Chiu ngày 14/10/2016, ng y phng M An t chc Hi ngh s kt công tác ng 9 tháng u nm và trin khai
phng hng nhim v 3 tháng cui nm 2016. Ông Nguyn c Vit: QUV- Bí th ng y phng ch trì Hi ngh, cùng
d có các ng chí trong Ban Chp hành ng b phng, bí th các chi b trc thuc.
Quang cnh Hi ngh
Báo cáo trình ti Hi ngh ã nêu rõ: Trong 9 tháng u nm 2016, ng y ã lãnh o, ch o, kim tra, ôn c t chc
thc hin có hiu qu các nhim v theo ngh quyt ra; các chi b trc thuc duy trì n np sinh hot và lãnh o t
chc thc hin tt nhim v chuyên môn ca tng n v. Các ban ngành oàn th và chi b trc thuc ã thc hin quy
ch làm vic và quy ch phi hp công tác gia các c quan. Các ch tiêu nhim v ch yu v phát trin kinh t, xã
hi, quc phòng-an ninh ca phng ã c bn hoàn thành. Tng thu ngân sách trên a bàn t 198,7% k hoch
nm.
Công tác qun lý ô th c thc hin thng xuyên. Ch th s 43- CT/TU ca Thành y v "Nm vn hóa, vn minh ô
th" tip tc c thc hin có hiu qu vi nhiu t ra quân lp li trt t va hè ti các tuyn ng, khu vc ch, trng hc trên a
bàn phng; kim tra x lý và thu gi nhiu bng hiu, vt dng che chn, ln chim va hè lòng l ng kinh doanh
buôn bán trái phép, không xy ra các trng hp xây dng nhà trái phép. T chc tt phong trào "Ngày ch
nht xanh- sch p" trên a bàn.
Công tác lao ng – thng binh và xã hi c chú trng thc hin, tp trung xây dng và sa cha 16 ngôi nhà cho
các gia ình chính sách khó khn vi s tin gn 700 triu ng, các hot ng vn hóa xã hi t chc sôi ni, tình hình
trt t xã hi c gi vng.
Công tác xây dng ng c xác nh là then cht, ng y tp trung tuyên truyn, quán trit các ngh quyt, ch th,
ch trng, ng li chính sách ca ng pháp lut ca nhà nc n ng viên và nhân dân trên a bàn phng. T chc
phát trin mi 14 ng viên và trao huy hiu ng trc thi hn cho 7 ng chí.
Nhim v 3 tháng cui nm 2016, ng y phng tp trung ch o thc hin 7 gii pháp trong ó: tng cng công tác
thu ngân sách và các loi qu vn ng; tng cng kim tra t chc trin khai thc hin tt ch trng "Nm vn hóa vn
minh ô th 2016", Thành ph "4 an", x lý nghiêm các trng hp xây dng trái phép, buôn bán ln chim
lòng l ng, lp li trt t m quan ô th; tng cng công tác tuyên truyn nhân dân tích cc phòng chng dch bnh
nht là dch bnh st xut huyt do vi rút Zika, trin khai công tác phòng chng lt bão ch ng ng phó khi có
tình hung bão l bt ng xy ra. y mnh công tác tuyên truyn vn ng gii ta n bù trin khai thi công nút giao
thông trên a bàn úng tin …/.
Duy Hng

