
UBND QUẬN HẢI CHÂU 

VĂN PHÒNG  HĐND VÀ UBND 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /TB-VP 
 

Hải Châu, ngày        tháng        năm 2020 
                                                                                                        

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận  

Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 41 năm 2020 
    

Ngày 06 tháng 10 năm 2020, đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND 

quận Hải Châu đã chủ trì buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 41/2020. Tham 

dự buổi hội ý có các Phó Chủ tịch UBND quận và đại diện các phòng ngành: 

Văn phòng HĐND và UBND quận, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô 

thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các công trình XDCB. Tại buổi hội 

ý, sau khi nghe các báo cáo, đề xuất, kiến nghị và ý kiến tham gia của các thành 

viên tham dự, đồng chí Lê Tự Gia Thạnh - Chủ tịch UBND quận kết luận như 

sau: 

1. Về việc bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng 

- Thống nhất theo Tờ trình số 116/ TTr- PNV ngày 05 tháng 10 năm 2020 

của phòng Nội vụ quận về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý các trường học 

công lập thuộc UBND quận. 

2. Về việc khen thưởng tại Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” giai đoạn 2010-2020 của Quận ủy 

- Thống nhất đề xuất khen thưởng 02 tập thể gồm: phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội,  phòng Tài nguyên - Môi trường và 02 cá nhân gồm: 

Ông Đoàn Ngọc Sơn - Nguyên Phó Chủ tịch UBND quận, Bà Phạm Thị Thu 

Thảo - Chuyên viên phòng Quản lý đô thị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND quận. 

3. Về việc xây dựng kế hoạch thi tuyển các chức danh lãnh đạo  

- Thống nhất giao phòng Nội vụ xây dựng dự thảo kế hoạch thi tuyển 

năm 2020, báo cáo lại lãnh đạo UBND quận xin ý kiến thường trực Quận ủy 

trước khi ban hành. 

4. Về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-

11 và chương trình tri ân, tôn vinh các thầy cô giáo có những cống hiến, đóng 

góp trong ngành giáo dục 

- Thống nhất tổ chức các hoạt động: Lễ tuyên dương khen thưởng phong 

trào thi đua do phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất và Tổ chức giao lưu gặp mặt 

(Lưu ý công tác tổ chức phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm với quy mô phù 

hợp  trong tình hình hiện nay). 

- Thống nhất chương trình tri ân, tôn vinh các thầy cô giáo “ Gương sáng 

thầm lặng” được tổ chức vào thời gian gần Tết Nguyên Đán, giao phòng Giáo 
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dục và Đào tạo thực hiện công tác chuẩn bị, báo cáo lại đồng chí Trương Thanh 

Dũng - Phó chủ tịch UBND quận. 

5. Về việc thực hiện di dời các hộ thuộc các khu chung cư, tập thể xuống 

cấp mức độ D 

- Giao Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau 

+ Rà soát, tổng hợp lại số liệu liên quan đến các hộ di dời. Yêu cầu số 

liệu phải đảm bảo thống nhất, chính xác giữa các đơn vị, có sự phân loại theo 

từng nhóm đối tượng, từng khu chung cư xuống cấp.  

+ Làm việc với các hộ để nắm tình hình, nguyện vọng của các hộ về việc 

thực hiện theo phương án đền bù cụ thể nào theo Quyết định 5703/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố. Tiến hành phân loại các hộ 

có nguyện vọng thực hiện theo phương án đền bù bằng tiền để tập trung xử lý 

dứt điểm công tác di dời, đền bù. 

+ Phối hợp phòng Tài nguyên - Môi trường thực hiện ngay các thủ tục 

đền bù ( kiểm định, xét pháp lý, trình phê duyệt giá trị đền bù …) đối với các hộ 

đền bù bằng tiền. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2020. 

+ Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị kịp thời nguồn vốn 

để thực hiện công tác chi trả đền bù cho các hộ.  

- Giao phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với Ban quản lý công 

trình xây dựng cơ bản thực hiện các thủ tục đền bù; tham mưu UBND quận phê 

duyệt giá trị đền bù đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 14 tháng 10 năm 

2020. 

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND quận bố trí nguồn 

vốn thực hiện chi trả đền bù kịp thời, đúng quy định; đồng thời tham mưu 

UBND quận đề xuất UBND thành phố bố trí nguồn vốn để thực hiện đền bù di 

dời các công trình khu chung cư, tập thể xuống cấp mức độ D. 

- Giao UBND phường Bình Thuận kiểm tra, xử lý việc lưu trú không 

đúng quy định tại khu tập thể K340 Phan Chu Trinh, báo cáo lại lãnh đạo 

UBND quận. 

