
 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 22/10/2018 

  

Ngày 22/10/2018, UBND quận tổ chức họp giao ban định kỳ tuần 43. Sau 

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

tuần 42, 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 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 kiểm tra xác định diện tích, ranh 

giới phần đất rẻo và ranh giới của gia đình hộ ông Trần Công Danh. Đồng thời, 

củng cố hồ sơ tham mưu UBND quận xử lý đơn của công dân. 

b) 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 số 

130/TB-UBND ngày 16/10/2018 của UBND quận. 

c) Văn phòng HĐND và UBND quận đôn đốc các ngành, đơn vị liên quan 

chuẩn bị báo cáo, đồng thời tham mưu UBND quận xếp lịch họp xử lý đơn của bà 

Nguyễn Thị Song Thương - phường Hòa Thọ Đông.  

2. Liên quan đến xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn 

Ngọc Đức - phường Hòa Thọ Tây     

a) Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận khẩn trương tham mưu UBND quận ban 

hành Quyết định xử lý hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Đức - phường Hòa 

Thọ Tây.   

b) UBND phường Hòa Thọ Tây tiếp tục kiểm tra việc chấp hành của ông 

Nguyễn Ngọc Đức theo Thông báo số 112/TB-UBND ngày 20/8/2018 của UBND 

quận. 
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c) Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối 

với cán bộ, công chức, viên chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Kiểm 

tra quy tắc đô thị quận và UBND phường Hòa Thọ Tây theo Kết luận số 1665/KL-

UBND ngày 11/10/2018 của UBND quận. 

3. Liên quan đến tham mưu UBND quận Ban Thường vụ Quận ủy xây 

dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XII) 

a) Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương 

hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh 

nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Báo cáo UBND quận (qua Văn 

phòng HĐND và UBND quận) trong ngày 24/10/2018. 

b) Trên cơ sở dự thảo Kế hoạch của các ngành, đơn vị liên quan, Văn phòng 

HĐND và UBND quận tham mưu UBND quận xây dựng dự thảo Kế hoạch chung 

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW gửi Ủy ban 

MTTQVN quận, Ủy viên UBND quận và các ngành, đơn vị liên quan góp ý, trình 

Lãnh đạo UBND quận cho ý kiến, để báo cáo Thường trực Quận ủy theo quy định. 

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

phố trên địa bàn quận 

Trên cơ sở Thông báo số 132/TB-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành 

phố về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố liên quan đến việc thống nhất chủ 

trương mạng lưới nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Đồng ý, giao 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định chủ trương đầu tư theo danh mục chuẩn bị 

đầu tư năm 2018 để thực hiện đầu tư năm 2019. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

Tham mưu UBND quận ban hành lại Quyết định cưỡng chế hành chính đối 

với các trường hợp đã hết thời gian thuộc dự án Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân. 

6. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp Đội Kiểm tra quy tắc đô thị 

quận   

Tham mưu UBND quận báo cáo công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa 

bàn quận từ đầu năm đến nay (trong đó, báo cáo cụ thể những vướng mắc, khó 
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khăn, kiến nghị, đề xuất). Báo cáo UBND quận trong ngày 25/10/2018 để chuẩn 

bị làm việc với Thanh tra Sở Xây dựng.   

7. 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, TH. Tri 20. 

 

  

 

       

 

    Nguyễn Hoàng 
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