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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 10/9/2018, UBND quận tổ chức phiên họp định kỳ Ủy viên UBND 

quận tháng 9/2018. Sau khi nghe các ngành, đơn vị báo cáo nội dung công việc 

thực hiện trong tháng 8/2018; 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, UBND các phường 

a) Tăng cường quản lý thu ngân sách, xác định và phân loại nợ thuế để có 

kế hoạch đôn đốc, thu nộp thuế kịp thời, đồng thời áp dụng biện pháp để thu nợ 

đọng, tăng cường thu thuế xây dựng tư nhân.  

b) Chi cục thuế rà soát các công trình xây dựng ngoại tỉnh tham mưu 

UBND quận xây dựng kế hoạch thu thuế, báo cáo UBND quận trước ngày 

25/9/2018.  

 c) Chi cục thuế tham mưu UBND quận xây dựng Kế hoạch gặp mặt các 

Doanh nghiệp nợ thuế cao, kéo dài trên địa bàn quận, báo cáo UBND quận trước 

ngày 25/9/2018.   

2. Liên quan đến xã hội hóa đầu tư thiết chế văn hóa tại UBND các 

phường 

a) UBND các phường (trừ UBND phường Hòa Thọ Tây) khẩn trương báo 

cáo đề xuất thực hiện về xã hội hóa đầu tư thiết chế văn hóa tại các phường gửi 

Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 20/9/2018. Trên cơ sở đó, Phòng Văn 

hóa và Thông tin tổng hợp, tham mưu UBND quận báo cáo UBND thành phố chủ 

trương liên kết đầu tư thiết chế văn hóa, hoàn thành trước ngày 30/9/2018. 

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND quận 

văn bản gửi UBND huyện Hòa Vang đề nghị sao lục hồ sơ liên quan đến nguồn 

gốc đất của Trung tâm Văn hóa phường Hòa Phát, hoàn thành trước ngày 

20/9/2018.  
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3. Liên quan đến công tác quản lý, vận hành Công viên Thanh niên - 

phường Khuê Trung 

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị lập khái toán 

kinh phí công tác vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh tại Công viên Thanh niên 

gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận để công khai đấu 

thầu. Trước mắc, giao Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ tổ chức thu gom, vệ sinh 

môi trường, kể cả công trình vệ sinh 04 lần/01 tuần, giao Phòng Tài chính - Kế 

hoạch đề xuất kinh phí hỗ trợ. 

b) Trung tâm Văn hóa - Thể thao tham mưu UBND quận xây dựng Phương 

án quản lý khai thác Công viên Thanh niên, báo cáo UBND quận trước ngày 

20/9/2018. 

c) Trước mắc, giao Phòng Quản lý đô thị hợp đồng cắt tỉa cây xanh, các 

thảm cỏ tại Công viên Thanh niên. 

d) UBND phường Khuê Trung chỉ đạo các lực lượng trực và thường xuyên 

tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại Công viên Thanh niên và tuyên truyền đến 

nhân dân tại khu vực phối hợp tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường.  

Báo cáo đề xuất kinh phí hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại Công viên 

Thanh niên gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận. 

4. Liên quan đến triển khai Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 

14/7/2017 của UBND thành phố về quản lý và sử dụng đất rẻo trên địa bàn 

quận 

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND quận xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu UBND 

quận thành lập Tổ công tác phối hợp với UBND các phường kiểm tra, rà soát các 

lô đất trống, đất rẻo, báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trước ngày 

15/10/2018. Trước mắc, tập trung giải quyết 88 đơn của công dân liên quan đến 

đất rẻo, báo cáo UBND quận trong tháng 9/2018. 

b) UBND các phường quản lý tốt các lô đất rẻo, các lô đất trống và 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. 

