Ngày 20/6, HND phng Khuê M khóa XI, nhim k 2016-2021 ã khai mc k hp th Tám.
Ti k hp, i biu ã c nghe các báo cáo v tình hình thc hin nhim v phát trin kinh t - xã hi, quc
phòng - an ninh; tình hình thu chi ngân sách a phng; báo cáo kt qu hot ng và chng trình giám sát
ca HND phng 6 tháng u nm, nhim v, gii pháp 6 tháng cui nm 2019; báo cáo tng hp kt qu tr li ý kin,
kin ngh ca c tri sau k hp th by,…
Theo báo cáo ca UBND phng, 6 tháng u nm 2019, tình hình kinh t xã hi ca phng n nh và
phát trin. Tng thu ngân sách t 7 t 818 triu ng, bng 67,99%. Công tác u t xây dng c bn tip tc c chú
trng, ã và ang trin khai các công trình phc v dân sinh vi tng kinh phí trên 3,216 t ng. Công tác qun
lý t ai, ô th, môi trng c tng cng. Công tác xây dng chính quyn c quan tâm, B phn tip nhn và tr kt qu
h s công dân, t chc rt tích cc, gii quyt sm hn và úng hn, không có h s tr hn.
S nghip giáo dc và ào to tip tc c quan tâm. Các nhà trng ã hoàn thành k hoch và các ch
tiêu ra ca nm hc 2018 - 2019. Công tác y t dân s, k hoch hóa gia ình; thng binh và xã hi c thc hin y
. Công tác ci cách hành chính có nhiu chuyn bin, gii quyt kp thi n th kin ngh ca nhân dân. An ninh
chính tr và trt t an toàn xã hi c gi vng; công tác quc phòng, quân s a phng c thc hin tt.
K hp giành nhiu thi gian cho hot ng cht vn, các i biu ã cht vn nhng vn v công tác m bo
ANTT, qun lý trt t công cng ô th và mt s vn an sinh xã hi.
K hp ã thông qua các Ngh quyt, gm: Ngh quyt v Chng trình giám sát ca HND phng nm
2020; Ngh quyt v quyt toán ngân sách phng 2018; Ngh quyt v nhim v phát trin kinh t - xã hi, ANQP
6 tháng cui nm 2019; Ngh quyt v s dng ngun kin thit a chính 6 tháng cui nm 2019.
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