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BÁO CÁO 
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 2 

  1. Văn hóa - TDTT: 

 - Tham gia  đầy đủ các hoạt động VHVN-TDTT do thành phố tổ chức 

như giải cờ tướng đầu xuân vào ngày 09/2/2019. (tức mồng 5 âm lịch) 

- Thực hiện công tác quản lý tại di tích Võ Miếu đảm bảo an ninh trật tự, 

tự do tín ngưỡng đúng pháp luật đặc biệt là trong dịp giao thừa và những ngày 

đầu năm mới.  

 - Tổ chức giải cờ tướng đầu xuân vào ngày 11/2/2019 (mồng 8 tết). 

 - Tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ vào ngày 14/2/2019 (mồng 10 tết)  

(đối tượng tham gia là các khối đoàn thể phường, công đoàn cơ quan 

phường Tân Giang) 

   2. Lao ®éng Th¬ng binh x· héi: 

- Giao đ/c Thành – LĐTBXH phối hợp với hội người cao tuổi phường 

chỉ đạo tổ chức mừng thọ cho các cụ ở các tổ dân phố trên địa bàn phường vào 

mồng 4 tết âm lịch. Tham mưu phân công đại biểu về dự lễ tại các tổ dân phố. 

      3. Đội đô thị: 

-  Duy trì trật tự và xử lý các vi phạm tại các tuyến đường đặc biệt tại 

các điểm như: ngõ 3 – đường Nguyễn Chí Thanh, cầu Sở Rượu. 

- tăng cường ra quân đảm bảo trật tự tự đô thị trước, trong, sau tết 

nguyên đán Kỷ Hợi; xử lý nghiêm các loại biển bảng quảng cáo đặt sai quy 

định, các hộ lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh. 

- Tham gia lực lượng bảo vệ tại Đền Võ Miếu trong đêm giao thừa. 

- Giao đô thị phối hợp với công an phường tăng cường công tác kiểm 

tra, tuần tra trên địa bàn, ngăn chặn tình trạng người lang thang được chở từ nơi 

khác đổ về địa bàn mình trong những ngày giáp tết. 

4. Chăn nuôi – Thú y - khuyến nông - bảo vệ thực vật: 

- Giao đ/c Hiến – CNTY Chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh gia 

súc, gia cầm;phát hiện và tham mưu UBND xử lý các hộ kinh doanh, giết mổ 

gia súc, gia cầm tại nhà trái phép. 

- Giao Đ/c Hiến – CNTY - Khuyến nông – bảo vệ thực vật chuẩn bị tốt 

cho lễ phát động tết trồng cây đầu xuân năm 2019. (vào ngày 11/2/2019 tức 

ngày mồng 07/1/2019 âm lịch) 

5. Phường đội: 

- Tham mưu lịch trực tết, bố trí lực lượng sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi 

có tình huống xảy ra. Nắm, quản lý các trường hợp  trúng tuyển nghĩa vụ quân 

sự, tham mưu liên hoan gặp mặt thanh niên nhập ngũ, giao quân 2019 đạt chỉ 

tiêu. 

- Phối hợp văn hoá, công an, đội quản lý đô thị Phường, ban quản lý di 

tích làm tốt công tác bảo vệ tại Đền Võ Miếu vào đêm giao thừa. 

Chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố và các tổ dân phố trực, tuần tra trong 

các ngày lễ, tết. Xử lý nghiêm những trường hợp đánh bạc dưới mọi hình thức, 

sử dụng pháo nổ, đèn trời và các loại khác bị cấm sử dụng. Nắm chắc tình hình, 



đảm bảo trực đầy đủ quân số, chủ động xử lý các tình huống không để đột xuất, 

bất ngờ xảy ra. 

6. Công an Phường: 

- tổ chức thực hiện kế hoạch ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố và các tổ dân 

phố trực, tuần tra trong các ngày lễ, tết. Xử lý nghiêm những trường hợp đánh 

bạc dưới mọi hình thức, sử dụng pháo nổ, đèn trời và các loại khác bị cấm sử 

dụng. Nắm chắc tình hình, đảm bảo trực đầy đủ quân số, chủ động xử lý các tình 

huống không để đột xuất, bất ngờ xảy ra. 

7. Ban Bảo vệ dân phố: 

- Cắt cử người tuần tra khép kín địa bàn, phối hợp các lực lượng, các tổ 

dân phố xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng pháo nổ, đèn trời, gây gỗ đánh 

nhau trong khu dân cư, đánh bạc dưới mọi hình thức... 

8.  Văn phòng: 

- Tổng hợp báo cáo cấp trên về tình hình các hoạt động trước trong và 

sau tết. 

- Giao đ/c Trang – VP phối hợp với các chị em cơ quan chuẩn bị các lễ 

vật để dâng hương tại Đài tưởng niệm và trụ sở cơ quan vào đêm 28/12 tết (âm 

lịch). 

- Tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo Cải cách hành chính 

năm 2019;  văn bản chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2018, giải pháp, 

phương hướng triển khai nhiệm vụ thời gian tới và tổ chức cuộc họp triển khai, 

quán triệt đến từng cán bộ, công chức phường. 

Trên đây là Thông báo triển khai nhiệm vụ tháng 2/2019 của UBND 

phường Tân Giang. 

 
Nơi nhận: 

- UBND Thành phố (B/c); 
- Phòng VHTTTT Thành phố; 

- Trung tâm VHTTTT Thành phố; 

- T
2
 Đảng ủy, HĐND-  UBND  - UB MTTQ Phường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Các đoàn thể, 11 tổ dân phố; 
- Các ngành, cá nhân liên quan; 
- Lưu: VT. 

- Gửi: bản điện tử và bản giấy./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trương Quang Hiếu 
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