1. Phân công /c oan Ngc Sn - Phó Ch tch UBND qun ch ao các phòng ngành thc hin cac nôi dung
liên quan n vic T chc múa ri nc tai ình lang Hi Châu theo thông bao kt lun ca /c Võ Công Trí-Phó Bí
th thng trc Thnh y tai bui lam vic vi ng bô phng Hi Châu I. Báo cao thng trc qun y trc 20/6/2019.
2. Phân công ng chí Nguyn Minh Huy - Phó Ch tch UBND qun ch ao cac phong nganh thc hin cac
nôi dung v xây dng tr s mi Phng Hi Châu 1 (a im tai S y t c), m rông ình lang Hi Châu va Khu tp th
K15 Pham Hng Thai, phng Hi Châu I (khi m rông trng Trng Vng). Bao cao Thng trc qun y trc
20/6/2019. - Ch ao cac phong nganh liên quan, UBND phng Bình Hiên, Hoa Cng Bc xây dng phng
an thu phí u xe tai khu vc Vin C Cham va khu nha hang tic ci ng 2/9.
3. Giao Phong Nôi v qun
- Tham mu UBND qun v công tac nhân s Hiu trng, Phó Hiu trng cac trng hc trên a ban qun úng
theo quy trình, tiêu chun, quy nh ca Trung ng va Thanh ph.
- Tham mu UBND qun thc hin thi tuyn cac chc danh lãnh ao qun ly theo quy nh.
- Tham mu thi tuyn công chc, viên chc nganh Giao dc va ao tao vao âu thang 7/2019.
- Thng nht T Trình s 47/TTr-KTQTT ngay 14/5/2019 ca ôi Kim tra quy tc ô th qun v vic xin chuyn v
trí lam vic ca viên chc. Giao phong Nôi v lam cac th tc theo quy nh.
4. Thng nht cac T trình do phong Tai chính-K hoach trình:
- T Trình s 192/TTr-PTCKH ngay 13/5/2019 v vic ngh xem xét, ng y ch trng danh mc công trình
xây dng c bn d kin âu t xây mi trong nm 2020 (t 2)
- Công vn s 184/PTCKH ngay 06/5/2019 v vic h tr CBCC-VC theo dõi công ngh thông tin ca 13
phng.
Giao phòng Tài chính-K hoach phi hp vi cac n v liên quan, UBND 13 phng trin khai thc hin.
5. Giao Công an qun
- Làm vic vi n v t vn lp phng an bo trì, bo dng h thng camera va x ly hình nh tai phng Hi Châu II (lp t
40-50 mt), thc hin xong trong tháng 6/2019.
- Phi hp phong Tai chính-K hoach qun kim tra 13 phng v thc hin chi tin bi dng, mua sm trang thit b
cho công tac tuân tra 8394, bao cao trc ngay 10/6/2019.
- Tng cng lc lng tuân tra, x ly xe ba banh ch hang cng knh, loa ko kéo (qung cao gây n ao).
6. Giao Trng Ban qun ly ch Nguyn Tri Phng phi hp vi Ban qun ly công trình xây dng c bn xây dng d
toan thc hin ch ANTPVMTM. Nu thanh ph kim tra không at phi chu trach nhim trc lãnh ao UBND
qun.
7. Giao ôi kim tra QTT qun tham mu vn bn bao cao thanh ph v phng an thu phí u xe trên tuyn ng
Trân Phú-Bach ng thông qua u thâu.
8. Giao Ban qun ly công trình xây dng c bn qun
- Phi hp Vn phong HND va UBND qun thc hin ây cac th tc v sa cha môt s hang mc do h hng xung
cp thuôc khi nha lam vic, phong hp, hôi trng ca UBND qun.
- y manh tin ô xây dng, mua sm trang b cho cac trng hc, xong trong tháng 8/2019. 9. Giao phong

Qun ly ô th qun
- Tham mu UBND qun lam vn bn bao cao thanh ph v Khu tp th K15 Pham Hng Thai, phng Hi Châu
I (theo hng m rông Trng Trng Vng), xong trc ngay 10/6/2019.
- T chc tp hun s dng phân mm qun ly ô th va v sinh môi trng trên in thoai thông minh cho cac ai biu
HND qun va phng. 10. Giao phong Lao ông-Thng binh va Xã hôi qun
- Làm vic lai vi cac phng có thanh niên là Bô ôi xut ng hin ang công tác tai phng có phng an h tr hc
bng, hc ngh. 3
- Rà soát lai vic h tr ca t chc COV vi chng trình “Vì tng lai tng sang”.
- T chc Hôi ngh công tác h tr gim nghèo, cac n v h tr hc bng vao âu tháng 6/2019.
9. Giao phong Qun ly ô th qun
- Tham mu UBND qun lam vn bn bao cao thanh ph v Khu tp th K15 Pham Hng Thai, phng Hi Châu
I (theo hng m rông Trng Trng Vng), xong trc ngay 10/6/2019.
- T chc tp hun s dng phân mm qun ly ô th va v sinh môi trng trên in thoai thông minh cho cac ai biu
HND qun va phng.
10. Giao phong Lao ông-Thng binh va Xã hôi qun
- Làm vic lai vi cac phng có thanh niên là Bô ôi xut ng hin ang công tác tai phng có phng an h tr hc
bng, hc ngh.
- Rà soát lai vic h tr ca t chc COV vi chng trình “Vì tng lai tng sang”.
- T chc Hôi ngh công tác h tr gim nghèo, cac n v h tr hc bng vao âu tháng 6/2019.
11. Giao Vn phong HND va UBND qun
- Phi hp vi phòng Nôi v, phòng Qun ly ô th kim tra các n v v vic cai t phân mm qun ly ô th va v sinh
môi trng trên in thoai thông minh (thông bao kt qu cho Qun y).
- Lam vn bn ngh phê bình CBCC Trung tâm hành chính không tham gia cac hoat ông tai L hôi ình
lang Hi Châu 2019.
Trên ây la Thông bao y kin kt lun ca Ch tch UBND qun tai bui hôi y lãnh ao UBND qun Tuân th
22/2019, ngh Lãnh ao cac phong ngành, UBND 13 phng va cac n v có liên quan trin khai thc hin./.

