Chiu ngày 13/10/2016, ng y phng Khuê M t chc Hi ngh s kt công tác 9 tháng và trin khai nhim v 3
tháng cui nm 2016.
9 tháng u nm nay, ng y, Chính quyn, Mt trn và các hi, oàn th t phng n khu dân c ra sc thi ua lp
thành tích trên các lnh vc Kinh t-Vn hóa-Xã hi, công tác quc phòng -an ninh c m bo. Tng thu ngân
sách trên a bàn phng hin t 102,99%. Công tác gii ta n bù c quan tâm thc hin, a phng tp trung thc
hin tt công tác vn ng nhân dân bàn giao mt bng các d án trng im trên a bàn nh: D án Khu s 4 m rng
(khu ô th Nam Tiên Sn), D án ch và khu ph ch Khuê M, ng Trn Hng o ni dài…Tuy nhiên hin này d
án ng dây in 220kv phi tm dng thi công vì mt s h dân cha thng nht v ch h tr, ang tip tc kin ngh
thành ph tip dân.
/c Trn Th Mn-Bí th ng y P. Khuê M ch trì Hi ngh
Ch th s 43-CT/TU ca Thành y à Nng v thc hin "Nm vn hóa, vn minh ô th" c trin khai sâu rng trong
mi tng lp nhân dân vi nhng hot ng thit thc. Duy trì có hiu qu phong trào "Ngày ch nht xanh-sch-p", t
chc nhiu t ra quân xóa qung cáo rao vt sai quy nh vi hn 1.381 lt ngi tham gia, tin hành bóc, g 2.815
t qung cáo sai quy nh…
Hot ng ca Chính quyn, mt trn và các oàn th có nhng chuyn bin tích cc, nht là công tác an sinh xã hi
c phng c bit quan tâm. ã hoàn thành tin sa cha nhà cho 16 h chính sách vi tng s tin 757 triu ng.
Thc hin tt vic thm và tng quà ca Ch tch nc, thành ph, qun, phng và các n v, doanh nghip cho các
gia ình chính sách, h bo tr xã hi…
V công tác xây dng ng, Ban Thng v ng y phng tp trung làm tt công tác t tng i vi cán b, ng viên và
nhân dân, thng nht v t tng và hành ng; y mnh vic "Hc tp và làm theo tm gng o c H Chí Minh" bng
nhng hot ng, vic làm thit thc i vi mi c quan, n v, cá nhân. T chc trin khai quán trit Ngh quyt i hi ng ln
th XII cu ng, Ngh quyt i hi ln th XXI ng b thành ph và các ngh quyt, ch th ca các cp.
Quán trit kp thi Ch th s 05-CT/T ngày 15/5/2016 ca B Chính tr khóa XII "v y mnh hc tp và làm theo
t tng, tm gng, o c, phong cách H Chí Minh" n i ng nòng ct ca phng. Trong 09 tháng ã phát trin 15
ng viên mi, chuyn ng viên chính thc i vi 10 ng chí.
T nay n cui nm, ng b phng tp trung ch o và phn u hoàn thành các ch tiêu kinh t-vn hóa-xã hi ra nm
2016, phn u thu ngân sách t 110%; y mnh tp trung thc hin tt các ni dung trng tâm ã ng ký thc hin
vic "Hc tp và làm theo tâm gng o c H Chí Minh" gn vi Cuc vn ng "Toàn dân oàn kt xây dng i sng vn
hóa khu dân c"; thc hin tt công tác an sinh xã hi, có gii pháp h tr sinh k, sa cha, xây dng nhà cho h
nghèo, giúp h nghèo có iu kin thoát nghèo bn vng theo ch tiêu ra; tip tc trin khai sâu rng Ch th s
43 ca Thành y v "Nm vn hóa, vn minh ô th" …/.
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