẨM LỆ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-VP         Cẩm Lệ, ngày      tháng  4  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND quận - Hồ Văn Khoa  

tại cuộc họp Thành viên UBND quận mở rộng tháng 3 đầu năm 2022 

và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến   

Ngày 12/4/2022, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức họp thành viên UBND 

quận mở rộng để đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời 

gian đến. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo UBND quận; đại diện 

lãnh đạo UBMTTQVN quận; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quận ủy; các 

Thành viên UBND quận; trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - 

Hòa Vang; Phòng Y tế; Trung tâm Y tế; Ban Giải phóng mặt bằng; Ban Quản 

lý các dự án đầu tư - xây dựng; Ban Quản lý các chợ; Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai thành phố tại quận; Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị; Trung tâm 

Văn hóa, Thông tin và Thể thao và Chủ tịch UBND 6 phường. Sau khi nghe 

các ngành, đơn vị, điạ phương báo cáo, ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND, 

UBMTTQVN quận. Chủ tịch UBND quận - Hồ Văn Khoa kết luận một số nội 

dung sau đây: 

1. Đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương  

a) Triển khai thực hiện Kết luận số 180-KL/TU ngày 24/3/2022 của 

Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

b) Tập trung công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành 

phố trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

theo Quyết định của UBND thành phố đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề 

ra. 

c) Tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; tập trung hoàn thành 03 nhiệm vụ trọng 

tâm do UBND thành phố giao và 03 nhiệm vụ trọng tâm quận giao cho các 

ngành, đơn vị, địa phương năm 2022. 

d) Khẩn trương rà soát và giải quyết dứt điểm các kiến nghị cử tri trước 

và sau kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố. Hoàn thành báo cáo trước ngày 

30/4/2022. Đối với các kiến nghị cử tri của UBND thành phố chuyển giải 

quyết: đề nghị các ngành chủ động, phối hợp với các ngành thuộc UBND 

thành phố giải quyết, đồng thời rà soát và tiếp tục báo cáo thành phố đối với 
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những nội dung chưa hoàn thành và cập nhật trên Hệ thống phần mềm theo 

dõi nhiệm vụ thành phố giao (Công văn số 8726/UBND-VP ngày 27/12/2021; 

Công văn số 258/UBND-VP ngày 11/02/2022), Công văn số 2768/UBND-VP 

ngày 31/12/2021). 

2. Đề nghị Chi cục Thuế khu vực  

Tập trung công tác thu ngân sách đạt dự toán thành phố giao, nhất là 

tăng cường thu thuế nợ đọng, thuế xây dựng tư nhân. Hoàn thành và ban hành 

bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giai đoạn 2022-2026. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

a) Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo cân đối hiệu 

quả, hạn chế chi phát sinh. 

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị tham mưu UBND quận hoàn 

thành tiến độ giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công Quý II năm 2022 đạt tối 

thiểu 35% kế hoạch vốn được UBND thành phố giao. 

4. Phòng Kinh tế 

a) Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 

2022: “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và 

phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; thực hiện các giải pháp cải thiện môi 

trường kinh doanh để thu hút, kêu gọi các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến 

độ các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.  

b) Triển khai thực hiện Đề án “Phố ẩm thực” trên tuyến đường Thăng 

Long phường Khuê Trung. Kêu gọi nhà đầu tư có nhu cầu triển khai xây dựng 

dự án phát triển du lịch sinh thái tại khu vực bãi bồi ven sông, làng rau La 

Hường, La Hoong. Xét chọn các doanh nghiệp đầu tư tại Cụm công nghiệp. 

Triển khai thực hiện “Thí điểm dán tem QRcode kiểm soát đối với một số sản 

phẩm thực phẩm sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” đang tiêu thụ tại 

các chợ Hoà Cầm, Hoà Xuân, Hoà An.  

c) Tham mưu UBND quận tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 

trong tháng 5 năm 2022. 

5. Ban Giải phóng mặt bằng  

a) Tập trung tham mưu UBND quận tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh 

tiến độ giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn quận 

theo đúng tiến độ thành phố tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 

28/01/2022 của UBND thành phố.  

b) Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND quận tổ 

chức xử lý hành chính đối với các hộ dân không chấp hành Quyết định thu hồi 

đất tại các dự án theo Kế hoạch đề ra. 
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6. Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng 

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình vốn ngân sách thành phố, vốn 

ngân sách quận theo danh mục đã được phê duyệt. Tập trung công tác quyết toán 

vốn đầu tư công trình hoàn thành, các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng 

qua các năm nhưng chưa lập quyết toán, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng 

theo kế hoạch vốn được giao.  

7. Phòng Quản lý đô thị 

a) Rà soát hiện trạng, nhu cầu sử dụng và đề xuất liên quan đến nhà sinh 

hoạt cộng đồng để tích hợp, bổ sung vào Đề án nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa 

bàn quận Cẩm Lệ.  

b) Xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý chất lượng công 

trình xây dựng trên địa bàn quận theo thẩm quyền tại Quyết định số 

10/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

c) Tổ chức đấu thầu gói thầu thoát nước năm 2022. 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

a) Thực hiện tốt công tác đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải rẳn trên địa bàn giai đoạn 2022-2024. 

