Sáng ngày 02/7/2019, ng y phng Khuê M t chc Hi ngh ng y (m rng) ánh giá tình hình
công tác 6 tháng u nm và trin khai nhim v 6 tháng cui nm 2019.
6 tháng u nm 2019, ng y phng ã lãnh o toàn din, hoàn thành các ch tiêu ra vi kt qu tích
cc, tng thu ngân sách t 82,08%, tng chi 45,73%. Công tác qun lý ô th, n bù gii ta, môi trng tip tc c
chú trng vi các hot ng ni bt nh ra quân 33 t lp li trt t va hè, m bo m quan ô th; duy trì phong trào
“Ngày ch nht xanh-sch-p” vi 05 t ra quân, hn 615 lt ngi tham gia, thu gom hn 5m3 c rác, xóa 275 t
qung cáo sai quy nh. Lnh vc vn hóa, xã hi c u t. Công tác lao ng, thng binh và xã hi c quan tâm,
cp, phát quà tt, ch cho các i tng, chính sách, h nghèo vi tng giá tr hn 1 t ng; khi công xây dng 04
nhà cho ngi có công.

Thm M Vit Nam anh hùng phng Khuê M
Hot ng ca chính quyn, mt trn và các oàn th chính tr-xã hi tip tc có nhng chuyn bin, vi các
hot ng hng v ngi dân. Ni bt, công tác ci cách hành chính, không có h s tr hn, ã gii quyt 548 h s,
trong ó sm hn 128 h s. An nính chính tr, trt t an toàn xã hi c m bo.
Công tác xây dng ng là nhim v then cht, chú trng tt c các mt chính tr t tng, t chc, cán b,
kim tra, giám sát và dân vn. Trin khai k hoch và phát ng sâu rng vic thc hin chuyên hc Bác nm
2019 vi ch “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”. Công tác thông tin thi s c duy trì, kp thi chuyn ti thông tin n c s. Phát
trin mi 4 ng viên, 23 ng chí c Qun y trao huy hiu ng…
6 tháng cui nm 2019, ng y phng tp trung ch o thc hin tt 17 nhim v trng tâm, trc mt tp trung
t chc các hot ng k nim Ngày thng binh lit s 27/7; tng cng công tác tip công dân kp thi gii quyt các n
th, khiu ni, t cáo theo thm quyn; nêu cao vai trò, trách nhim ca cán b công chc trong thc thi nhim v;
chú trng t chc các hot ng phc v cng ng, chm lo cho ngi có công, h tr h khó khn vn lên thoát
nghèo…/.
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