Sáng ngày 12/4/2019, ng y phng Hòa Quý t chc Hi ngh nhm ánh giá tình hình thc hin
nhim v quý I và trin khai nhim v quý II nm 2019.

Trong 3 tháng qua, cp y ng, chính quyn, Mt trn, ban, ngành, oàn th t phng n khu dân c ã
tp trung lãnh o, ch o thc hin các nhim v, ch tiêu t c kt qu. Công tác xây dng ng c chú trng, ng y
phng ã t chc nghiên cu, quán trit, trin khai thc hin các Ngh quyt Hi ngh ln th tám ca BCH Trung ng
(khoá XII); y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh,…; trong quý I ã kt np 03 ng
viên mi, chuyn chính thc cho 07 ng chí; Hot ng ca Chính quyn, Mt trn và các hi, oàn th c cng c và
kin toàn t chc;
V kinh t, trin khai sn xut v ông - Xuân vi tng din tích 126ha; sn xut nm n c duy trì; thu
ngân sách t 34,71% k hoch; tình hình qun lý t ai, xây dng c bn trên a bàn phng n nh; chính sách
an sinh xã hi tip tc c quan tâm ung mc, cp phát y và kp thi các ch tr cp cho các gia ình chính
sách, xã hi, t chc thm ving và tng 2.300 sut quà cho các h chính sách, h nghèo nhân dp tt Nguyên
án K Hi vi tng giá tr trên 1t 810 triu ng và go cho trên 700 h; công tác y t, giáo dc c quan tâm, Chng
trình "Tip sc hc sinh n trng", không có hc sinh b hc tip tc c duy trì hiu qu; công tác quc phòng - an
ninh m bo…
Nhim v quý II nm 2019, phng Hòa Quý tng cng công tác xây dng ng, chú trng công tác to
ngun, phát trin ng viên; t chc nghiêm túc vic quán trit, trin khai các ch th, ngh quyt ca ng các cp,
chú trng y mnh vic hc tp và làm theo Bác theo chuyên “Xây dng ý thc tôn trng Nhân dân, phát huy
dân ch, chm lo i sng Nhân dân theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh”; tng cng các hot ng, nâng
cao cht lng giám sát ca HND; y mnh công tác thu ngân sách t và vt ch tiêu trên giao; thc hin tt
công tác gii phóng và bàn giao mt bng các d án trng im trên a bàn phng úng tin , tng cng công tác
qun lý môi trng, ô th, thng xuyên kim tra không xy ra tình trng xây dng trái phép; tip tc thc hin có
hiu qu Ch th 29-CT/TU ca Thành y, Ch th 04-CT/UBND ca UBND TP và Ch th s 10 ca BTV Qun y
v vic tip tc y mnh ci cách hành chính và tng cng k lut, k cng, xây dng i ng cán b, công chc, viên chc
áp ng yêu cu xây dng và phát trin qun trong giai on mi; tip tc nâng cao cht lng và hiu qu công tác ci
cách th tc hành chính theo c ch “mt ca”, “mt ca liên thông”; vn ng nhân dân tích cc tham gia phong
trào “Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi, ô th vn minh”, "Toàn dân bo v ANTQ", gn vi thc hin
có hiu qu Chng trình “Thành ph 4 an”.../.
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