Sáng ngày 10/4/2018, ng y phng Khuê M t chc Hi ngh Ban Chp hành (m rng) s kt quý I và trin khai
nhim v quý II nm 2018.
Quý I/2018, ng y phng ã tp trung ch o chính quyn và các ngành trin khai hoàn thành các nhim v
trng tâm theo k hoch ra. Tình hình kinh t-xã hi phát trin n nh, công tác thu các ngun qu t kt qu tt.
Tng thu ngân sách trên a bàn tính n cui tháng 3/2018 là 1, 636 t ng, t 17,23%.

Quang cnh Hi ngh
Công tác qun lý trt t xây dng c m bo. Quý I ã ra quân 24 t lp li trt t va hè trên các tuyn ng chính m
bo m quan ô th. Thng xuyên kim tra, ngn chn các hành vi rác thi xà bn trái quy nh trên các tuyn ng
Chng Dng, Nguyn c Thun, V Mng Nguyên. Phong trào “Ngày ch nht xanh-sch-p” c duy trì hiu qu vi
s tham gia ca 956 lt ngi tng dn hn 10m3 c rác, xóa hn 246 mu qung cáo sai quy nh.
Công tác an sinh xã hi c chú trng thc hin. Trin khai ng b, có hiu qu chính sách an sinh xã hi, chm lo
chu áo i sng vt cht và tinh thn cho gia ình chính sách, ngi có công, h nghèo, các i tng xã hi. Quý
I/2018 ã cp phát quà cho h chính sách, h nghèo hn 800 triu ng. T l phm pháp hình s gim so vi cùng
k nm 2017.
Mt trn và các oàn th hot ng sôi ni. Mt trn phng vn ng qu “Vì ngi nghèo’ c hn 300 triu ng, t 87,4% k
hoch; t chc tng 459 sut quà cho h nghèo trên a bàn vi tng kinh phí hn 229 triu ng. Phong trào
‘Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi, ô th vn minh’ c gn kt có hiu qu vi phong trào “Toàn dân bo
v an ninh T quc”…
Công tác xây dng ng c chú trng. Tp trung trin khai và quán trit n toàn th ng viên ca phng v thc hin
Ch th 05-CT/TW nm 2018 “Hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh v xây dng phong
cách, tác phong công tác ca ngi ng u, ca cán b, cán viên”…
Quý II/2018, tp trung ch o chính quyn y mnh tng thu ngân sách, n cui quý II t 50% k hoch; tp trung
công tác to ngun và phát trin ng viên mi, phn u phát trin t 04 n 05 ng viên trong t 19/5; tng cng thc
hin ci cách hành chính vì dân phc v; làm tt công tác an sinh xã hi…/.
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