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Số:             /TB-VP Cẩm Lệ, ngày          tháng 8 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn  

tại cuộc họp giao ban ngày 20/8/2018 

 

Ngày 20/8/2018, UBND quận tổ chức họp giao ban định kỳ tuần 34. Sau 

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

tuần 33,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.Liên quanBáo cáo Phụ lục đánh giá tiến độ thực hiện 02 Đề án: 

“Phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn 2016-2020”, “Phát triển hạ tầng đô 

thị giai đoạn 2016-2020”phục vụ Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ III 

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế khẩn trương tham mưu UBND quận 

xây dựng Phụ lục đánh giá tiến độ thực hiện 02 Đề án: “Phát triển thương mại 

dịch vụ giai đoạn 2016-2020” và “Phát triển hạ tầng đô thị giai đoạn 2016-2020”. 

Báo cáo UBND quận chậm nhất vào ngày 22/8/2018 để báo cáo Thường trực 

Quận ủy. 

2. Thực hiện Công văn số 6041/UBND-STNMT ngày 06/8/2018 của 

UBND thành phố về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của ông Nguyễn 

Ngọc Đức  

Giao Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Công an quận, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận và UBND phường Hòa 

Thọ Tây căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 

6041/UBND-STNMT ngày 06/8/2018tham mưu UBND quận kiểm tra, xử lý 

theo thẩm quyền đối với vi phạm pháp luật về đất đai của ông Nguyễn Ngọc Đức. 

Báo cáo UBND quận trước ngày 31/8/2018. 

3. Liên quan đến quản lý các lô đất trống trên địa bàn các phường 

a)Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND quận văn bảnchỉ đạo 

UBND các phường tổng rà soátcác lô đất trống trên địa bàn các phường. Báo cáo 

UBND quận trước ngày 31/8/2018. 
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b) Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND quận văn bảnchỉ đạo 

UBND các phường về công tác hoạch toán, sử dụng kinh phí liên quan đến việc 

cho thuê các lô đất trống theo Công văn số 3121/UBND-QLĐTh ngày 02/5/2018 

của UBND thành phố. Báo cáo UBND quận trước ngày 31/8/2018. 

c) UBND các phường kiểm tra, xử lý và báo cáo các lô đất trống hiện nay 

bị lấn chiếm.Báo cáo UBND quận trước ngày 31/8/2018. 

4. Phòng Quản lý đô thị: Phối hợp với UBND các phường kiểm tra, rà 

soát trên địa bàn các tuyến đường chưa có điện chiếu sáng, chưa được bê tông 

hóa. Báo cáo UBND quận tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 9/2018. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

a) Tham mưu UBND quận rà soát tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 trên địa bàn quận, báo cáo UBND quận tại cuộc họp Ủy viên UBND quận 

tháng 9/2018. 

b) Rà soát, báo cáo cụ thể từng trường hợpmua đất rẻo, báo cáo UBND 

quận tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 9/2018. 

6. Phòng Nội vụ 

a)Tham mưu UBND quận tổ chức thi biên chế cho các bậc học (Mầm non, 

Tiểu học, Trung học cơ sở) trong tháng 8/2018 và biên chế các đơn vị sự nghiệp 

thuộc quận trong tháng 9/2018. 

b) Tham mưu UBND quận tổ chức thực hiện các Đề án đã được UBND 

thành phố phê duyệt: Thi cán bộ quản lý ngành giáo dục trong tháng 9/2018; 

củng cố lãnh đạo Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận trong tháng 9/2018; luân 

chuyển cán bộ quản lý ngành giáo dục trong tháng 8/2018 và biệt phái cán bộ 

ngành giáo dục trong tháng 8/2018.   

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây 

dựng quận, Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non: 

Nghiêm túctriển khaithực hiện Công văn số 1291/UBND-VP ngày 07/8/2018 của 

Chủ tịch UBND quận về đảm bảo công tác khai giảng năm học 2018-2019 (trong 

đó, tập trungkiểm tra cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh). Giao Phòng Giáo dục 

và Đào tạo tổng hợp báo cáo UBND quận tại cuộc họp giao ban sáng thứ 2 ngày 

27/8/2018. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Sở 

Văn hóa và Thể thao và UBND phường Khuê Trung tham mưu UBND quận 

chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 160 năm ngày Đà Nẵng mở đầu cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược. 
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9. Văn phòng HĐND và UBND quận: Tham mưu UBND quận đôn đốc 

các ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường khẩn trương kiểm tra, giải 

quyết các kiến nghị của cử tri, tiến độ thực hiện các văn bản của Thường trực 

Quận ủy, Thường trực HĐND 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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