
 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 11 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn  

tại cuộc họp giao ban ngày 19/11/2018 

  

Ngày 19/11/2018, UBND quận tổ chức họp giao ban định kỳ tuần 47. Sau 

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

tuần 46, 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 trồng cây xanh tại Hội trường UBND quận  

Trên cơ sở góp ý của Lãnh đạo UBND quận giao Ban Quản lý các dự án 

Đầu tư - Xây dựng quận tham mưu UBND quận lập sơ đồ trồng cây tại Hội trường 

UBND quận trình Thường trực HĐND quận cho ý kiến, báo cáo UBND quận trước 

ngày 25/11/2018. 

2. Liên quan đến quy hoạch Khu vực tuyến phố chuyên doanh ẩm thực 

đường thăng Long (đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương đến cầu Cẩm Lệ)   

a) Phòng Quản lý đô thị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trang trí điện chiếu 

sáng và cổng chào từ nguồn kiến thiết thị chính, triển khai thực hiện trước Tết âm 

Lịch 2019. 

b) Phòng Kinh tế khẩn trương tổng hợp ý kiến góp ý của các ngành, đơn vị 

về dự thảo Báo cáo Phương án nghiên cứu khả thi qui hoạch, đầu tư xây dựng 

tuyến phố ẩm thực Thăng Long - Cẩm Lệ, hoàn chỉnh trình UBND quận trước 

ngày 30/11/2018. 

c) Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng quận tham mưu UBND quận 

đưa dự án Tuyến phố ẩm thực đường thăng Long (đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương 

đến cầu Cẩm Lệ) vào danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2019 để triển khai đầu tư năm 

2020. Đồng thời, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, các Sở, ngành liên quan 

báo cáo UBND thành phố thông qua danh mục đầu tư giai đoạn 2019-2020.   

- Phối hợp Phòng Kinh tế tham mưu UBND quận báo cáo UBND thành phố, 

các ngành liên quan thống nhất chủ trương đầu tư Tuyến phố ẩm thực Thăng Long 

- Cẩm Lệ. Trên cơ sở đó, sau khi được UBND thành phố đồng ý, phối hợp Đơn vị 

tư vấn, Viện Quy hoạch xây dựng lập quy hoạch chi tiết Tổng mặt bằng TL 1/500 

Tuyến phố ẩm thực Thăng Long - Cẩm Lệ tham mưu UBND quận trình UBND 

thành phố phê duyệt.     
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3. Liên quan đến chuẩn bị xử lý hành chính dự án Khu Đô thị Sinh thái 

Hòa Xuân (giai đoạn tiếp theo) 

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Đội Kiểm tra quy tắc đô thị 

quận, Ban Giải phóng mặt bằng và UBND phường Hòa Xuân tham mưu UBND 

quận xây dựng Kế hoạch, báo cáo UBND quận trước ngày 30/11/2018. 

b) Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận khẩn trương kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ 

công việc đối với các hồ sơ xử lý hành chính dự án Khu Đô thị Sinh thái Hòa Xuân. 

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND quận bổ sung kinh phí mua 

07 máy quay phim bố trí cho Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận và UBND 06 

phường. Báo cáo UBND quận trước ngày 30/11/2018. 

d) Phòng Nội vụ bàn giao cho Văn phòng HĐND và UBND quận 11 máy 

ghi âm để bố trí cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra quận, Đội Kiểm 

tra quy tắc đô thị quận, Ban Giải phóng mặt bằng quận, Ban Tiếp công dân quận 

và UBND 6 phường. Báo cáo UBND quận trước ngày 30/11/2018. 

4. Liên quan đến trường hợp dựng lán trại tạm của ông Võ Văn Thịnh 

và bà Võ Thị Xuân Lan - Tổ 31, phường Hòa Phát 

UBND phường Hòa Phát: Kiểm tra, xử lý hành vi xây dựng trái phép của bà 

Võ Thị Xuân Lan theo quy định. 

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai thành phố tại quận Cẩm Lệ rà soát hồ sơ liên quan đến tranh chấp đất 

đai, tổ chức hòa giải và ban hành thông báo hòa giải cho công dân được biết theo 

quy định. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn bà Võ Thị Xuân Lan làm đơn gửi UBND 

thành phố, Sở Xây dựng được thuê chung cư xã hội trong trường hợp có hoàn cảnh 

khó khăn.    

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

Ngọc Đức - phường Hòa Thọ Tây 

a) Thanh tra quận tập hợp hồ sơ pháp lý liên quan, kết quả đo đạc xác định 

ranh giới các thửa đất tại khu vực của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường thành phố, chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư 

pháp, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, UBND phường Hòa Thọ Tây báo cáo đề 

xuất UBND quận biện pháp giải quyết trước ngày 30/11/2018. Đồng thời, tham 

mưu UBND quận báo cáo UBND thành phố quá trình, kết quả giải quyết vụ việc.           

b) Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận hoàn thành 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 
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1665/KL-UBND ngày 11/10/2018 của UBND quận, báo cáo UBND quận trước 

ngày 30/11/2018. 

6. Liên quan đến việc khai thác đất trái phép tại Đài Tưởng niệm Liệt 

sĩ Hòa Vang 

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

đất đai thành phố tại quận Cẩm Lệ kiểm tra, xác định ranh giới đất của bà Hà và 

Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Hòa Vang, tổ chức mời các công dân liên quan xác định 

trách nhiệm đổ lại đất và xây dựng lại bờ kè của Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Hòa Vang, 

báo cáo UBND quận trước ngày 30/11/2018.  

7. Liên quan đến điều chỉnh pháp lý đối với hộ ông Phạm Lô, bà Nguyễn 

Thị Nữ - dự án Khu Đô thị Sinh thái Hòa Xuân  

 Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, xác định chủ sở 

hữu, đồng thời chờ bản án xét xử của Tòa án nhân dân thành phố, trên cơ sở đó 

tiếp tục tham mưu UBND quận các bước tiếp theo về xét tính pháp lý của hồ sơ 

đối với hộ ông Phạm Lô, bà Nguyễn Thị Nữ - dự án Khu Đô thị Sinh thái Hòa 

Xuân.  

8. Liên quan đến công chức địa chính phường Hòa Thọ Tây 

Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận thủ tục chuyển ông Trần Đình Thái - 

Công chức địa chính phường Hòa Xuân về phụ trách Công chức địa chính phường 

Hòa Thọ Tây, báo cáo UBND quận trước ngày 30/11/2018. 

9. Phòng Quản lý đô thị  

Tham mưu UBND quận xây dựng dự thảo Quy định quản lý, sử dụng Công 

viên Thanh niên (Đường Xuân Thủy - phường Khuê Trung - quận Cẩm Lệ), trình 

UBND quận trước ngày 30/11/2018 để báo cáo UBND thành phố. 

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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