
 

 
UBND QUẬN CẨM LỆ 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-VP           Cẩm Lệ, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND quận - Hồ Văn Khoa 

tại cuộc họp giao ban cơ quan tuần 19 năm 2022 

 

Ngày 09/5/2022, UBND quận tổ chức cuộc họp giao ban cơ quan tuần 19 

năm 2022; tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo UBND quận; Thành viên 

UBND quận; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quận ủy; Trưởng các ngành, đơn vị: 

Ban Quản lý các dự án đầu tư - xây dựng; Ban Giải phóng mặt bằng; Đội Kiểm 

tra Quy tắc đô thị quận và UBND phường Khuê Trung. Sau khi nghe ý kiến của 

các ngành, đơn vị, đồng chí Hồ Văn Khoa - Chủ tịch UBND quận có ý kiến kết 

luận như sau: 

1. Giao Phòng Tư pháp nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND quận ủy 

quyền cho các Phó Chủ tịch UBND ký các quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính trên lĩnh vực phụ trách theo Điều 10, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 

23/12/2021 của Chính phủ. 

2. Giao Phòng Kinh tế  

a) Tham mưu chuẩn bị chu đáo các nội dung để tổ chức Hội nghị đối thoại 

với Doanh nghiệp trên địa bàn quận trong tháng 5 năm 2022. 

b) Phối hợp với các nhà đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo UBND 

quận về công tác thu hút đầu tư các khu đất bãi bồi ven sông vào sáng thứ 2 

ngày 16/5/2022. 

3. Thống nhất theo đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Công văn 

số 86/PTCKH ngày 21/4/2022, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, đơn vị thực hiện. 

4. Giao UBND phường Khuê Trung phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch và đơn vị liên quan xây dựng Phương án quản lý, 

vận hành, khai thác bãi đỗ xe tạm tại góc đường Nguyễn Hữu Thọ - Thăng Long 

theo đúng quy định. 

5. Liên quan đến việc xây dựng, sửa chữa lại nhà đối với các trường hợp 

làm nhà trên đất nông nghiệp diện giải tỏa dự án Khu vực phía Bắc đường Lê 

Trọng Tấn, phường Hòa Phát  

Giao đồng chí Võ Thiên Sinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 

chỉ đạo các ngành, đơn vị kiểm tra, rà soát có danh sách cụ thể, đề xuất Chủ tịch 

UBND quận để báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy xin chủ trương. 
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6. Liên quan đến giá đất bồi thường tái định cư các dự án trên địa bàn 

Thống nhất theo đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường, giao Chủ 

tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư phụ trách từng dự án chỉ đạo, khảo 

sát trình Hội đồng giá đất thành phố, UBND thành phố phê duyệt giá đất, hệ số 

điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn 

quận. 

7. Giao UBND phường Khuê Trung chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm tra 

Quy tắc đô thị kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn đất bãi bồi ven sông 

để canh tác hoa màu làm ảnh hưởng dòng chảy tại khu vực.   

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND quận - Hồ Văn Khoa tại cuộc 

họp giao ban tuần 19 năm 2022, Văn phòng UBND quận thông báo đến các cơ 

quan, đơn vị, địa phương biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND quận;  

- Thành viên UBND quận;  

- Trưởng các ngành, đơn vị: Ban Quản lý các dự 

án đầu tư - xây dựng; Ban Giải phóng mặt bằng; 

Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận;  

- UBND phường Khuê Trung; Hòa Thọ Đông; 

- CVP, các PCVP UBND quận; 

- Lưu: VT, TH. Tri.                

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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