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Số: 34 /TB-VP

Cẩm Lệ, ngày 26 tháng 6 năm 2018

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn
tại cuộc họp giao ban ngày 25/6/2018
Ngày 25/6/2018, UBND quận tổ chức họp giao ban định kỳ tuần 26. Sau
khi nghe Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ
tuần 25,dự kiến nhiệm vụ trong thời gian đến,ý kiến phát biểu của các ngành, đơn
vị liên quan và của các Phó Chủ tịch UBND quận.Chủ tịch UBND quận Lê Văn
Sơn đã kết luận như sau:
1.Triển khai thực hiện Công văn số 1490/VP-KGVX ngày 09/6/2018 của
Văn phòng UBND thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống ma túy.
Công an quận tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện, báo cáo UBND quận trước ngày 06/7/2018.
2. Triển khai thực hiện Công văn số 4855/UBND-STNMT ngày 25/6/2018
của UBND thành phốvề việc phối hợp tổ chức Đại hội Đồng Quỹ Môi trường
toàn cầu (GEF) lần thứ 6 tại thành phố Đà Nẵng.
Công an quận tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh
trật tự, an toàn xã hội; Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Xí nghiệp
môi trường Cẩm Lệ đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra Kỳ họp
Đại hội Đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6 tại thành phố Đà Nẵng
(từ ngày 23 đến ngày 29/6/2018).
3. Phòng Nội vụ
a) Phối hợp với UBND phường Hòa Thọ Đông rà soát, báo cáo UBND
quận liên quan đến việc thành lập Tổ dân phố mới tại Tòa nhà 11 tầng Khu chung
cư Phong Bắc - phường Hòa Thọ Đông, báo cáo UBND quận trước ngày
06/7/2018.
b) Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND quận ban hành
Quyết định kiện toàn Ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ quận, báo cáo UBND quận trước
ngày 06/7/2018.
c) Kiểm tra, báo cáo UBND quận đối vớicác cán bộ, công chức, viên
chứcnhiều lần và trong thời gian dài không thực hiện đánh giá kết quả quả làm
việc trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, báo cáo
UBND quận trước ngày 06/7/2018.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
a) Rà soát đất nông nghiệp nằm xen lẫn khu dân cư trên địa bàn quận, báo
cáo tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 7/2018.
b) Tham mưu UBND quận tổ chức làm việc với UBND các phường về
việc triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2018.
5. Liên quan đến xây dựng Quy định ban hành Quy chế áp dụng khen
thưởng, phạt trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động
a) Đề nghị Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các
phường tổ chức họp cơ quan lấy ý kiến liên quan đến Quy chế áp dụng khen
thưởng, phạt trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động, đồng thời có văn bản góp ý gửi Phòng Nội vụ trước ngày 29/6/2018.
b) Trên cơ sở góp ý của các ngành, đơn vị liên quan và UBND các
phường, Phòng Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND quận báo cáo tại cuộc Ủy
viên UBND quận tháng 7/2018.
6. Về việc đẩy mạnh hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực
tuyến tại UBND quận và phường
Thống nhất chủ trương tại Tờ trình số 137/TTr-PNV ngày 19/6/2018 của
Phòng Nội vụvề việc đề xuất Phương án đẩy mạnh hỗ trợ công dân thực hiện
dịch vụ công trực tuyến tại UBND quận.
Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND quận,
Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch thực hiện
(nội dung, kinh phí), báo cáo UBND quận tại cuộc Ủy viên UBND quận tháng
7/2018.
7. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 160 năm ngày Đà
Nẵng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
a) Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Sở Văn
hóa và Thể thao tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ
kỷ niệm 160 năm ngày Đà Nẵng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược.
b) Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND quận văn bản trước ngày
29/6/2018báo cáo UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải về cải tạo vỉa hè xung
quanh Nghĩa Trủng Hòa Vang.
8. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án các công trình đầu tư hạ
tầng đô thị quận Cẩm Lệ thuộc Phòng Quản lý đô thị, Kho bạc Nhà nước Cẩm Lệ
thực hiện giải ngân, thanh quyết toán 02 công trình: nạo vét một số tuyến mương
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thoát nước tại phường Hòa An, Hòa Phát; nạo vét một số tuyến mương thoát
nước tại phường Hòa Xuân, Hòa Thọ Đông trước ngày 31/10/2018.
Trên cơ sở đó, giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận ban hành Quyết
định giải thể Ban Quản lý dự án các công trình đầu tư hạ tầng đô thị quận Cẩm
Lệ.
9. Văn phòng HĐND và UBND quận
a) Rà soát, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo nội
dung kỳ họp lần thứ 6, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.
b) Chuẩn bị nội dung phục vụ họp Ủy viên UBND quận định kỳ tháng
7/2018.
c) Xếp lịch tiếp dân các dự án trên địa bàn quận.
Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo để các ngành, đơn vị liên
quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
-TT Quận ủy;
- TT HĐND quận;
- CT, PCT UBND quận;
- UBMTTQVN quận và các đoàn thể;
- Các ngành, đơn vị liên quan;
- LĐVP HĐND và UBND quận;
- UBND các phường;
- Chuyên viên Tổng hợp;
- Lưu: VT, Tri 20.
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