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STT 
Van bàn 
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TInh hInh thuc 
hiên Ghi chü 

So Ngày 
CMp 
hành 

Không 
chap hành 

1 243/TB-UBND 04/07/22 Thông báo v K hooch lao dng và Qu5 tin hrcing Ké ho?ch  näm 2022 X 

2 182/TCDN-TC3 08/07/22 

V trin khai Quyt djnh s 26/2021/QD-TTg ngày 12/8/2021 cCia Thu tuàng ChInh phü 
ye danh mic ngành, linh vçic tic hin chuyn dcin vi sir nghip cong 1p thành cong ty 
c phn 

X 

3 190/TCDN-TC2 14/07/22 
V tinh hinh cong khai thông tin tài chInh närn 2021 cüa các doanh nghip do Nhà nrâc 
nãm g10 100% von diêu l thuc Thành phô 

X 

4 2670/UBND-TCKH 20/07/22 
Vé viêc báo cáo mt so chi tiêu tài chInh thi.rc hin qu 2 nãm 2022 cüa Cong ty TNHH 
MTV Djch vii cong Ich Qun 6 

X 

5 9563/SXD-PI'N&TTBDS 2 1/07/22 

V vic trin khai ni dung hi.ràng dn giâi quyt viràng mc trong vic bM ths?ng cho 
Nhà nuâc khi thuc hiên chInh sách cái tao, xây dirng lai  nhà chung cu Cu trên dja bàn 
Thành pM 

X 

6 5918/VP-DT 22/07/22 
V vic giãi quyt vuâng mc trong vic Mi thu&ig cho Nhà nuâc khi thirc hin chinh 
sách câi tao, xây drng Ii nhà chung cu cQ trên dja bàn Thành pM 

x 

7 5924/VPDT 22/07/22 V chi phi giám sat, quãn I djch vy cong Ich do thj X 

8 2703/UBND-BBT 25/07/22 Vê báo cáo ye tinh hInh quãn l', s& dyng qu nhà tái djnh Cu x 

9 895/QLDT-QLN 
26/07/22 

Vé viêc di chiu d& lieu thud giOa Chi cyc thus qun 6 và Cong ty TNHH MTV Djch vy cong 
Ich Q6 doi vài các mt bang nhà dat do Cong ty dang t?m  quãn l gix h và cho thuê san xuât 

x 

10 2733/UBNDQLDT 26/07/22 V lien quan nhà, dt can nhà 95 Mai Xuân Thi.râng P3Q6 X 

11 4918/STC-CS 
26/07/22 

V viêc diu chuyên tram trung chuyn cht thai rn sinh hot cho tiJy ban nhân dan thành ph 

Thu Dtrc và các quân huyn quán l, cho thuê 
x 

12 2737/UBND-TCKH 27/07/22 V kinh phi do ye tai  mt bang 1003/2A Là Gm P8 Q6 X 

13 4994/STC-CS 
27/07/22 

V viêc tInh hInh quán l, six dung và khai thác qu5 nhà, dAt giao cho tO ch&c quán 1y, kinh 
doanh nhà dla  phucing 

X 

14 6325/VP-DT 04/08/22 
V trin khai ni dung tách klii luçrng vn chuyn chAt thai rAn sinh hot cUa các chU 
nguOn thai 

X 
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15 5240/STC-TCDN 05/08/22 V xây drng, ban hành Quy ch quàn 1 tài chinh X 

16 2885/UI3ND-LDTBXH 05/08/22 
V viêc thisc hiên chInh sách h trci tin thuê nhà cho ngRii lao dng theo Quyt djnh s 
08/2022/QD-TTg cüa ThU tixàng ChInh phU 

X 

17 2956/UBND-TCKH 11/08/22 
V viêc thtxc hiên nôi dung giám sat theo quy dnh t?i  Quyt djnh s 4482/QD-UBND 
ngày 29/8/20 16 cUa Uy ban nhân dan Thành phô 

X 

18 5418/Si'C-TCDN 12/08/22 
Vê vic tng hçp, báo cáo dánh giá tInh hInh thirc hin K hoach  tài chInh näm 2022, 
xây dijng Ké hoch tài chInh närn 2023 và 1p dir toán ngân sách nhà niiâc giai domn 
2023-2025 

X 

19 2852/UBND-KT 12/08/22 
V viêc khn trucing chun bj Hi nghj gp gO lng nghe kin cUa doanh nghip do 
nhà niiâc näm gi0 100% von diêu l thuc Thành phô 

X 

20 2753/QD-UBND 15/08/22 
Quyt djnh v cong b kt qua xp Ioi doanh nghip do Nhà nuâc nm gi0 100% von 
diéu I thuc Thành ph näm 2019 