- Giao văn phòng HĐND và UBND kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

- Đề nghị thường trực HĐND quận giám sát kết quả thực hiện việc di dời 

các hộ tại các khu chung cư, tập thể xuống cấp mức độ D. 

6. Về việc thực hiện giải tỏa nhà số 48 Phan Kế Bính 

- Giao các đơn vị: Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản, phòng Tài 

nguyên - Môi trường tiếp tục thực hiện các nội dung công việc được giao; chịu 

trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị sở ngành liên quan kịp thời xử lý 

các hồ sơ, thủ tục liên quan. Yêu cầu các đơn vị thường xuyên báo cáo ngắn gọn 
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cho Chủ tịch UBND quận về tiến độ, kết quả thực hiện, các vướng mắc, chậm 

trễ (nếu có) của các đơn vị sở ngành liên quan để kịp thời xử lý. 

7. Về việc thực hiện đầu tư công viên tại khu đất 02 Phan Kế Bính 

- Giao phòng Quản lý đô thị chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 

sở ngành liên quan trong việc trình UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi 

tiết tỉ lệ 1/500 của dự án. Yêu cầu các đơn vị thường xuyên báo cáo ngắn gọn 

cho Chủ tịch UBND quận về tiến độ, kết quả thực hiện, các vướng mắc, chậm 

trễ (nếu có) của các đơn vị sở ngành liên quan để kịp thời xử lý 

- Giao Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản chủ động thực hiện các 

công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai dự án ngay sau khi Quy hoạch chi tiết 

được UBND thành phố phê duyệt. 

8. Về việc bàn giao đất tái định cư cho các hộ giải tỏa của dự án mở rộng 

đường Phan Kế Bính 

- Giao Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản gửi thông báo trực tiếp 

đến các hộ chưa làm thủ tục nhận đất tái định cư, yêu cầu có ký nhận của chủ 

hộ. 

9. Các nội dung công tác khác 

- Thống nhất với Tờ trình số 479/TTr-PTNMT ngày 14/9/2020 của phòng 

Tài nguyên - Môi trường về thời gian hoàn thành Đề án Quận Môi trường trong 

tháng 12 theo tiến độ thực hiện Đề án Thành phố Môi trường của thành phố để 

phù hợp với các tiêu chí thành phố đề ra. Phòng chủ động phân công cán bộ 

phòng xây dựng Đề án, nếu cần thiết có thể mời chuyên gia, tổ chức hội thảo, 

chưa xem xét thành lập Ban biên soạn đề án.  

Đối với nội dung liên quan kinh phí xây dựng Đề án, thống nhất giao 

phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn chung cho các đơn vị về việc sử dụng 

nguồn kinh phí để phục vụ công tác xây dựng Đề án, Kế hoạch, Chương trình 

của đơn vị mình đúng quy định. 

- Giao phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thực hiện ngay 

việc trao đổi, phản hồi thông tin theo nội dung Công văn số 509/PTNMT-TN 

ngày 29 tháng 9 năm 2020 của phòng Tài nguyên - Môi trường về việc báo cáo 

kết quả thực hiện Kế hoạch số 9431/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND 

thành phố. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc xử lý các nhiệm vụ thành phố giao, 

chủ động trong công tác phối hợp, không để tình trạng xử lý chậm trễ các nhiệm 

vụ thành phố giao. 

- Về việc đề xuất hỗ trợ 08 xe đưa đón học sinh học tại Cung văn hóa 

Thiếu nhi của trường Nguyễn Huệ, giao đồng chí Trương Thanh Dũng - Phó 

chủ tịch UBND quận trực tiếp nắm tình hình, làm việc lại với nhà trường trước 

khi đề xuất thành phố. 
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- Giao 13 phường chủ động tăng cường thu thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp, thuế xây dựng tư nhân; tiến hành rà soát, đôn đốc việc nộp thuế của các 

doanh nghiệp thi công các công trình xây dựng trên địa bàn quận. 

- Giao phòng Nội vụ chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra ISO cuối năm 

theo kế hoạch, giao đồng chí Phan Thị Thắng Lợi - Phó Chủ tịch UBND quận 

phụ trách chỉ đạo công tác chuẩn bị, phục vụ kiểm tra. 

Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch 

UBND quận tại buổi hội ý lãnh đạo UBND quận Tuần thứ 41. Yêu cầu Lãnh đạo 

các phòng ngành, UBND các phường và các đơn vị có liên quan nghiêm túc 

thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Thường trực Quận ủy; 

- Thường trực HĐND quận; 

- CT và các PCT UBND quận; 

- CVP, PCVP, CV HĐND & UBND quận; 

- Các Phòng, Ngành liên quan thuộc quận; 

- UBND 13 phường; 

- Lưu: VT, VP.TH.                                         

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Hà Ngọc Đức 
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