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo vệ 

môi trường quận Cẩm Lệ giai đoạn 2021-2030”. 

9. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị 

a) Tiếp tục tăng cường kiểm tra lập lại trật tự vỉa hè, nhắc nhở, xử lý các 

trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán tại các 

tuyến đường theo phân cấp quản lý.  

b) Phối hợp với UBND các phường thường xuyên kiểm tra việc xây dựng 

trái phép, không phép trên địa bàn quận. 

10. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

a) Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, kế hoạch sửa chữa, 

xây dựng nhà ở cho các gia đình có công cách mạng, nhà hộ nghèo năm 2022.  

b) Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu UBND quận 

tổ chức Ngày Hội việc làm và tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học 

sinh, người lao động trên địa bàn quận.  

c) Tham mưu UBND quận xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.  

11. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao 
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a) Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, 

Đề án “Nếp sống văn hoá văn minh đô thị”; kiểm tra tình hình thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2022.  

b) Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch tại 

các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn quận Cẩm Lệ.  

c) Tham mưu tổ chức chu đáo Đại hội Thể dục - Thể thao quận Cẩm Lệ 

lần thứ V trong tháng 5 năm 2022. 

12. Trung tâm Y tế, Phòng Y tế 

a) Tiếp tục tham mưu UBND quận triển khai thực hiện các chủ trương, 

chỉ đạo của Trung ương, thành phố và Quận uỷ về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19.  

b) Tham mưu UBND quận tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc 

xin theo kế hoạch của thành phố, nhất là triển khai việc tiêm chủng cho trẻ em từ 

05 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn. 

c) Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, 

phòng, chống các loại dịch bệnh, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh 

lây lan trên địa bàn, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa. 

13. Phòng Tư pháp 

a) Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 

thực hiện hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản có tính chất quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành 

pháp luật. 

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị tham mưu UBND quận tổ chức 

rà soát các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực chưa tổ 

chức thực hiện, hàng tháng tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND quận biết, chỉ đạo. 

14. Thanh tra quận  

Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương tham mưu UBND 

quận giải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng của công dân.  

15. Phòng Nội vụ 

a) Tham mưu tổ chức xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị 

quận; thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo và thực hiện điều động, bố 

trí lãnh đạo quản lý các trường công lập thuộc quận đảm bảo kịp thời, nghiêm 

túc, khách quan.  

b) Triển khai đưa việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hộ khẩu của 

Công an phường vào bộ phận Một cửa của UBND phường; phối hợp với Tổng 

đài 1022 tổ chức khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ công của 

UBND quận Cẩm Lệ. 
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c) Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND quận đề xuất 

thành phố cho phép tích hợp 03 thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào 

sử dụng công trình cấp III khác nhà ở theo Quyết định 03 của Thành phố; Thủ 

tục lấy ý kiến cơ quan cấp phép xây dựng đối với các trường hợp sai phép khi 

làm thủ tục công nhận tài sản gắn liền trên đất; Thủ tục đánh giá hạ tầng kỹ thuật 

phục vụ tách thửa đối với các thửa đất tách từ 05 thửa đất trở lên, được tiếp nhận 

tại Bộ phận 1 cửa của quận để tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho tổ chức và 

công dân.  

16. UBND các phường 

- Phối hợp với ngành Thuế tập trung công tác thu ngân sách nhà nước, 

hoàn thành chỉ tiêu về thu các loại thuế, quỹ và thu nợ đọng về thuế, nhất là tăng 

cường thu thuế xây dựng tư nhân. 

- Tăng cường quản lý công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự 

vỉa hè, lòng lề đường và trật tự xây dựng; tiếp tục kiểm tra xử lý các trường hợp 

xây dựng không phép, sai phép. 

17. Văn phòng UBND quận 

a) Tham mưu UBND quận theo dõi, đốc việc triển khai thực hiện của các 

ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường, tổng hợp báo cáo UBND quận 

tại cuộc họp giao ban tuần. 

b) Phối hợp các ngành, đơn vị tham mưu UBND quận chuẩn bị các nội 

dung liên quan để tiếp dân, giải quyết vướng mắc tại các dự án trên địa bàn 

quận. 

Văn phòng UBND quận truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND 

quận đến các ngành, đơn vị, địa phương được biết, thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Quận ủy;  

- CT, các PCT UBND quận;  

- UBMTTQVN quận;  

- Văn phòng Quận ủy;  

- Các Thành viên UBND quận; 

- Các ngành chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND quận; 

- Các đơn vị: Chi cục Thuế Khu vực; 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng 

đất Cẩm Lệ; Trung tâm Y tế; 

- UBND các phường; 

- CVP, các PCVP UBND quận;   

- Lưu: VT, TH. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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