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THÔNG BÁO 
kết luận Hội nghị giao ban quý I năm 2022  giữa Thường trực Quận ủy 

với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường 
----- 

Ngày 22/3/2022, Thường trực Quận ủy tổ chức Hội nghị giao ban với  Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường. Đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên 

Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận chủ trì hội nghị;       

dự hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Quận ủy; lãnh đạo HĐND, UBND quận, 

các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND và UBND quận, 

các phòng, ban, đơn vị liên quan, Điện lực Kiến An, Công ty CP CTCC và         

Xây dựng Hải Phòng, Chi cục Thuế Khu vực Kiến An - An Lão. 

Sau khi nghe báo cáo về kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quý I và những 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022; những khó khăn, vướng mắc; 

những kiến nghị, đề xuất và các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, 

Thường trực Quận ủy ghi nhận, biểu dương Đảng ủy các phường đã bám sát chủ 

đề năm của quận; tập trung lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng 

Xuân; chăm lo cho Nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn; giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng. 

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, tồn tại trong 

công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đường hè, vệ sinh môi 

trường ở một số phường cần được khắc phục. 

Về các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022, Thường trực Quận ủy yêu cầu 

Đảng ủy các phường, các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung phối hợp thực 

hiện tốt các nội dung sau: 

1. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường: 

- Rà soát lại các chỉ tiêu đã triển khai và đang thực hiện. Tập trung cao chỉ 

đạo: Công tác xây dựng Đảng; nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, 

Nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt công tác thu ngân sách, không bỏ sót 

nguồn thu. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tiểu thương hoạt động hiệu quả để 

tăng thu ngân sách. Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Siết chặt kỷ cương công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ,      

công chức trong công tác phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và cải cách thủ tục 

hành chính. Kịp thời đề xuất điều chuyển, xử lý cán bộ, công chức không          

hoàn thành nhiệm vụ. 
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- Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, bảo vệ môi 

trường trên địa bàn; kiên quyết xử lý vi phạm theo thẩm quyền, không để phát sinh 

vi phạm mới. 

- Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo 

thẩm quyền ngay từ cơ sở. 

- Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đảm bảo ổn định 

tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức thành công diễn tập 

phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 

2. Đảng ủy, UBND phường Trần Thành Ngọ tổng hợp nội dung kiến nghị của 

Nhân dân và các văn bản đã triển khai về Dự án hạ tầng kỹ thuật và nhà ở Hồ điều 

hòa Tây Sơn, báo cáo đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận để giải thích cho 

Nhân dân theo quy định. 

3. Chi cục Thuế Khu vực Kiến An - An Lão phối hợp với Ủy ban nhân dân 

các phường tập trung cao hoàn thành việc lập Sổ bộ thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp (thời hạn hoàn thành đến ngày 15/4/2022) và tiến hành thu thuế sử dụng 

đất phi nông nghiệp. 

4. Phòng Quản lý Đô thị quận phối hợp với Chi cục Thuế Khu vực Kiến An - 

An Lão và UBND các phường tăng cường vận động Nhân dân nộp thuế nhà thầu 

xây dựng tư nhân theo đúng quy định. 

5. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo xây dựng lộ trình giải 

quyết dứt điểm từng dự án còn tồn đọng và những vấn đề đang vướng mắc của các 

dự án đấu giá đất; tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn. 

Đảng ủy các phường và các đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo, triển khai thực 

hiện các nội dung kết luận nêu trên của Thường trực Quận ủy. Báo cáo kết quả về 

Thường trực Quận ủy (qua Văn phòng Quận ủy) trước ngày 10/6/2022 để chuẩn 

bị nội dung báo cáo hội nghị giao ban quý II/2022. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Quận uỷ, 
- Ủy ban nhân dân quận, 
- Chi cục Thuế KV Kiến An - An Lão, 
- Đảng ủy, UBND 10 phường, 
- Các đơn vị liên quan, 
- Lưu VPQU. 

 
 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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