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THÔNG BÁO 
Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019 

 
 

1. Kế toán – ngân sách: 

   - Giao Kế toán – ngân sách chuẩn bị hồ sơ, sổ sách đầy đủ cho buổi thẩm 

định quyết toán tài chính ngân sách năm 2019 vào ngày 04/4/2019. 

- Tiếp tục triển khi thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2019 đối với các hộ 

chưa nộp. 

2. Địa chính – xây dựng: 

- Tập trung trả GCN QSD đất cho nhân dân; xây dựng hồ sơ đất trước 

1980 cho các hộ dân đủ điều kiện. 

- Phối hợp MTTQ, các đoàn thể, tổ công tác tập trung tuyên truyền nhân 

dân giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng tuyến đường Nguyễn Công Trứ, 

đường Mai Thúc Loan. 

  - Triển khai họp nhân dân đóng góp kinh phí và triển khai thực 

hiện chương trình mục tiêu năm 2019. 
 3. Môi trường:  

  - Tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức họp tổ liên gia triển khai Kế 

hoạch thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn phường Tân 

Giang đối với các tổ liên gia chưa triển khai. 

- Chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện đề án và 

giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của đoàn kiểm tra Sở Tài 

Nguyên và môi trường vào ngày 22/4/2019. 

4. Đô thị: 

- Phân công lực lượng trực duy trì trật tự tại đường Nguyễn Chí Thanh – 

cầu sở rượu theo quy chế phối hợp của đội QLTTĐT thành phố.  Duy trì trật tự 

các tuyến đường đặc biệt đường Nguyễn Chí Thanh, đường Nguyễn Công Trứ, 

khu vực chợ Đồng Vinh, cầu Sở Rượu, đường Mai Thúc Loan. 

- Bảo vệ thi công tuyến đường Nguyễn Công Trứ (giai đoạn 1). 

- Kiện toàn đội quản lý trật tự đô thị phường thực hiện hướng dẫn tại công 

văn số 621/UBND ngày 26/3/2019 của UBND thành phố. 
  5. Văn hóa - TDTT:  
-  Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước thông qua hệ thống loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu.  

- Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ chào mừng kỷ niệm 44 năm 

Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2019), ngày Quốc tế lao động 1/5. 

- Xây dựng mô hình tổ dân phố “khu dân cư điện tử” tại tổ dân phố 12. 

- Tham gia giải bóng chuyền nam thành phố năm 2019. (từ ngày 12 – 

15/4/2019) 

- Thực hiện công tác quản lý tại di tích Võ Miếu.  

  6. Lao ®éng Th¬ng binh x· héi: 



 - Điều tra cập nhật dữ liệu cung lao động, lập danh sách người có công 

tham gia điều dưỡng năm 2019. 

   7. Phường đội: 

- Trực chỉ huy- Trực SSCĐ;  

- Tham mưu UBND  các văn bản chỉ đạo: Quyết định kiện toàn 

BCĐ, Kế hoạch, các phương án, cơ sở vật chất, phương tiện trong công tác 

PCTT-TKCN năm 2019 . 

- Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019. 

8. Công an Phường: 

- Tiếp tục nắm tình hình địa bàn trên tất cả các lĩnh vực, đăc̣ biêṭ là tình 

hình liên quan đến giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Công Trứ, thường xuyên 

nắm tình hình, điều tra, khám phá, trấn áp các loại tội phạm.  

- Giải quyết các vụ việc đột xuất xảy ra trên địa bàn. Tập trung giải quyết 

dứt điểm các vụ việc đã xảy ra. Tiếp tục  đấu tranh bắt giữ các đối tượng, tụ 

điểm ma túy, cờ bạc trên địa bàn. 

- Vận động nhân dân lắp đặt camera ở khu dân cư. 

9.  Cải cách hành chính – Tư pháp: 

              - Hoàn thành sắp xếp, bố trí bán chuyên trách phường, tổ dân phố thực 

hiện Nghị quyết số 129/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh   

              - Hoàn thành đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn phường trước 

30/4/2019. 

Trên đây là Thông báo giao nhiệm vụ tháng 3/2019 của UBND phường Tân 

Giang. Đề nghị các đồng chí trong thường trực UBND phường, các ban ngành, 

cán bộ chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc. 
Nơi nhận: 
- T

2
 Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ 

phường; 

- Các ngành, cán bộ chuyên môn phường; 

- Lưu: VT.UBND. 
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