Ngày 13-4, di s ch trì ca Bí th Cao Xuân Thng, Ban Thng v Qun y Sn Trà t chc Hi ngh ln th 8 (m
rng) ánh giá tình hình công tác quý 1 và trin khai nhim v quý 2-2017.

Các i biu d hi ngh

Báo cáo ti hi ngh do ng chí Phan Minh Hi, Phó Bí th thng trc Qun y trình bày nêu rõ: Trong quý 12017, tng giá tr sn xut ca qun thc hin 1.261,9 t ng, t 23% k hoch thành ph, tng 2,15% so vi cùng k,
trong ó, Thy sn –Nông lâm tng 3,88%, khai thác thy sn tng 3,91%. Hot ng thng mi dch v din ra sôi
ng, tng mc bán l hàng hóa và doanh thu dch v tng 11,5%, kim ngch xut khu tng 16%. Bng nhiu bin
pháp tng ngun thu, tích cc x lý n ng, nh ó thu ngân sách ca qun thc hin 210,9 t ng, t hn 49,5% k
hoch. Công tác chm lo i tng chính sách, ngi nghèo c quan tâm chu áo, qun ã vn ng các ngun c hn
7,7 t ng h tr quà Tt cho h nghèo, h chính sách; h tr xây dng và sa cha 54 nhà cho h chính sách, h
nghèo, t 67,5% k hoch; gii quyt vic làm cho 1.844 lao ng. Công tác QP-AN c tng cng; ã t chc tt vic
gi công dân nhp ng nm 2017 t 100% ch tiêu và m bo v cht lng.

Ch trì và phát biu ch o nhim v, ông Cao Xuân Thng, Bí th Qun y, Ch tch HND qun Sn Trà ngh các
ngành, các cp ca qun tp trung thc hin tt 8 nhim v trong quý 2-2017. Trong ó, trng tâm là quán trit,
trin khai thc hin Kt lun s 89-KL/TU ca Ban Thng v Thành y à Nng v xây dng, phát trin qun Sn Trà
thành ô th hin i, là trng im du lch, dch v và kinh t bin ca TP. à Nng; tip tc y mnh hot ng sn xut kinh
doanh, các hot ng du lch, dch v, phn u thu ngân sách t t 65%-70% k hoch qun; phi hp t chc tt L hi
Pháo hoa quc t à Nng 2017, L hi sách và Chng trình du lch hè 2017 trên a bàn qun; y nhanh tin
và cht lng gii ta các d án và công trình xây dng c bn theo k hoch; tng cng công tác qun lý Nhà nc v
quy hoch, ô th, t ai, xây dng; x lý nghiêm các trng hp xây dng trái phép, ln chim lòng ng, va hè; phi
hp cht ch trong công tác qun lý, bo v rng trên bán o Sn Trà; tng cng công tác m bo ANCTTTATXH, c bit là trong dp L 30-4, 1-5 và L hi Pháo hoa Quc t à Nng 2017.
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