Sáng ngày 13/4/2018, ng y phng Hòa Hi t chc Hi ngh s kt công tác quý I va triên khai nhiêm vu quy
II nm 2018.

Quang cnh Hi ngh
T u nm n nay, ng y phng chi ao Uy ban nhân dân phôi hp cung Mt trn và cac oan thê chinh tri xa
hôi tâp trung thc hin cac chi tiêu kinh tê - xa hôi, an ninh - quôc phong. Tính n ngày 04/4, tng thu
ngân sách trên a bàn 7 t 625 triu ng ng t 31,51% k hoch; tng giá tr sn xut công nghip-tiu th công
nghip c t 31 t, t trên 31%, tng giá tr ngành thng mi-du lch-dch v c t 202 t ng, bng 33,46%. Công tác
vn hóa, y t giáo dc, lao ng thng binh - xã hi, dân s gia ình - tr em u t k hoch ra. Chm lo chu áo gia
ình chính sách, ngi nghèo, làm tt công tác an ninh trt t, v sinh môi trng, an toàn thc phm trong dp
tt; giao quân t 100% chi tiêu.
Công tác xây dng ng, xây dng chính quyn c chú trng, chc nng ca các oàn th Mt trn c tng cng, hot
ng ngày càng có hiu qu. Trong quy I ng y phng tp trung quán trit, trin khai các Ngh quyt, Ch th ca
ang câp trên; tham gia hi ngh trc tuyn hc tp chuyên nm 2018 v Ch th 05-CT/TW ca B Chính tr
“Xây dng phong cách, tác phong công tác ca ngi ng u, ca cán b, ng viên trong hc tp và làm theo t
tng, phong cách H Chí Minh”. Kt np 5 ng viên mi, chuyn ng chính thc 7 ng viên.
Nhim v quý II, ng y phng tng cng công tác giáo dc chính tr t tng; t chc Hi ngh kim im gia nhim k thc
hin các Ngh quyt i hi ng các cp; tip tc y mnh thc hin “Hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí
Minh”; tp trung lanh ao tô chc thanh công ai hôi ai biêu Hôi Khuyn hc phng, nhiêm ky 2018-2023;
tâp trung thu ngân sách và các loi qu, phát trin kinh t xã hi, m bo an ninh quc phòng; vn ng nhân
dân bàn giao mt bng cho các d án; chm lo i sng cho các gia ình chính sách và ngi nghèo, thc hin
có hiu qu Chng trình “Thành ph 4 an”, “Nm vn hoa, vn minh ô thi”, Ch th 21-CT/TU ca Thành y v
“Tng cng lãnh o, qun lý tr t xây dng, an toàn lao ng trên a bàn thành ph”; tng cng k lut, k cng hành
chính trong c quan, công tac cai cach hanh chinh, nâng cao cht lng hot ng ca các t dân ph./.
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