
 

 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN GIANG 
 

 

Số:  171 /UBND-VP 
V/v tuyên truyền, phổ biến 

Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, HĐND phường 

Tân Giang khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Hà Tĩnh, ngày 5 tháng  8 năm 2019 

 

     Kính gửi: 

- Công chức Văn hóa – xã hội; 

- Trạm truyền thanh phường Tân Giang;  
 

 

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân phường  Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

đã ban hành các nghị quyết:  

1. Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND đối với bà Nguyễn Thị 

Hương – nghỉ chế độ theo bảo hiểm xã hội. 

2. Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng 

đầu năm 2019. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. 

3. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường Tân Giang năm 

2020. 

4. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách năm 2018. 

5. Nghị quyết về việc phê chuẩn phân bổ kết dư ngân sách năm 2018. 

6. Nghị quyết về việc phê chuẩn đề án sáp nhập, chia tách các tổ dân phố 

trên địa bàn phường Tân Giang. 

 Nhằm tăng cường phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của phường 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa nghị nội dung các nghị quyết vào 

cuộc sống, Ủy ban nhân dân phường giao: 

1. Công chức văn hóa – xã hội phường: Chỉ đạo Ban biên tập Trạm truyền 

thanh cơ sở tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, HĐND 

thành phố Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Đăng 

tải đầy đủ Nghị quyết HĐND  phường lên Trang thông tin điện tử phường. 

2. Các tổ dân phố: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị 

quyết Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên hệ 

thống truyền thanh của tổ dân phố, thông qua các cuộc họp dân, hội nghị chuyên 

đề... để nhân dân trên địa bàn nắm được các chủ trương, chính sách của phường;  

2. Trạm truyền thanh phường: Biên tập, phổ biến nội dung các Nghị quyết Kỳ 

họp thứ 8, HĐND phường Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên hệ thống truyền 

thanh phường; xây dựng các tin bài phản ánh kịp thời việc triển khai thực hiện nghị 

quyết trên địa bàn. 

(Sao gửi kèm theo các Nghị quyết). 

Nhận được Công văn các công chức chuyên môn, các tổ dân phố triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND phường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- 11 tổ dân phố; 

- Lưu: VT,VP.  

- Gửi: Văn bản điện tử. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trương Quang Hiếu 
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