
 UBND QUẬN CẨM LỆ 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   Số:        /TB-VP         Cẩm Lệ, ngày       tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn  

tại cuộc họp giao ban ngày 15/10/2018 

  

Ngày 15/10/2018, UBND quận tổ chức họp giao ban định kỳ tuần 42. Sau 

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

tuần 41, 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 quan đến việc luân chuyển công chức Địa chính tại các phường 

trên địa bàn quận 

a) Phòng Nội vụ phối hợp UBND các phường tình hình thực hiện việc bố trí 

vị trí công chức Địa chính qua 01 năm triển khai thực hiện việc luân chuyển công 

chức Địa chính tại các phường. Báo cáo UBND quận trước ngày 25/10/2018. 

 b) Đối với vị trí công chức Địa chính phường Hòa Thọ Tây: giao UBND 

phường Hòa Thọ Tây tạm thời bố trí 01 công chức phù hợp để đảm nhận thực hiện 

công việc. Đồng thời, Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận tổ chức thi tuyển chức 

danh công chức Địa chính phường Hòa Thọ Tây theo quy định.  

2. Liên quan đến thực hiện chủ trương ủy quyền cho UBND các phường 

về cấp Giấy Chứng nhận biển số nhà, cấp Giấy phép thuê vỉa hè sử dụng tạm 

thời ngoài mục đích giao thông, cắt tỉa chèn chống cây xanh trong mùa mưa 

bão đối với các tuyến đường từ 5,5m trở xuống 

UBND các phường rà soát báo cáo tình hình thực hiện khó khăn, vướng 

mắc, kiến nghị, đề xuất trong việc triển khai thực hiện chủ trương ủy quyền về cấp 

Giấy Chứng nhận biển số nhà, cấp Giấy phép thuê vỉa hè sử dụng tạm thời ngoài 

mục đích giao thông, cắt tỉa chèn chống cây xanh trong mùa mưa bão đối với các 

tuyến đường từ 5,5m trở xuống. Báo cáo UBND quận (qua Phòng Quản lý đô thị) 

để báo cáo Thường trực HĐND tại Kỳ họp cuối năm theo Thông báo Kết luận số 

TinThinh
Typewriter
50

TinThinh
Typewriter
16



2 

 

90/TB-HĐND ngày 09/10/2018 về nội dung Phiên họp liên tịch quý III năm 2018 

của Thường trực HĐND quận.  

3. Liên quan đến việc thẩm định chủ trương đầu tư các nhà họp tổ dân 

phố trên địa bàn quận 

a) Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND quận sớm thẩm định hồ sơ 

liên quan đến đầu tư các nhà họp tổ dân phố trên địa bàn quận, để trình Thường 

trực HĐND quận trước ngày 31/10/2018. 

b) Phòng Quản lý đô thị liên hệ Phòng nghiệp vụ liên quan Sở Xây dựng để 

sớm tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí 

đầu tư các nhà họp tổ dân phố trên địa bàn quận. 

4. Liên quan đến xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Song Thương - phường 

Hòa Thọ Đông  

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký quyền sử dụng đất thành phố tại quận Cẩm Lệ sao lục hồ sơ đất đai của hộ bà 

Nguyễn Thị Song Thương và hộ ông Trần Công Danh. Đồng thời, củng cố hồ sơ 

tham mưu UBND quận xử lý đơn của công dân. 

b) Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận tham mưu UBND quận Thông báo yêu 

cầu hai hộ Nguyễn Thị Song Thương và hộ ông Trần Công Danh chấp hành tạm 

dừng xây dựng, cơi nới tại phần đất đang tranh chấp trong thời gian UBND quận 

xử lý vụ việc.  

c) UBND phường Hòa Thọ Đông phối hợp Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận 

thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Thông báo của 

UBND quận. 

d) Văn phòng HĐND và UBND quận tham mưu UBND quận xếp lịch họp 

xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Song Thương - phường Hòa Thọ Đông.  

5. Thống nhất, giao Ban Giải phóng mặt bằng quận phối hợp giúp Phòng 

Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện 01 số nhiệm vụ: Dự thảo Quyết 

định giao đất đối với các trường hợp được bố trí tái định cư; dự thảo Thông báo 

thu hồi đất chi tiết và Quyết định thu hồi đất chi tiết đối với các trường hợp hộ gia 

đình cá nhân bị thu hồi đất trên địa bàn quận. 
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Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Giải phóng mặt bằng quận 

tham mưu UBND quận xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện. 

6. Văn phòng HĐND và UBND quận 

a) Chuẩn bị nội dung phục vụ gặp mặt các Doanh nghiệp nợ thuế cao, kéo 

dài trên địa bàn quận. 

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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