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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Hồng Quang
tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 04/11/2019
Ngày 04/11/2019, tại phòng họp UBND thành phố Tam Kỳ, đồng chí Chủ
tịch UBND thành phố - Nguyễn Hồng Quang chủ trì họp giao ban thường kỳ.
Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện
lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thành phố: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo
dục và Đào tạo, Chi cục thuế Tam Kỳ, Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền
thông, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ và Văn phòng HĐND và UBND
thành phố.
Sau khi nghe Văn phòng HĐND và UBND thành phố báo cáo, ý kiến phát
biểu của lãnh đạo các phòng ban, đơn vị dự họp và bàn bạc, trao đổi trong tập
thể lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn
Hồng Quang kết luận một số nội dung sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã
phường tập trung kiểm tra, rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và triển
khai thực hiện quyết liệt nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
giao trong năm 2019.
Tăng cường quản lý tài chính, ngân sách, đảm bảo sử dụng ngân sách, tài
sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách năm 2019,
nhất là thu thuế NQD, thu tiền sử dụng đất,… nhằm đảm bảo chỉ tiêu HĐND
thành phố giao. Tăng cường công tác quản lý thuế, phí,… và thường xuyên kiểm
tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp về thuế theo đúng quy định. Đẩy
mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng theo đúng quy định, nhất là tập
trung thanh quyết toán các dự án, công trình đã có khối lượng, hoàn thành.
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý chặt chẽ cán bộ, công
chức, giao nhiệm vụ và có kiểm tra kết quả thực hiện; thực hiện ghi nhật ký
công vụ làm cơ sở để nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức; tập trung phối hợp
giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ cho công dân,
nhất là trên lĩnh vực đất đai và lưu ý thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho
công dân trong các tháng cuối năm nhằm hạn chế phát sinh vướng mắc cho công
dân. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân
theo đúng quy định.
2. Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị và
UBND phường Hòa Thuận nghiên cứu Quyết định 3352/QĐ-UBND ngày

22/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định hướng dẫn và quản
lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; kiểm tra, rà soát quy hoạch và
định hướng thu hút nhóm ngành nghề đầu tư vào Khu Công nghiệp Thuận Yên,
đồng thời rà soát, đánh giá cụ thể nhu cầu sản xuất của Chi nhánh Bê tông
Vinaconex 25, đề xuất việc mở rộng Nhà máy của Chi nhánh Bê tông
Vinaconex 25, tham mưu UBND thành phố xem xét quyết định.
Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Minh Nam chỉ
đạo cụ thể nội dung này.
3. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các phòng ban, đơn vị, trao đổi, bàn
bạc trong tập thể UBND, căn cứ Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, UBND thành phố thống nhất chủ
trương báo cáo UBND tỉnh cho phép tính tiền phạt nộp chậm đối với các trường
hợp trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất sau thời gian quy định; giao Trung
tâm phát triển quỹ đất tham mưu văn bản báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh.
4. Để đẩy nhanh tiến độ thi công đường Điện Biên Phủ, đoạn qua xã Tam
Thanh, thống nhất phương án di dời 25 mộ cải táng nằm trong vệt giải phóng
mặt bằng thuộc dự án đường Điện Biên Phủ (đoạn qua tại xã Tam Thanh) vào
Khu nghĩa trang Phú Đông xã Tam Phú. Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất
làm việc với UBND xã Tam Thanh, UBND xã Tam Phú và các phòng ban, đơn
vị liên quan để xác định vị trí và tạo điều điều kiện thuận lợi cho các hộ dân cải
táng mồ mả tại Khu nghĩa trang thôn Phú Đông, xã Tam Phú (UBND thành phố
đã chỉ đạo tại Công văn 2184/UBND-VP ngày 03/10/2019).
5. Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương tham mưu văn bản
trả lời đơn (lần cuối) của hộ ông Nguyễn Văn Ta, thuộc Dự án đường Điện Biên
Phủ đoạn qua phường An Mỹ theo đúng quy định.
6. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch làm việc với Trung tâm phát triển quỹ
đất xem xét các quy định pháp luật, tính toán, đề xuất cấp kinh phí thực hiện
công tác khai thác quỹ đất từ nguồn thu đấu giá khai thác quỹ đất nhằm đảm bảo
hoạt động của Trung tâm, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định.
7. Về phòng chống dịch sốt xuất huyết:
Yêu cầu UBND các xã phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn
người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Giao Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, các
phòng ban, đơn vị tiếp tục tổ chức phun hóa chất phòng, chống dịch; đặc biệt
lưu ý tại những khu vực, địa điểm có nguy cơ phát sinh dịch xuất xuất huyết
như: phường An Sơn, An Mỹ…
8. Thống nhất chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập
trường theo đề xuất của Trường THCS Chu Văn An và Trường THCS Lê Hồng
Phong. Giao UBND phường An Mỹ, UBND phường An Sơn, Phòng Giáo dục
và Đào tạo phối hợp chỉ đạo trường tổ chức lễ kỷ niệm đảm bảo theo đúng quy
định
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Giao Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu hỗ trợ một phần kinh phí cho
các trường để tổ chức lễ.
9. Thống nhất cho phép Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông ký
hợp đồng với Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Nam để thực hiện thêm
chương trình truyền hình chuyên đề (1 tháng/1 chuyên đề) trong năm 2020 để
phục vụ công tác tuyên truyền theo đề xuất của đơn vị tại Tờ trình số 75/TTrVH-TT-TT ngày 09/10/2019. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu cấp
kinh phí để triển khai thực hiện.
10. Yêu cầu Thanh tra thành phố khẩn trương giải quyết đơn tố cáo của
ông Nguyễn Minh Hiệu (phường An Mỹ) theo Thông báo thụ lý ngày
04/10/2019.
Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Hồng
Quang, yêu cầu các phòng ban, đơn vị căn cứ triển khai thực hiện kịp thời.
Nơi nhận:
- TTTV, TT. HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng ban, đơn vị TP;
- Đảng ủy, UBND các xã phường;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.
E:\CV Quốc\Công việc\Năm 2019\Giao ban 2019\ngày 04-112019\TB giao ban ngày 04-11-2019.docx

TL. CHỦ TỊCH
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