5. Liên quan đến việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của ông 

Nguyễn Ngọc Đức - phường Hòa Thọ Tây 

a) Đội Kiểm tra quy tắc đô thị kiểm tra, xử lý vụ việc trên, đồng thời tham 

mưu UBND quận ban hành văn bản thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Đức dừng 
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đổ giá hạ, lấn chiếm, trả lại dòng chảy của suối (Hố Voi), tháo dở các công trình 

xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, báo cáo UBND quận trước ngày 

25/9/2018. 

b) Thanh tra quận tham mưu UBND quận kiểm tra, đề xuất hướng xử lý về 

sai phạm liên quan đến quản lý đất đai tại khu vực Hố Voi, phường Hòa Thọ Tây, 

báo cáo UBND quận trước ngày 30/9/2018. 

c) UBND phường Hòa Thọ Tây kiểm tra việc chấp hành của ông Nguyễn 

Ngọc Đức về các hành vi vi phạm tại thửa đất số 825, tờ bản đồ số 24 theo Thông 

báo số 112/TB-UBND ngày 20/8/2018 của UBND quận, báo cáo UBND quận 

trước ngày 20/9/2018. 

6. Liên quan xử lý việc xây dựng tại Khu A - KDC Nam Sân bay, 

phường Khuê Trung: Đội Kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp với các ngành, đơn 

vị liên quan kiểm tra, đề xuất Phương án xử lý, báo cáo UBND quận trước ngày 

25/9/2018. 

7. Về việc thành lập Ban Giải tỏa đền bù Chi nhánh Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất được bàn giao về quận 

a) Thống nhất tên gọi: Ban Giải tỏa đền bù và Dịch vụ quận Cẩm Lệ. 

b) Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận xây dựng Đề án trước ngày 

25/9/2018 để trình Thường trực Quận ủy. 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

a)Hoàn chỉnh Kế hoạch phân công cán bộ lãnh đạo và chuyên viên về kế 

hoạch thực hiện các dự án trên địa bàn quận, báo cáo UBND quận trước ngày 

20/9/2018. 

b) Tham mưu UBND quận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 

định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành 

phố, ban hành kèm theo Quyết địnhsố 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của 

UBND thành phố.   

c) Tham mưu UBND quận ban hành các Quyết định thu hồi đất, xét pháp 

lý các dự án trên địa bàn quận; Quyết định xử lý hành chính dự án Khu Liên hợp 

Thể dục - Thể thao Hòa Xuân, báo cáo UBND quận trước ngày 20/9/2018. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

a)Chủ trì,phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạchcăn cứ Quyết định số 

2404/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND thành phố về Ban hành Danh mục 
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dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các văn bản hướng 

dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND quận Quyết định Ban hành giá 

dịch vụ giáo dục tại các Trường Mầm non công lập trên địa bàn quận năm học 

2018-2019, báo cáo UBND quận trước ngày 30/9/2018. 

b) Phối hợp Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng quận, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch rà soát các danh mục chuẩn bị đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các 

Trường học trong năm 2019. Báo cáo tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 

10/2018.   

10. UBND các phường 

a) Khẩn trương tổng hợp số liệu phân tích hộ có thu nhập thấp theo biểu 

thống kê báo cáo điều tra đã được hướng dẫn, hoàn thành báo cáo UBND quận 

(qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trong ngày 20/9/2018.   

b) Khẩn trương hoàn thành công tác vẽ sơ đồ nền, lập bảng kê phân chia 

địa bàn điều tra để chuẩn bị Tổng điều tra Dân số năm 2019, báo cáo UBND quận 

(qua Chi cục Thống kê quận) trước ngày 05/10/2018.  

11.UBND phường Hòa phát: Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các hộ 

kinh doanh ở các chợ cóc, chợ tạm, các khu dân cư vào kinh doanh tập trung tại 

chợ Hòa Phát.  

Phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận ra quân lập lại trật tự để các 

hộ vào kinh doanh tập trung trong khu vực chợ. 

12.UBND phường Hòa Xuân: Khẩn trương chỉ đạo Công an phường điều 

tra, xử lý hành vi đốt thùng rác, báo cáo UBND quận trước ngày 25/9/2018.  

UBND quận yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường 

triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH  

- 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; 

- UBND các phường; 
- CVTH; 
- Lưu: VT,TH Tri.48. 

 

 

 

 

Lê Văn Sơn  

 


		2018-09-17T10:28:35+0700
	Việt Nam
	Lê Văn Sơn<sonlv@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-09-17T10:31:18+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân Quận Cẩm Lệ<quancamle@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




