UBND phng Hòa Quý va t chc Hi ngh tng kt hot ng T dân ph nm 2018.
Trong nm qua, các t dân ph trên a bàn phng thc hin có hiu qu 4 nhim v trng tâm theo tinh
thn Ch th 21 ca Thành y v “Tp trung lãnh o nâng cao cht lng hot ng ca T dân ph (TDP), thôn trên a
bàn thành ph”.
V nhim v qun lý c trú, các t bo v dân ph ã phi hp vi công an phng t chc 45 lt kim tra tm trú,
tm vng vi hn 500 lt h dân, qua ó lp biên bn x lý nhc nh 25 trng hp vi phm, thng xuyên theo dõi, nm
tình hình tm trú ti khu dân c, nht là i vi Vit kiu v thm quê, ngi nc ngoài n tm trú. Trong công tác gi
vng ANTT, phòng chng ti phm c T trng các t dân ph phi hp cht ch vi công an phng, cnh sát khu vc
tuyên truyn, vn ng nhân dân nâng cao cnh giác phòng chng mi th on ca bn ti phm, gi gìn ANTT,
phòng, chng cháy n, cm hóa giáo dc i tng vi phm. 100% t dân ph trên a bàn phng ã ng ký tham gia
mô hình “T dân ph không có ti phm và t nn xã hi”; tích cc vn ng tng ngi dân, tng h gia ình tham gia
xây dng các mô hình phòng, chng ti phm ti c s.
Cán b và nhân dân các t dân ph ã tích cc tham gia các hot ng gi gìn v sinh môi trng và
thc hin np sng vn hóa, vn minh ô th; y mnh các hot ng thc hin Chng trình “Thành ph 4 an”, phong
trào “Ngày Ch nht xanh-sch-p”. i vi công tác giúp nhau gim nghèo, các t dân ph ã nm rõ hoàn cnh
ca tng h nghèo trong t xut chính quyn các cp h tr bng nhiu hình thc, to iu kin cho các h nghèo làm
n, tng thu nhp phát trin kinh t gia ình. Nh ó, trong nm qua a phng ã gim c 181 h nghèo và 282 h cn
nghèo.
Bên cnh nhng kt qu t c, hot ng ca T dân ph trên a bàn phng Hòa Quý vn còn mt s tn ti, ó
là: mt s T trng t dân ph cha phát huy ht chc nng, nhim v, quyn hn dn n hiu qu hot ng không cao; vic
huy ng ngi dân tham gia sinh hot mt s t dân ph còn tham, …

Bí th ng y phng Mai Xuân Linh trao Bng khen ca UBND thành ph cho các cá nhân
Ti hi ngh, có 4 cá nhân c nhn Bng khen ca UBND thành ph vì ã có thành tích xut sc trong
hot ng T dân ph./.
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