Sáng ngày 27/12/2018, Hi ng Nhân dân (HND) phng Hòa Quý khóa XI, nhim k 20162021 khai mc k hp th by. Tham d k hp có i biu HND qun; i biu HND phng; các ng chí trong Ban
Thng v ng y; các thành viên UBND phng; lãnh o các ban, ngành, Mt trn, hi, oàn th ca phng và i din
khu dân c.

Quang cnh k hp
Trong thi gian 01 ngày, K hp HND phng Hòa Quý ln này ã tin hành nhng ni dung trng
tâm, gm: ánh giá tình hình thc hin k hoch phát trin kinh t - xã hi, quc phòng - an ninh nm 2018 và
ra các nhim v trng tâm nm 2019; tình hình thc hin d toán ngân sách nhà nc nm 2018 và phân b d
toán thu, chi ngân sách a phng, phng án phân b ngân sách, vn u t xây dng c bn phng và các ch
tiêu vn ng nm 2019; báo cáo kt qu ca UBMTTQVN phng v công tác tham gia xây dng chính quyn
nm 2018 và nhng ý kin, kin ngh ca c tri; báo cáo kt qu hot ng nm 2018 và phng hng nhim v 2019
ca thng trc HND và các ban ca HND phng; báo cáo kt qu gii quyt n th khiu ni, t cáo nm 2018 và kt
qu gii quyt, tr li các ý kin, kin ngh ca c tri phng sau k hp th sáu; báo cáo ca Thng trc HND phng v kt
qu giám sát vic gii quyt ý kin, kin ngh ca c tri sau k hp th sáu; báo cáo v công tác phòng, chng ti
phm; vi phm pháp lut trên a bàn phng; ly phiu min nhim i vi ông Nguyn c –Phó Ch tch UBND phng
c iu ng gi v trí khác, bu b sung chc danh Phó Ch tch UBND phng i vi ông Hunh Bá Quý, nhim k
2016-2021; các i biu HND phng b phiu tín nhim i vi 9 chc danh do HND phng bu theo hình thc b
phiu kín vi ba mc “Tín nhim cao”, “Tín nhim” và “Tín nhim thp”.

ng chí Mai Xuân Linh-Bí th ng y, Ch tch HND phng tng hoa hai ng chí Nguyn c và ng chí Hunh Bá Quý (áo trng)

Nm 2018, phng Hòa Quý ã có nhiu gii pháp toàn din, phn u hoàn thành k hoch nm. Nh ó,
kinh t-xã hi ca qun có nhiu chuyn bin tích cc. Tng giá tr sn phm ngành công nghip-tiu th công nghip
c t trên 111 t ng, tng hn 12 t ng so vi cùng k; tng thu ngân sách trên a bàn phng t hn 3 t 691 triu
ng, t hn 205%; c s u t ca thành ph và qun, trong nm, a phng ã trin khai xây dng nhiu công trình dân
sinh vi tng kinh phí trên 16 t ng, tp trung các lnh vc giao thông, thy li, các thit ch vn hóa và các
công trình công cng.
Các lc lng chc nng ã tng cng công tác kim tra, x ý trt t xây dng, xây dng trái phép theo
tinh thn Ch th 21 ca BTV Thành y, ã phát hin và lp biên bn x lí 23 trng hp xây dng trái phép, trong
ó vn ng t tháo d 14 trng hp và cng ch 9 trng hp; ra quân kim tra, lp li trt t va hè trên các trc ng chính
K hp ã tho lun và thng nht thông qua d tho Ngh quyt v D toán ngân sách nm 2019 và D
tho Ngh quyt v nhim v nm 2019. Theo ó, phn u tng giá tr sn xut các ngành kinh t tng t 14-16%; thu
ngân sách vt t 5- 10% ch tiêu qun giao; hoàn thành 100% ch tiêu giao quân, nhim v quc phòngquân s a phng; tip tc thc hin có hiu qu “Nm vn hóa, vn minh ô th”, “Thành ph 4 an”, Ch th s 21
–CT/TU ca Thành y v vic tng cng lãnh o, qun lý trt t xây dng, an toàn lao ng trên a bàn thành ph;
chng trình “5 không”, “3 có”, bo v môi trng; duy trì các tiêu chí quc gia v y t, h t l suy dinh dng xung
di 6%, gim t sut sinh thô 0,1%0, h t l sinh con th ba tr lên xung di 7%; phn u xây dng t 90% t dân
ph không rác, trên 85% h t gia ình vn hóa, trên 75% t dân ph vn hóa và 100% c quan vn hóa./.
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