Chiu ngày 05/10/2016, Qun y Ng Hành Sn t chc Hi ngh Qun y m rng ánh giá tình hình thc hin 09
tháng u nm và trin khai nhim v còn li 03 tháng cui nm 2016.
Trong 09 tháng qua, Qun y ã ch o, ôn c các cp y ng, chính quyn, mt trn, oàn th t qun n c s thc hin tt
các nhim v ra. Các ngành kinh t duy trì bn vng mc tng trng, tng thu ngân sách vt k hoch thành ph
giao, tng 24,45% so vi cùng k. Tng giá tr sn xut các ngành kinh t c thc hin 1.250,82 t ng, t 78,14%
k hoch, tng 19,75% so vi cùng k. Lng khách tham quan Khu Du lch thng cnh Ng Hành Sn tng cao
so vi cùng k nm ngoái nh thc hin hiu qu công tác u t, qung bá, xúc tin du lch. 9 tháng, Danh thng
Ng Hành Sn ã ón gn 950.000 lt khách, trong ó, hn 400.000 lt khách nc ngoài, tng doanh thu 14,56
t ng, tng 40% so vi cùng k,…
Lnh vc gii ta, n bù, qun lý ô th, xây dng c bn, tài nguyên-môi trng tip tc có nhng chuyn bin tích cc. c
bit, ch o quyt lit tng cng công tác tuyên truyn trc quan, y mnh các hot ng xây dng np sng vn hóa, vn
minh trong cng ng thc hin có hiu qu Ch th s 43-CT/TU ca Thành y. Lnh vc vn hóa, xã hi c chm lo
úng mc, ã thc hin thành công án xây dng, sa cha nhà cho h có công cách mng nm 2016. Công tác
ci cách hành chính có nhng n lc vt bc, t v trí cht bng vn lên v trí dn u trong bng xp hng ci cách hành
chính nm 2015 và tip tc thc hin theo hng n gin hóa th tc em li s hài lòng cho ngi dân. Tình hình an
ninh chính tr, trt t an toàn xã hi c gi vng.
Công tác xây dng ng c quan tâm chú trng, nht là trong công tác nm tình hình d lun xã hi, công tác
cán b, công tác phát trin ng viên. T chc trin khai quán trit các Ch th, Ngh quyt ca ng các cp n toàn
th ng viên nh Ngh quyt i hi ln th XII ca ng, Ngh quyt i hi ln th XXI ng b thành ph và Ngh quyt ln th V
ng b qun; Ch th s 50-CT/W ca B Chính tr và Ch th s 05-CT/TU ca Thành u "v tng cng s lãnh o ca
ng i vi công tác phát hin, x lý v vic, v án tham nhng", Ch th s 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca B
Chính tr khoá XII v "y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh".
03 tháng cui nm, c h thng chính tr-xã hi qun tp trung phát huy nng lc, trí tu phn u hoàn thành các
mc tiêu ã ra ca nm 2016, phn u thu ngân sách vt 20% k hoch thành ph giao, tip tc nâng cao hiu qu
hot ng ca các cp chính quyn, thc hin tt công tác ci cách hành chính; quán trit và lan ta sâu rng vic
hc tp và làm theo li Bác theo tinh thn Ch th s 05 ngày 15/5/2016 ca B Chính tr; a Ngh quyt các cp
ca ng i vào cuc sng.../.
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