U BAN NHAN DAN
QUA4N HOANG MM

S6: 4Q/TB-UBND

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM
DOe 1p - Tiy do - H3nh phüc
Hoàng Mai, ngày 05 tháng 4 nám 2019

THÔNG BAO
t kin chi do cüa dàng chI Nguyn Ki6 Oanh - Phó Chü t%ch UBND
Qun v cong tác tang diu tra dan s6 và nhà &
nãm 2019 trên dia bàn qun Hoàng Mai
Ngày 05/4/20 19, Mng chI Nguyk Kiu Oath - Phó Chü tjch UBND
Q4n dA tá tic cuOc v cong tác t6ng diu tra dan s và nhâ a nàm 2019 trén
dja bàn qun Hoãng Mai. Tham dv cuOc hçp có Lânh dao CM cçic Thang ké,
TruOng Ban chi dao nàm 2019 cüa UBND 14 phuOng và can bo Van phông —
Th6ng ké 14 phuäng. Sau khi nghe eác dan vj báo cáo, dang chj Phó Chü tjch
UBND Qun chi dao nhir sau:
1. Ban chi do các phubng:
- Nghiêm the rut kinh nghim trong vic thvc hin nhim vv, khong
sü ding phMu giEy hoc b.t U cac giAy t& khae không dung quy djnh trong
qua trInh diu tra.
- CM dao các diu tra viên nghiêm the thvc hin theo dñng Phuong an
t6ng diu tra dan s6 và nhà ô nàm 2019 cüa Ban chi do Trung uang tai Quyát
djnh sa 0 1/QD-BCDTW ngày 15/8/2018, chi dao elm Ban chi So Thãnh pM ti
Cong van s6 1142/BCD ngày 22/3/20 19, sr phân cong thim vi và cOng tác
ph& hqp elm các phOng, ban, dan vj elm UBND Qun tai Thông báo s6
16/TB-BCD ngày 05/11/2018, dam báo dung trach nhim, quy djnh, th&i gian,
chit luçcng, và chju trách nhim tnthc UBND Qun trong qua trInh thvc hien.
- Chü dung lien h, lam vic vâi Ban quãn trj các tOa nhà chung cix trén
dja bàn d dt ljch lam vic ngoâi gi&, dam báo hoàn thành cOng táe dMu Ira
dung thai gian yêu cAu.
- Trutng hçrp g.p kho khän, vithng m&e phái kjp th&i báo cáo UBND
Qun da chi dao, giái quyêt.
2. Chi eye Thng kê:
- Kh.n tnrang có huâng dk Ban chi 5o các phixàng tong vic 1i
dang bo h thong.
- Tang hcxp nhttng khó khãn, vuOng m&c phát sixth trong qua trInh
thvc hin thim vv, tham mixu UBN]) Qun báo cáo UBND Thành phó aa duge
chi 5o, xü 1 kjp thai.
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- Giám sat cht chê, dam bão chit 1ung cM cuc di&i tra và hoàn thãnh
cong tác dMu tra dn ngày 20/4/20 19; Co s dánh giá t6ng th tin dO, kM qua,
ch&t lucxng cuOc diu tra.
- Huâng dk ci th Ban clii dao cac phuông v van dê kinh phi, dam bâo
d&y dü theo dung ch do duge phé duy.
Thüa 1nh ChU tjch UBND Qun, VAn phóng HDND-TJBND Qi4n
thông báo d cac dan vj duçic biM, thçrc hin./.9'
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