
CONG TY TRACH NHIM HfJ'U HJN MOT  THANH VIEN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
DICH VU CONG ICH QU1LN 6 Dc lap - Tir do - Hanh phüc  

BAO CÁO T!NH HNH CHAP HANH CAC CHI DiO CUA CHU SO HtJ'U QU? HI NAM 2021 

(Thy'c hin theo QuyeAt  djnh 3312/QD-UBND ngày 03 thdng 7 nám 2014 cüa UBND TP.HCM v ban bàn!, Quy djnh co' chphi hYp gidm sdt tài chIn/i) 
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1 21 04/UBND-DT 25/06/21 
V vic tang crng cong tác thu gorn, vn chuyn và xcr I' chAt thai y tA phát sinh do 
djch bnh Covid-19 trên dja bàn TP 

X 

2 201 9/UBND-KT 28/06/21 
V thxc hiên Chi thi 10/CT-UBND v siAt chat và tang cu&ng các bin pháp phOng 
chông djch COVID-1 9 tai  các chci, siêu thj, cCra hang tin lçi trên dja bàn Q6 

X 

3 849/QLDT-QH 01/07/21 
V cung cAp thông tin quy hoch dja chi nhà, dAt thuc SHNN theo Nghj djnh 
167/2017/ND ngày 31/12/2017 c0a ChInh phU 

X 

4 2414/QD-UBND 02/07/2 1 QuyAt djnh v cOng b kAt qua xp 1oi doanh nghip nba ni.rc näm 2018 X 

5 41 38/STC-TCDN 07/07/21 
V viêc trin khai thijc hiên Thông tr 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 cCia B Tài 

chInh 
X 

6 2429/UBND-QLDT 23/07/21 

V khó khän vixàng mc trong vic áp dung Nghj djnh 63/201 9/ND-CP ngày 1 1/7/2019 
cla ChInh phü d xCr phtt vi phim hành chInh d6i vài các Ca nhân, h gia dInh dang 

chim giU, sCr dung và không chAp hành giao trã mt bang, nhà dAt thuc SHNN hin do 
Cong ty TNHH MTV Djch vçi Cong Ich quán 1 

X 

7 2451/UBND-TCKH 26/07/21 
V vic thirc hin giám sat theo quy djnh ti QD s6 4482/QD-UBND ngày 29/8/20 16 
cUa UBND Thành ph6 

X 

8 167/2017/ND-CP 31/12/17 Nghj djnh Quy djnh vic sAp xAp 1i, xcr1' 1ii tài san cong x 

9 2564/UBND-KT 02/08/21 
V viêc báo cáo d xuAt chü truxing sAp xp DNNN theo quy djnh tai  quyt djnh s 

22/2021/QD-TTg cüa Thu tuàng ChInh phU 
X 

10 214/TB-UBND 09/08/21 Thông báo v vic thirc hin quy trInh xem xét b nhim lai  di vâi ngrii quãn 1 DN X 

11 2599/UBND-TCKH 09/08/21 
V khO khän vurng mAc s6 tin tim crng NS qun dA clii clii phi do ye, thAm djnh giá d6i 
vâi cong tác xCr 12 nhà, dAt ccia Cong ty ThHH MTV Djch vçi Cong ich Q6 

X 

12 
- 
2589/UBND-TCKH 09/08/21 

V lien quan s6 tin t?m  tng NS qun d6i vâi cong tác xcr 1' nhà, dAt cüa cong ty TNHH 

MTV Dich vv cong ich Quãn 6 
X 
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13 2670/UBND-NV 16/08/21 
Vê vic ho trI so krçing can b, cong chcrc, viên chcrc, ngt.ri lao dng lam vic trong thôi 
gian tip tic ap dyng các bin pháp giãn cách XH toàn thành ph theo tinh than Chi thj 
s 16/CT-TTg cCia Thu tucng ChInh phU trên dja bàn Q6 

X 

14 2660/UBND-KT 09/08/21 
V vic trin khai tng hçp, báo cáo tInh hInh tài chInh và kt qua hoat  dng SXKD näm 
2020 và giai don 2016-2020 cüa doanh nghip do Nba ntxc nAm gi0 100% von diêu ! 
và doanh nghip cO vn nba nuàc 

X 

15 1663/UBND-TCKH 16/08/21 
V vic xay dimg dr toán thu, chi ngân sách näm 2022; KH tài chInh-NS 03 nAm giai 
don 2022-2024 

16 20/2021 -QDUBND 18/06/21 

Quyt djnh v sCra di b sung mt s diu cüa Quy djnh v giá tôi da dôi vOl djch vy 
thu gom, vn chuyn rae thai sinh hoit scr dyng ngun v6n ngân sách nhà nisOc và giá tôi 
da dch vy xix ly chat thai ran sinh hot scr dimg nguôn von ngân sách nhà nirOc ban 
hành kern theo ti QD s 38/2018/QD-UBND ngày 22/10/2018 cüa UBND Thành phô 

17 970/QLDT-PCTT 06/09/21 V cOng khai vic thu- np Qu)7 PCTT Thành pM näm 2020 X 

18 1 399/TCKH 07/09/21 
V vic xay dirng dir toán ngân sách di vói các khoãn chi phi phát sinh tr vic chm bô 
tn six dyng nguon nhà tái dnh cix trong näm 2022 

19 511 5/STC-CS 
08/09/21 

V vic khn truang cO kin dM vOl ni dung chi do t1i TB s 541/TB-VP ngây 
22/6/2021 cUa Van phOng UBND Thành phô 

x 

20 1417/TCKH 
10/09/21 

V vic khn trixang có kin di vOl ni dung chi dio tii TB s 541/TB-VP ngày 
22/6/202 1 cUa Van phông UBND Thành phô 

x 

21 3052-UBND-DT 
13/09/21 

Vgiãi quyt vixOng mc lien quan dn cong tác du thAu quét d9n, thu gom vn chuyên 
chat thai ran sinh hoat cüa UBND TP ThU Dtrc và các qun, huyn 

x 

22 3086/UBND-VX 
16/09/21 

V thay di phisang thcrc lam vic cUa các ca quan, dan vj nhà nirOc phit hp vOl các 
bin pháp phOng, chOng dch CoVID-19 trên dja bàn Thành phô 

23 3191/UBND-VP 
20/09/21 

V viêc trin khai các B tiêu chI dánh giá mirc d an toàn phOng, cng djch Covid-19 
trên dia bàn Quãn 6 

x 

24 5121/STC-TCDN 08/09/21 
Vê vice trien khai thc hin Quyêt dinh sO I 529/QD-BTC ngay 08/9/2021 cua BTC ye 
ban hanh Quy che danh gia doi vai ke toan vien chuyen nghicp tieu chuan ASEAN 
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25 6198/STNMT-CTR 29/09/21 
Vê vic triên khai thc hin Cong van s 3052/UBND-DT ngày 13/9/2021 cüa LiJy ban 
nhân dan TP v tip tUe  trin khai thirc hin cong tác dâu thâu quét d9n, thu gom, 4n 
chuyii cMt thai rn sinh hoat trên dja bàn thành ph6 

X 

26 5464/STC-TCDN 30/09/21 
Vê viêc trin khai thuc hin thông tu s6 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 cüa B Tài 
chmnh 

X 
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