X 

21 5647/STC-TCDN 19/08/22 V trin khai thirc hin Nghj quyt s6 87/NQ-CP ngày 18/7/2022 cUa ChInh phU X 

22 2807/QD-UI3ND 19/08/22 
Quyt djnh v vic chuyn giao qu5 nhà a c€i thuc SHNN trén dja bàn Thành ph ye 
Trung tam Quàn l' nhà và Giám djnh xay drng thuc S Xây dçrng dé thirc hin cong 
tác quàn l van hành 

X 

23 3020/UBND-KT 26/08/22 Vé viôc thisc hin chê d báo cáo djnh k5' chi tiêu tài chInh X 

24 1013/QLDT-1-1T 26/08/22 
V dOn dc, nhc nhâ Cong tác thu Qu5 phOng chng thiên tal thành ph näm 2022 trên 
dja bàn qun 6 theo Kê hoich so 485/KH-UBND ngày 22/7/2022 cUa UBNDQ6 

X 

25 2916/QI)-UBND 29/08/22 
Quyt djnh ban hành K 1iotch phê duyt D an "Ca cu 1i doanh nghip nhà nirOc 
thuc Uy ban nhân dan Thành ph6 H ChI Minh giai doin 2022-2025" 

x 

26 2789011'B-SLDTBXU 30/08/22 Thông báo ye vic hixOng dn scra di, b sung và dang k' Iai  ni quy lao dng X 

27 3298/U I3ND-TCKH 07/09/22 
V vic xây drng dir toán thu, chi ngân sách näm 2023; K ho?ch tài chInh- ngân sách 
03 nAm giai doan 2023-2025 

X 

28 3225/UBND-KT 12/09/22 
V xCr ! nhà, dt khi thirc hin sp xp li theo Nghj djnh s 1 67/2017/ND-CP và Nghj 
djnh s 67/2021/ND-CP cUa ChInh phU 

X 

29 3226UBND-KT 14/09/22 
V viêc nhtxçng ban tài san trên dt và chuyn nhuçing quyn scr dting dat cUa Uy ban 
nhân dan Qun 6 

X 
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30 29098/SLDTBXH-LD 14/09/22 V vic có kin quy ch trã krang và quy ch tliuàng d61 vOi nguii lao dng X 

31 5716/QD-UBND 19/09/22 Quyt djnh ban hành Chiscing trInh thuc hành tiét kim, chông lAng phi nAm 2022 X 

32 3491/UBND-QLDT 2 1/09/22 
V thtrc hin chi dio cüa Uy ban nhân dan thành ph t?i  Cong vAn s6 3225/UBND-KT 
ngày 12/9/22 ye xcr 1' nhà, dAt khi tlnjc hin sAp xêp 1i theo Nghj djnh so 167/2017/ND- 

CP và Nghj djnh so 67/2021/ND-CP cCia Chinh phU 
X 

33 7909/VP-DT 2 1/09/22 Vê tang cIsYng cong tác quAn 1' Nhà nixâc v dt dai X 

34 3570/UI3ND-QLDT 23/09/22 
V tang cu&ig cong tAc quAn 1' nhà dAt, cong trInh và các tài sAn khác gn 1in vOi dAt 
thuc SHNN- Kh6i hành chInh s,r nghip trên dja bàn qun 6 

x 

35 I574/TCKI-I 23/09/22 
ye thirc hin báo cáo theo Cong vAn so 3785/STC-TTBCD 167-CS ngAy 14/6/2022 cüa 
Thu?ng tnjc Ban Chi dto 167 theo chi dto cia UBND Qun 6 ti Cong vAn so 

2334/UBND-QLDT ngày 27/6/2022 
X 

36 1 152/QLDT-QLN 26/09/22 
V cung cAp tin d thirc hin chuAn bj cong tác bàn giao qu nhA a cü theo Quyt djnh 
sé 2807/QD-UBND ngày 19/8/2022 

x 

37 5779/QD-UBND 28/09/22 

Quy& djnh vA b 6  sung k& quA dánh giá vic phô bin, giáo diic pháp 1ut vào Quy ch 
dánh giA, xp loai chAt hrng hang nAm di vài tp th& cá nhAn can b, cOng ch6c, viên 
chCrc, ngisai quAn l doanh nghip, ngu?i lao dng lam vic tai  các co quan, dan vj trirc 
thuc Uy ban nhân dan quân 6 

X 

38 365 1/UBND-NV 28/09/22 
V viêc b sung ni dung hoAn thAnh nhim vçi pho bien, giao dc pháp 1ut vào Quy ché 
cua co quan, dan vj d dánh giá, xp 1oti chAt h.rçng hang nAm 

x 

TM. HOi  thing thành viên 
Chü tjch 

NGUYEN VAN TIENG 
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