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Kt 1un ti cuc h.p v mrt s ni dung thuc linh vçrc phy trách.
Ngay 31 tháng 12 näm 2021, dng chI D Thanh Tüng - Phó Chü tjch
UBND Quan dä chü trI cuc hQp v mt s nOi dung thuc lTnh virc phy trách.
Tham dr cuc h9p có länh dao các don vj: Quãn 19 do thj, Tài chInh K hoach,
Tài nguyen và Môi trithng, Kinh t& Tu pháp, Trung tam Phát trin qu dt,
Ban Quãn 19 dr an du tu xây drng, Van phOng HDND và UBND, Cong an Quan,
Toà an nhân dan, UBND phung Yen S, Cong ty TNHH Cong ngh Long Phuong,
Cong ty cô phn môi truông do thi và cong nghip Bc Son (Các doii vj:
Cong ty C phn môi tnthng dO th và COng nghip s 13, Cong ty TNHH du tu
thuong mi và phát trin Binh Nguyen, Cong ty TNHH san xut djch vu
thuong mi mOi trung Xanh, Cong ty TNHH dch vy do thj An Quang; Cong ty
C phn Xanh mi nhung vng mt).
Sau khi nghe báo cáo cüa Ban Quãn 19 dir an du tu xay ding, 9 kin
thng nht cUa các thành vien tham dir, dng chI D Thanh Tüng - Phó ChU tjch
UBND Qun dà kt 1un thu sau:
1. Cong tác thu gom, vn chuyn, xfr 19 rae thai trên dla bàn Qun:
Phê bInh Ban Quãn 19 dir an du tu xây dirng dã chm tr tham muu
UBND Qun trong cong tác thu gom, vn chuyn, xir 19 rae thai có nguy co lay
nhim Covid- 19 trên dia bàn Quan.
1.1. D& vOi cOng tác thu gom, vn chuyn, xr 19 rae thai cO nguy co lay
nhim Covid-19 tai các khu each ly y t&
Giao Ban Quàn 19 dr an du tu xây drng:
- Thanh toán cho Cong ty c phn mOi trueing do thj và cong nghip Bc Son
khi hrQT1g thu gom, vn chuyen, xü 19 rác thai co nguy co lay nhim Covid- 19
thiic t dã thrc hin ti khu cách ly toà nhà HH4C, phtthng Hoàng Lit và
vüng cách ly y t phithng Giáp Bat theo hcp dng dä k9 kt dam bão tuân thu
quy djnh cUa pháp luat.
- Thirc hin các quy trInh, thu tVc d thanh toán chi phi thu gom, van
chuyn, xir 19 rae thai y t tai khu each ly tap trung khu nhà cho h9c sinh, sinh
viên Pháp Van — Tir Hip theo dung quy djnh cüa pháp luat.
Sau khi eo quan có thtm quyn phê duyt quy trInh, djnh mifrc, don giá di
vâi djch v,i thu gom, van chuyn, xfr 19 chit thai co nguy co lay nhim ti các khu
each ly y t, Ban Quàn 19 dir n du tu xây drng thrc hin thanh, quyt tdán h9p
dng theo quy djnh cUa pháp luat.
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1.2. DÔi vOi cong tác thu gom, vn chuyên, xfx 19 rae thai có nguy co lay
nhim Covid-19 trên dla bàn 14 phung thuc Qu.n:
- Giao Ban Quãn 19 d\x an du tij xay dirng khn trong trInh UBND Quân
xem xét, phê duy dr toán, b trI vn, 1çra chçn nhà thu d thrc hin cong tác
thu gom, vn chuyñ, x'i 19 rae thai eó nguy co lay nhim Covid-19 trên dja bàn
14 phuing thuc Qun, dam bão thrc hin theo dung quy dnh cüa pháp 1ut;
hoàn thành trithc ngày 2 9/1/2022.
- Giao phông Tài chInh K hoach, Ban Quàn 19 dtr an du tu xây dirng
và các don v lien quan kim tra, báo cáo dng chI Phó Chü tch UBND Quan
D Thanh Tüng v phuong an t chrc thçre hin cong tác thu gom, vtn chuyn
rae thai co nguy Co lay nhim Covid-19 tr các khu cách ly tai nhà, noi cu trt'i
dn dirn ttp k&, Mo cáo trithc ngày 08/1/2022.
2. Thanh, quyt toán cong tác duy trI v sinh môi tru'&ng:
Giao Ban Quán 19 dr an dAu tu xây d1xng chü trI, phi hp vâi cac don vj
lien quan thng hqp, hoàn thin h so, tham muu UBND Qun van bàn chuyn
h so dn Co quan cong an diu tra d giâi quyt düt dim vic thu hi ngân sách
Nhà nuOe trong cong tác duy tn v sinh môi tru&ng di vài 02 côngty (Cong ty
TNHH djch vii do thj An Quang và Cong ty C phn Xanh) theo quy djnh.
3. Dir an xây drng tuyên thrôiig vào tr.rô'ng tiêu hçc chat krqng cao
Yen S& trên dja bàn phir?rng Yen Sô.
Hi dông BT, HT&TDC Qun thong nht thông qua 07 phuong an:
Giao Ban Quán 19 dir an du tu xây dirng chü tn cüng các don vj lien quan
hoàn thin h so trinh Hi dng xem xét phê duyt theo quy djnh.
Van phOng FIDND và UBND Qun thông báo kêt luan cüa dông chI Phó
Chü tjch UBND Qun dé các phOng, ban, don vj có lien quan bi& 'íà to chirc
thuc hin.I.
Noi nhân:
- Thiàng trirc Qun u;
- Dic Chü ljch UBND Qun;
(dé b/c)
- Die D Thanh Tüng - PCT. UBND Qun;
- Die CVP HDND - UBND Quân;
- Các phOng, don vj: CAQ, TAND, VKSND, QLDT,
TCKH, TP, KT, TNMT, TTPTQD,
Ban QLDA DTXD;
- UBND phi.rng Yen Sâ;
- Cong thông tin din tl:r Qun;
- Luu: VT. 4,
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