C mi xuân v, lòng ngi li rn ràng câu hát ca nhc s Phm Tuyên “ng ã cho ta mt mùa xuân y c vng”. Vi
phng Khuê M, mùa xuân này, chic áo gm hoa cng ã c thêu dt nên y màu sc. ó là nhng chuyn bin
không ngng v mi mt, ng sá khang trang, nhng khu ô th phát trin, i sng nhân dân không ngng c
nâng lên. ây chính là kt qu ca s ng thun, oàn kt ca chính quyn và nhân dân trên a bàn, di s lãnh o
ca ng.
Có th thy, trong nm qua, tình hình phát trin kinh t trên a bàn c duy trì n nh, trong ó ngành thng mi
dch v vn d nng ng, nay càng sôi ng hn, c bit là ti mt s khu vc nh bnh vin ph sn, nhi, khu Ký túc xá
sinh viên và mt vài khu dân c khác. Ngành tiu th công nghip tip tc c khuyn khích và to iu kin duy trì
sn xut vi nhng mt hàng may mc, á granit, á m ngh… Vic sn xut nông nghip vn c duy trì tt dù din
tích canh tác gim do quy hoch, gii ta, trong ó ngh trng nm tip tc phát trin và ngày càng mang li hiu
qu cao, phù hp vi iu kin nông nghip ô th. n nay, a phng ã thành lp T hp tác ngh nm, trong khi ó sn
lng thu hoch nm ca các h dân tip tc c duy trì n nh.

Ông Lê Tn Ngha (ngoài cùng bên trái) nhn Giy khen ca Ch tch UBND qun Ng Hành Sn n v hoàn
thành thu ngân sách sm.
Cùng vi s phát trin v kinh t, công tác qun lý iu hành ngân sách cng ã c ng y phng tp trung ch o vi
nhiu gii pháp, công tác chi ngân sách cht ch, tit kim. Tng thu ngân sách trên a bàn phng trong nm
2017 t 8,385 t ng, t 275%, trong ó các khon thu u t và vt so vi ch tiêu. Có nhng khon thu gn 400%
nh thu ngoài quc doanh.
Trên các lnh vc vn hóa, xã hi cng c ng y phng tp trung ch o thc hin, t c nhiu kt qu cao. Các trng hc
trên a bàn phng ã chú trng nâng cao cht lng dy và hc, duy trì phong trào thi ua dy tt, hc tt, t l hc
sinh khá, gii nm sau cao hn nm trc.
Nhng khi sc v kinh t cng nh nhng kt qu t c trên các mt ã và ang cho thy s lãnh o, ch o úng n ca ng y
phng, qua ó cng thy c cuc sng ca ngi dân ang ngày càng i lên, gn lin vi ó là din mo ca mt a phng
ang i thay tng ngày.
Có c mt nn kinh t phát trin n nh thì cht lng i sng ca ngi dân cng s theo ó c ci thin. Trong nhng ngày
xuân này, ngi ngi u c ón 1 cái tt m no, m m, hnh phúc. ngi dân có mt mùa xuân nh vy, ng y, UBND
phng ã phi tri qua mt thi gian dài, mà nhim v ct yu trong quãng thi gian này là m bo an sinh xã hi, c

bit là công tác gim nghèo. Di s lãnh o ca ng y, chính quyn, mt trn và các hi oàn th ã trin khai nhiu
bin pháp nhm h tr, giúp h nghèo, giúp h vt qua khó khn, có ý chí vn lên trong cuc sng. Vi nhiu bin
pháp giúp , trong ó ch yu vn là h tr vn, sinh k, to iu kin vay vn…, nm 2017 toàn phng ã có 90 h
thoát nghèo, t 108,4% k hoch, hoàn thành vic xây mi, sa cha 8 ngôi nhà cho h chính sách khó khn
vi tng kinh phí 381 triu ng.

