Sáng ngày 11/4/2018, ng y phng M An t chc Hi ngh Ban Chp hành (m rng) nhm s kt, ánh giá tình
hình thc hin nhim vu ca ng b quý I/2018 và trin khai mt s nhim v trng tâm quý II/2018.
Quý I/2018, ng y phng ã tp trung ra các Ngh quyt và gii pháp lãnh o, trin khai thc hin t kt qu trên tt
c các lnh vc. Tng thu ngân sách trên a bàn tính n ngày 04/4/2018, t 33,9%.

Quang cnh Hi ngh
Công tác lao ng-thng binh-xã hi c quan tâm. T chc kho sát, i thoi, t vn hng nghip qua ó giúp h
chính sách, h nghèo có iu kin vn lên thoát nghèo. ã trin khai sa cha và xây mi 04 nhà cho h chính
sách khó khn; cp phát hàng trm sut quà cho h nghèo, c bit trong dp Tt Mu tut m bo mi ngi dân u
vui xuân y , m m.
An ninh trt t-trt t an toàn xã hi c gi vng, không xy ra im nóng và các v vic nghiêm trng. Tip tc vn ng
nhân dân t trang b bình cha cháy phòng chng cháy n, xây dng “Cm dân c an toàn v PC&CC”…
Hot ng ca UBND phng, Mt trn, các oàn th c nâng cao, hiu qu, cht lng. Phong trào thi ua yêu nc, 03
nhim v trng tâm c giao trong nm 2018 c phát ng hng ng bng nhng hot ng c th, gn lin vi chuyên môn
ca tng b phn, cá nhân to khí th thi ua sôi ni.
Công tác xây dng ng c chú trng và i vào chiu sâu, duy trì n np sinh hot. Phát trin mi 04 ng viên;
công tác bi dng nâng cao nhn thc chính tr c quan tâm úng mc. Công tác kim tra, giám sát ca ng c
tng cng, gn lin vi tuyên truyn Ngh quyt s 4 Hi ngh ln th 4 Ban Chp hành Trung ng ng khóa XII v tng
cng xây dng, chnh n ng.
Quý II/2018, ng y phng tp trung trin khai thc hin 7 nhim v trng tâm, trong ó tip tc ch o quyt lit công
tác thu ngân sách; thc hin nghiêm Ch th s 21-CT/TU ngày 01/11/2017 ca BTV Thành y v tng cng
lãnh o, qun lý trt t xây dng, an toàn lao ng; thc hin tt Ch th 29-CT/TU, Ch th s 10-CT/QU ca Qun y
v “tip tc y mnh ci cách hành chính và tng cng k lut, k cng, xây dng i ng cán b, công chc, viên chc
áp ng yêu cu xây dng và phát trin qun trong giai on mi”…
Nh Ý

