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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn  

tại cuộc họp giao ban ngày 23/7/2018 

 

Ngày 23/7/2018, UBND quận tổ chức họp giao ban định kỳ tuần 30. Sau 

khi nghe Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ 

tuần 29,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.Công an quận  

Tham mưu UBND quận chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị chu 

đáonội dung buổi kiểm tra của Đoàn Kiểm tra công tác Bí mật Nhà nước thành 

phố vào ngày 01/8/2018. 

2. Phòng Nội vụ 

Tham mưu UBND quận giấy mời, thành phần tham dự, nội dung tham gia 

tham luận của các ngành, đơn vị, đồng thời phối hợp với Văn phòng HĐND và 

UBND quận tham mưu UBND quận chuẩn bị các nội dung tổ chức Lễ công bố 

Quyết định điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với quận Cẩm Lệ từ đơn 

vị hành chính loại III lên loại II và Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành 

chính, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017. 

3. Phòng Quản lý đô thị  

a) Phối hợpvới Xí nghiệp cấp nước Cẩm Lệ tham mưu UBND quận rà 

soát, đề xuất đầu tư lắp đặt các thiết bị, hạng mục công trình phục vụ công 

tác Phòng cháy chữa cháy để báo cáo UBND thành phố, Sở Xây dựng cuối 

tháng 7/2018. 

b) Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận và các ngành, đơn vị 

liên quan tham mưu UBND quận thành phần tham dự, nội dung cuộc họp liên 

quan đến công tác bàn giao quản lý công trình Công viên Thanh niên - phường 

Khuê Trung, báo cáo UBND quận tại cuộc họp giao ban tuần 31. 
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4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Khẩn trương báo cáo UBND quận việc xử lý ý kiến phản ánh góp ý của 

người dân trên Tổng đài 1022 (thực hiện Công văn số 1132/UBND-VP ngày 

12/7/2018 của UBND quận) liên quan đến nội dung: Công ty TNHH thực phẩm 

Minh Anh, địa chỉ 149 Đỗ Thúc Tịnh - phường Khuê Trung thường xuyên thải ra 

chất có mùi hôi thối vào buổi sáng và chiều tối. Ngoài ra, vào sáng sớm khi nhà 

máy hoạt động thải ra khí có màu đen sì làm ô nhiễm môi trường và sức khỏe bà 

con sống xung quanh ...,báo cáo UBND quận trước 26/7/2018. 

5.Liên quan đến Phương án kiến trúc Trường Tiểu học Hòa Xuân 1 và 

Phương án kiến trúc Hội trường UBND phường Hòa Thọ Tây 

UBND quận thống nhất 02 Phương án, giao Ban Quản lý các dự án Đầu tư 

- Xây dựng quận phối hợp với Đơn vị tư vấn và các ngành, đơn vị liên quan hoàn 

chỉnh các thủ tục trình UBND quận. 

6. Văn phòng HĐND và UBND quận 

a) Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành, 

đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo Lễ Dâng hương tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ Hòa 

Vang và đi thăm gia đình chính sách nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, 

liệt sĩ 27/7. 

b) 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: CHÁNH VĂN PHÒNG     
-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. 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Hoàng 
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