Chiu ngày 07/10, Qun y Ng Hành Sn t chc Hi ngh m rng nhm ánh giá tình hình thc hin
nhim v 9 tháng và trin khai nhim v 3 tháng còn li nm 2019. Ch tch HND thành ph Nguyn Nho
Trung, ph trách theo dõi ng b qun Ng Hành Sn ã n d.

Quang cnh Hi ngh
Trong 9 tháng qua, Qun y ã ch o, ôn c các cp y ng, chính quyn, mt trn, oàn th t qun n c s
thc hin tt các nhim v ra. Công tác xây dng ng, chính quyn, Mt trn và các t chc oàn th c tng cng.
Nht là trong công tác nm tình hình d lun xã hi, công tác cán b, công tác phát trin ng viên. T chc trin
khai quán trit các Ch th, Ngh quyt ca ng các cp n toàn th ng viên, y mnh thc hin Ch th s 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 ca B Chính tr khoá XII v “y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí
Minh”, ã kt np 80 ng viên mi và trao Huy hiu ng cho 187 ng viên iu kin,…
Tng giá tr sn xut các ngành kinh t c thc hin 2.276 t ng, t 72,16% k hoch, tng 21,14% so vi
cùng k. Trong ó, giá tr sn xut ngành du lch - dch v - thng mi c thc hin 1.694 t ng, t 74,92% k hoch,
tng 25,78% so vi cùng k. Lng khách tham quan Di tích quc gia c bit Danh thng Ng Hành Sn tng
cao so vi cùng k nm ngoái nh thc hin hiu qu công tác u t, qung bá, xúc tin du lch. 9 tháng, Danh
thng Ng Hành Sn ã ón 1.579.778 lt khách n tham quan ( trong ó có 948.760 lt khách nc ngoài); tng
doanh thu 66,036 t ng, t 81,9% k hoch; h thng thang máy phc v 944.708 lt khách, tng thu phí dch v
thang máy 14,146 t ng. Tng thu ngân sách c thc hin trên 614 t ng, t hn 72% k hoch thành ph giao.
Lnh vc n bù gii ta, qun lý ô th, xây dng c bn, tài nguyên-môi trng tip tc có nhng chuyn bin
tích cc. c bit, ch o quyt lit tng cng công tác tuyên truyn trc quan, y mnh các hot ng xây dng np sng
vn hóa, vn minh trong cng ng. Lnh vc vn hóa, xã hi c chm lo úng mc, ã thc hin thành công án xây
dng, sa cha nhà cho h có công cách mng nm 2019. Công tác ci cách hành chính có nhng n lc vt
bc, tip tc thc hin theo hng n gin hóa th tc em li s hài lòng cho ngi dân. Tình hình an ninh chính tr, trt
t an toàn xã hi c gi vng.
Các lnh vc vn hóa xã hi, giáo dc, y t tip tc có nhiu khi sc. Tình hình an ninh trt t c m bo;
thc hin tt công tác an sinh xã hi, h tr sa cha và xây mi 69 nhà cho ngi có công…
T nay n cui nm, qun Ng Hành Sn chú trng công tác xây dng ng, công tác cán b, y mnh
vic hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh theo tinh thn Ch th s 05-CT/TW ca B Chính

tr (khoá XII) gn vi thc hin Ngh quyt Trung ng 4 (khóa XII); tip tc y mnh công tác tuyên truyn thc hin
“Nm y mnh thu hút u t”; Ngh quyt 43-NQ/TW v xây dng và phát trin thành ph à Nng n nm 2030, tm
nhìn n nm 2045 trên a bàn thành ph nói chung và qun nói riêng; ch o, ôn c các n v, a phng phn u
hoàn thành vt mc các ch tiêu KT -XH, nht là tp trung y mnh các bin pháp thu ngân sách t 100% ch
tiêu thành ph giao; tp trung cho công tác n bù, gii ta ti các d án trng im; thc hin có hiu qu Chng
trình “Thành ph 4 an”, làm tt công tác gii quyt vic làm, giúp nhân dân thoát nghèo bn vng; tip tc thc
hin có hiu qu Ch th s 21 ca Thành y v “tng cng lãnh o, qun lý trt t xây dng, an toàn lao ng”; tng cng
trin khai các k hoch m bo an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi a phng./.
Thanh Lài

