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THÔNG BÁO 
Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019 

 

 1. Kế toán – ngân sách: 

- Tiếp tục thu thuế phát sinh và truy thu thuế các hộ còn nợ đọng thuế, thu 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019 đối với các hộ chưa nộp. 

- Phối hợp với đội quản lý đô thị thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân. 

2. Địa chính – xây dựng: 

- Tập trung trả GCN QSD đất cho nhân dân 

- Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, vận động các hộ nhận 

GCN QSD Đất sau cấp đổi, đối với những hộ đã thông báo nhiều lần không nhận 

GCN thì lập danh sách trả GCN QSD đất về  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

thành phố theo quy định trong tháng 8/2019. 
- 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 làm đường giao thông (01 tuyến), rài thảm (02 tuyến) theo 

chương trình mục tiêu năm 2019. 

 - Đôn đốc các tổ  dân phố đăng ký chương trình mục tiêu bổ sung 6 tháng 

cuối năm 2019. 
  3. Môi trường:  

  - Tiếp tục tuyên truyền đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn 

phường Tân Giang. 

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.   

- Xử lý việc che lán, nuôi bồ câu, đặt các chậu cảnh, vật dụng, bảng biển 

quảng cáo.... trên vỉa hè làm mất mỹ quan tại đường Nguyễn Phan Chánh, xong 

trước 15/8/2019. 

- Kiểm tra, ký hợp đồng, hướng dẫn các hộ sử dụng vỉa hè đối với các hộ 

đã được thành phố cấp phép. Đối với các hộ không làm hồ sơ xin cấp phép mà 

sử dụng vỉa hè thì lập biên bản xử phạt theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch, chủ động ra quân thực hiện Kế hoạch 42 của UBND 

thành phố, xử lý các hộ bán hàng rong, các hộ đặt bảng biển quảng cáo trên các 

tuyến đường sai quy định nhất là đường Phan Đình Phùng, đường Tân Bình, 

đường Nguyễn Công Trứ. 

   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 và vận động nhân dân treo cờ nhân kỷ niệm 74 năm ngày 

cách mạng tháng Tám 19/8 và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2/9 



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

- Chỉ đạo các nhà trường trong công tác tuyển sinh năm học 2019-2020. 

   

 

 6. Lao ®éng Th¬ng binh x· héi: 

  Đề nghị UBND thành phố thực hiện điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với các 

đối tượng đủ điều kiện; hướng dẫn thân nhân bà mẹ Việt Nam anh hùng lập hồ 

sơ đề nghị giải quyết trợ cấp 1 lần. 

 7. Chăn nuôi thú y – bảo vệ thực vật: 

 - Tuyên truyền các biện pháp cấp bách  phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi 

8 . Y tế: 

 Giám sát dịch bệnh; Tổ chức tiêm chủng định kỳ cho các đối tượng; thực 

hiện khám cấp phát thuốc BHYT cho nhân dân tại trạm; vệ sinh khuôn viên trạm 

Y tế 

   9. Phường đội: 

-Trực chỉ huy- Trực SSCĐ; Trực PCTT-TKCN. 

- Cắt chuyển nghĩa vụ quân sự cho các nam công dân vào trường đại học, 

cao đẳng. 

10. Công an Phường: 
- Tiếp tục nắm tình hình địa bàn trên tất cả các lĩnh vực, đăc̣ biêṭ là tình 

hình liên qu an đến giải phóng măṭ bằng đường Nguyêñ Công Trứ , Mai Thúc 

Loan 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. 

- Vận động lắp đặt camera ở khu dân cư. 

- Tiếp tục  đấu tranh bắt giữ các đối tượng, tụ điểm ma túy, cờ bạc trên địa 

bàn. 

 - Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tốt ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại 

các tổ dân phố.  

11.  Cải cách hành chính – Tư pháp: 
   - Chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa V. 

    - Triển khai thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ  v/v sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố sau khi có NQ 

HĐND tỉnh, hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND thành phố. 

* Giải quyết đơn thư: 

 - Tiếp tục giải quyết đơn thư kiến nghị của các hộ Nguyễn Xuân Thịnh – 

TDP1, ông Lê Chiến Kỳ - TDP 12,  ông Phạm Đình Trần – TDP1. 

 Trên đây là Thông báo giao nhiệm vụ tháng 8/2019 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. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  

Trương Quang Hiếu 
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