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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 46 năm 2020 
    

Ngày 09 tháng 11 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 46/2020. Tham 

dự buổi hội ý có các Phó Chủ tịch UBND quận, Văn phòng HĐND và UBND, 

đại diện lãnh đạo phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý công trình 

XDCB quận.  

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 xây dựng Đề án phát triển ngành dịch vụ, phát triển kinh tế 

đêm: cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của Đề án, yêu cầu phòng Kinh tế 

bổ sung, hoàn chỉnh thêm một số nội dung như sau: 

- Thống nhất xây dựng Đề án theo hướng trình HĐND, UBND thành phố 

phê duyệt, trên cơ sở tích hợp các nội dung liên quan đến quận Hải Châu của Đề 

án phát triển kinh tế đêm của UBND thành phố. 

-  Bổ sung, xác định rõ, cụ thể nguồn kinh phí thực hiện của cả giai đoạn 

2020-2025, có sự phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn, lưu ý rà soát dự trù nguồn 

kinh phí đảm bảo đầy đủ thực hiện các nội dung của đề án, sát với nhu cầu thực 

tế. 

- Bổ sung trách nhiệm cụ thể của các Sở, ngành trong phần nội dung tổ 

chức thực hiện. 

- Giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường, phòng Quản lý đô thị, UBND phường Thuận Phước liên hệ các sở 

ngành thành phố để tổng hợp thông tin về việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực 

công viên trục đường Cao Xuân Dục, Nguyễn Hữu Cảnh, hiện nay công ty Triết 

Thuần đang làm bãi đỗ xe. 

- Lưu ý bổ sung các nội dung về vấn đề lưu trú, quản lý an ninh trật tự, 

thời gian hoạt động… của khu vực phát triển kinh tế đêm trong đề án một cách 

phù hợp. 

2. Thống nhất giao Ban giám hiệu Trường tiểu học Lý Tự Trọng chủ động 

trong việc tổ chức khánh thành và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với 

tinh thần tiết kiệm, quy mô phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay. 

3. Về việc hư hỏng cơ sở vật chất của trường mầm non Hoa Phượng Đỏ 
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- Giao Ban quản lý công trình XDCB quận tổ chức kiểm tra, đánh giá lại 

mức độ an toàn trong sử dụng của Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, lưu ý về 

an toàn của tất cả thiết bị treo tường, treo trần; trước mắt, giao Trường MN Hoa 

Phượng Đỏ sửa chữa ngay những hư hỏng nhỏ. 

- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan, tham mưu UBND quận triển khai công tác rà soát, đảm bảo cơ sở vật 

chất, sửa chữa hư hỏng nhỏ tại các trường học trên địa bàn quận trên tinh thần 

phát huy tính chủ động của các trường. Yêu cầu báo cáo lãnh đạo UBND quận 

trước ngày 05 tháng 12 năm 2020. 

4. Về việc xin sửa chữa đầu tư xây dựng tường rào của Trường Mầm non 

Bình Minh  

- Thống nhất trước mắt phá dỡ đoạn tường rào bị hư hỏng xuống cấp 

nhằm đảm bảo an toàn, lắp đặt tạm thời hàng rào bằng lưới B40 khung sắt. 

Tường rào của trường sẽ được đầu tư xây dựng mới khi triển khai đầu tư xây 

dựng trường năm 2020. 

- Giao Ban quản lý công trình XDCB quận chủ trì, phối hợp với nhà 

trường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ngay việc phá dỡ và lắp đặt 

tạm thời tường rào; lưu ý bổ sung hạng mục tường rào vào chủ trương đầu tư 

xây dựng trường trong năm 2021 trình cấp thẩm quyền quyết định. 

5. Thống nhất dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ nguồn kinh phí UBND 

khoán của UBND quận năm 2020-2021 do Văn phòng HĐND và UBND trình. 

Giao văn phòng HĐND và UBND hoàn chỉnh quy chế, tham mưu lãnh đạo 

UBND quận ban hành. 

6. Thống nhất về việc đề xuất bổ sung chủ trương đầu tư  năm 2020 đối 

với công trình Trường Tiểu học Lê Lai, Trường THCS Lê Hồng Phong, Nhà văn 

hóa phường Hải Châu 2, cải tạo sửa chữa trung tâm hành chính quận Hải Châu. 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban quản lý công trình 

XDCB, Văn phòng HĐND và UBND tham mưu lãnh đạo UBND quận thực 

hiện bổ sung chủ trương đầu tư đúng quy định. 

7. Giao Ban quản lý công trình XDCB quận thực hiện công tác chi trả cho 

các hộ giải tỏa tại các nhà tập thể, chung cư xuống cấp hoàn thành trước ngày 

25 tháng 11 năm 2020. Báo cáo kịp thời lãnh đạo UBND quận khi có vướng 

mắc. 

8. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát công tác thu - chi ngân sách 

hiện nay, tham mưu lãnh đạo UBND quận công tác chi đảm bảo thực hiện tốt 

các nhiệm vụ chính trị đề ra. 

9. Giao Văn phòng HĐND và UBND chủ trì, phối hợp với các phòng  

ngành tham mưu lãnh đạo UBND quận chuẩn bị tốt kỳ họp HĐND cuối năm. 

Trước mặt tập trung công tác xây dựng các báo cáo, tài liệu phục vụ kỳ họp 

hoàn thành trước ngày 25 tháng 11 năm 2020. Giao các phòng ngành chủ động 
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xây dựng các báo cáo, tài liệu thuộc lĩnh vực phụ trách gửi UBND quận thông 

qua Văn phòng tổng hợp trước ngày 18 tháng 11 năm 2020. 

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 46. 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 

 

                                                                  

 

ha
on

tt-
19

/1
1/

20
20

 0
8:

01
:5

6-
ha

on
tt-

ha
on

tt-
ha

on
tt


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-11-13T09:43:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Hà Ngọc Đức<duchn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-11-13T15:13:11+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban Nhân dân Quận Hải Châu<quanhaichau@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-11-13T15:13:12+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban Nhân dân Quận Hải Châu<quanhaichau@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-11-13T15:13:13+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban Nhân dân Quận Hải Châu<quanhaichau@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-11-13T15:13:20+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban Nhân dân Quận Hải Châu<quanhaichau@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