Lãnh o ng y, UBND, UBMTQ VN phng Khuê M chp hình lu nim trong l khi công xây dng nhà i oàn
kt cho h khó khn ca phng
i sng nhân dân c nâng lên, nhng nu không có cuc sng bình yên thì iu ó cng vô ngha. Vì vy, công
tác m bo an ninh trt t luôn c a phng quan tâm ch o quyt lit. Trong nm qua, trên a bàn phng xy ra 8 v
phm pháp hình s, gim 10 v so vi cùng k. Có c kt qu ó là nh a phng ã ch o các lc lng chc nng trin
khai các bin pháp nghip v, t chc các t ra quân tn công trn áp ti phm. Cùng vi ó, các mô hình phòng
chng ti phm trong nhân dân nh phong trào T dân ph không có ti phm và t nn xã hi, phong trào
Toàn dân bo v an ninh T quc… không ngng c cng c, to sc lan ta sâu rng trong các tng lp nhân dân.
Nhng kt qu y cng chính là s c th hóa Chng trình Thành ph 4 an ca Thành y à Nng. Hin, trên a bàn
không có hc sinh b hc, không có thanh thiu niên vi phm pháp lut. Công tác phòng chng bo lc gia
ình, thc hin bình ng gii và tin b ph n c phát huy. Công tác phòng, chng ma túy - mi dâm, các t nn xã
hi c kim soát, hn ch thp nht ngi nghin ma túy cng ng. Trên lnh vc An toàn thc phm, UBND, Mt trn,
các ngành oàn th ã y mnh công tác tuyên truyn v sinh an toàn thc phm ti các khu dân c, tp trung
các h kinh doanh nh l trên a bàn. Thng xuyên t chc các t ra quân kim tra v sinh an toàn thc phm ti
các c s kinh doanh, thc phm, n ung trên a bàn. Trong nm 2017, ã kim tra v sinh an toàn thc phm
111 c s, trong ó nhc nh 10 c s; t chc tp hun, ký cam kt và khám sc khe cho 52 h kinh doanh thc n
ng ph.
Tiu biu, Hi Nông dân phng t chc Hi thi chi hi nông dân gii, trong ó Chng trình thành ph 04 an là ni
dung chính ca phn thi thuyt trình. i vi lnh vc an ninh trt t, an toàn giao thông, h thng chính tr-xã hi
ca phng tp trung công tác tuyên truyn phòng, chng ti phm, m bo an ninh chính tr trt t an toàn xã hi,
an toàn giao thông. Tng cng và duy trì tun tra kim soát theo Quyt nh 8394 ca thành ph. Bên cnh ó,
cng c Ban An toàn giao thông, Quyt nh công nhn Ban bo v dân ph, các t bo v dân ph nhim k 2017
– 2022. T chc các hot ng giúp ngi lm li tái hòa nhp cng ng. T chc bui tuyên truyn v an toàn giao
thông cho toàn th cán b công chc và ngi lao ng, các giáo viên ti các trng trên a bàn. Thng xuyên ch

ng xây dng K hoch ra quân lp li trt t va hè, trt t ô th trên các tuyn ng thuc a bàn phng.
Phát huy tinh thn ca các Mt trn, Hi, oàn th chính tr - xã hi tip tc làm tt công tác tuyên truyn vn ng
gia ình hi viên thc hin tt các chính sách ca ng, pháp lut ca Nhà nc, trong ó ã tích cc phi hp vi các
ban ngành oàn th thc hin các nhim v phát trin kinh t - xã hi, quc phòng, an ninh, vn ng di di gii ta
không xy ra cng ch, hng ng thc hin tt “Ngày Ch nht Xanh - Sch - p”, “T dân ph không rác”, T dân
ph “không có ti phm và t nn xã hi” và xây dng h, t, phng; c quan, doanh nghip, nhà trng t tiêu chun
“An toàn v an ninh trt t”, y mnh phát trin hi, oàn viên; tham gia xây dng giám sát hot ng ca chính
quyn, xây dng ng, xây dng t chc ngày càng trong sch vng mnh…góp phn thc hin tt các nhim v
chính tr ca a phng, xây dng phng ngày càng phát trin. Theo ánh giá, cui nm 2017, Mt trn, các Hi
oàn th c cp trên ánh giá hoàn thành xut sc nhim v và u c Qun và thành ph tuyên dng, khen thng.
Song song vi công tác lãnh o thc hin trên các mt kinh t, vn hóa, xã hi, quc phòng, an ninh, ng y
phng cng c bit chm lo công tác xây dng ng, trc tip lãnh o trên các mt chính tr t tng, kim tra, giám
sát, t chc cán b…, xây dng khi oàn kt thng nht trong toàn ng ngày cng vng chc. Chính công tác xây
dng ng trong sch, vng mnh ã cng c vng chc lòng tin ca nhân dân i vi ng. Qua ó, tng cng khi i oàn kt
toàn dân tc và mi quan h máu tht gia ng vi nhân dân, tp hp, vn ng nhân dân thc hin tt các ch trng
ca ng và chính sách, pháp lut ca Nhà nc, quy nh ca a phng.
Mt mùa xuân mi li v, xuân v làm t tri, lòng ngi thêm ti mi, rn ràng. Vi ng b, chính quyn và nhân dân
phng Khuê M, nim vui xuân mi còn nhân lên gp bi ó là vinh d nhn Bng khen ca UBND thành ph là
n v xut sc trong phong trào thi ua. Xuân mi Mu Tut 2018, t tri và lòng ngi Khuê M tht hân hoan, rn
ràng./.
Nh Ý

