
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 3 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa 

tại cuộc họp giao ban ngày 28/3/2022 

Ngày 28/3/2022, UBND quận tổ chức họp giao ban Tuần 13. Sau khi 

nghe báo cáo của các đồng chí tham dự họp, Chủ tịch UBND quận có ý kiến 

như sau: 

1. Liên quan đến việc xây dựng nhà ở tại khu vực chân Đài Tưởng 

niệm Liệt sĩ Hòa Vang  

a) Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo Kết 

luận số 180-KL/TU ngày 24/3/2022, trong đó giao cho quận Cẩm Lệ nghiên 

cứu, rà soát, đánh giá hiện trạng tại vệt dân cư kẹp giữa taluy Đài Tưởng niệm 

Liệt sĩ Hòa Vang và đường nối từ Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc để có 

phương án đề xuất quy hoạch, đầu tư phù hợp. Vì vậy, để thực hiện tốt chủ 

trương trên của Thành ủy, UBND quận giao Phòng Quản lý đô thị hướng dẫn, 

giải thích cho các hộ dân có đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà; đồng thời phối 

hợp với UBND phường Hòa Thọ Tây tổ chức vận động các hộ dân không xây 

dựng mới nhà ở để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư về sau. 

b) Giao Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng quận chủ trì, phối hợp với 

Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND quận lập quy hoạch khu vực trên theo 

chủ trương của thành phố.  

c) Để tạo điều kiện cho người dân tại khu vực chân Đài Tưởng niệm Liệt 

sĩ Hòa Vang, giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm tra Quy 

tắc đô thị, UBND phường Hòa Thọ Tây hướng dẫn cho các hộ dân có nhu cầu 

sửa chữa, cải tạo nguyên trạng công trình nhà ở riêng lẻ (không cơi nới diện tích 

xây dựng). 

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

trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ trên. 

2. Liên quan đến hồ sơ ông Võ Văn Tàu, phường Khuê Trung 

Giao Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND quận phương án điều chỉnh 

quy hoạch để tổ chức cuộc họp với các sở ngành thành phố cho ý kiến, trước khi 

báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo. 

 

 

tri
nh

-0
1/

06
/2

02
2 

09
:1

0:
45

-tr
inh

-tr
inh

-tr
inh



2 

3. Liên quan đến vệt 50m Cách mạng Tháng 8 

Giao Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND quận văn bản kiến nghị 

UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp sớm thi công hoàn thành trước tuyến đường 5m5. 

Đồng thời, chủ động phối hợp với các phòng ban thuộc các Sở ngành thành phố 

nghiên cứu phương án quy hoạch tại nút giao thông từ tuyến đường 5m5 nối 

đường Nguyễn Phước Tần.  

4. Liên quan đến lắp đặt biển báo tại các khu di tích 

a) Thống nhất chủ trương cho lắp đặt biển chỉ dẫn vào các khu di tích, 

giao Phòng Văn hóa và Thông tin lập các thủ tục đầu tư theo quy định. 

b) Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý đô 

thị tham mưu UBND quận làm việc với các phòng ban thuộc Sở ngành thành 

phố để được hỗ trợ về nghiệp vụ. 

5. Giao đồng chí Đinh Thanh - Phó Chủ tịch UBND quận  

a) Chỉ đạo Thanh tra khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo liên quan đến vụ 

việc ông Nguyễn Ngọc Đức, phường Hòa Thọ Tây, đồng thời lấy ý kiến thống 

nhất của các ngành, đơn vị liên quan, trước khi báo cáo UBND thành phố.  

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu họp Hội 

đồng định giá đất các dự án trên địa bàn quận để trình UBND thành phố xem xét 

phê duyệt đơn giá các dự án. 

c) Chỉ đạo các ngành, đơn vị chuẩn bị nội dung để UBND quận làm việc 

với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố về các nội dung liên quan đến quản 

lý đất đai. 

d) Kiểm tra, đề xuất Chủ tịch UBND quận việc quản lý, sử dụng các hồ 

đầm trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo các ngành chuyên môn đề xuất việc nạo vét 

các hồ để báo cáo UBND thành phố chỉ đạo.      

6. Liên quan đến tổ chức Đại hội thể dục - thể thao trên địa bàn quận 

a) Do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, vì vậy 

thống nhất không tổ chức Lễ diễu hành như mọi năm, giao Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các 

ngành, đơn vị, địa phương tham mưu UBND quận tổ chức chu đáo Đại hội thể 

dục - thể thao quận lần thứ V năm 2022 (dự kiến vào ngày 28/5/2022). 

b) Giao đồng chí Ngô Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND quận trực tiếp 

theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ trên. 
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7. Giao Thanh tra quận 

Tập trung rà soát, tham mưu UBND quận giải quyết dứt điểm các đơn thư 

tồn đọng, hoàn thành trong tháng 4 năm 2022.  

8. Giao Văn phòng UBND quận 

a) Phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tham mưu UBND quận Kế 

hoạch cưỡng chế đối với các hộ dân thuộc dự án ven sông Tuyên Sơn - Túy 

Loan (dự kiến tổ chức cưỡng chế đợt 1 từ ngày 10/4/2022-15/4/2022, đợt 2 từ 

ngày 15/4/2022-20/4/2022 và đợt 3 từ ngày 20/4/2022-25/4/2022).  

b) Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo UBND 

quận tiếp dân, giải quyết vướng mắc các dự án trên địa bàn.  

c) Tham mưu UBND quận chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết Quý I năm 

2022 (dự kiến tổ chức vào ngày 12/4/2022).   

Vậy, Văn phòng UBND quận truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

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

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thường trực Quận ủy (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND quận; 

- Các phòng: Thanh tra; VHTT, TNMT, QLĐT, 

Đội KTQTĐT; TTVHTTTT; BQL các dự án 

ĐTXD; BGPMB quận; 

- Văn phòng UBND quận;  

- UBND các phường; 

- Lưu: VT, TH, Tri.          

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa    
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