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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN THANH 

 

Số:      /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tân Thanh, ngày 19 tháng 01 năm 2021 

                               

 

BÁO CÁO 

Xây dựng giải pháp năm 2021 trên địa bàn phường Tân Thanh 

 

Thực hiện Công văn số 77/UBND-VP ngày 13 tháng 01 năm 2021 của 

UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc xây dựng giải pháp năm 2021. 

Uỷ ban nhân phường Tân Thanh có một số giải pháp về vấn đề đô thị, xây 

dựng, đất đai trên địa bàn như sau:  

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, 

vận động cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp 

luật và các quy định của Nhà nước về trật tự xây dựng, đô thị, bảo vệ môi 

trường, mỹ quan đô thị. 

 2. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự gương mẫu 

của cán bộ, đảng viên. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức 

năng, các bộ phận có liên quan, UB MTTQ và các đoàn thể phường trong công 

tác đảm bảo trật tự xây dựng, đô thị, môi trường trên địa bàn.  

3. Làm tốt công tác phối kết hợp với các lực lượng, đội trật tự đô thị thành 

phố, ban bảo vệ tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể. Tăng cường công tác kiểm tra, 

nắm bắt, giám sát, theo dõi tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn; kịp thời phát 

hiện các hành vi vi phạm xây dựng, xử lý và ngăn chặn có hiệu quả. Trường hợp 

phát hiện hành vi vi phạm về trật tự xây dựng phải cương quyết xử lý theo quy 

định về trình tự, thủ tục và thời gian, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử 

lý vi phạm hành chính nếu vượt quá thẩm quyền.  

4. Nghiêm túc kiểm điểm, phân định rõ trách nhiệm của các cán bộ được 

giao nhiệm vụ thực thi nhiệm vụ trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị 

trên địa bàn, buông lỏng trong công tác quản lý để xảy ra vi phạm trật tự xây 

dựng đô thị nhưng không xử lý kịp thời, dung túng, bao che cho hành vi vi phạm 

dẫn đến chủ đầu tư, các hộ gia đình xây dựng công trình không đúng theo hồ sơ 

đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.  

5. Khuyến khích MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội từ phường 

xuống các tổ dân phố tham gia giám sát và tuyên truyền tới nhân dân các tổ dân 

phố trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị và đất đai trên địa bàn.  

6. Giải pháp phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ 

và thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các 

công trình dự án trên địa bàn: Hiện tại trên địa bàn phường Tân Thanh không có 

dự án nào liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.  

7. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường về Luật đất đai 

năm 2013 và nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi 
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hành luật đất đai đến các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn phường Tân Thanh 

hiểu và nắm được để không xảy ra vụ việc nào san ủi cải tạo mặt bằng trái phép. 

Trên đây là một số giải pháp về công tác quản lý trật tự xây dưng, đô thị, 

đất đai trên địa bàn phường./. 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố (B/c); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Sơn 

 

 


		songnh.tpdbp@dienbien.gov.vn
	2021-01-19T16:08:00+0700




