Sáng ngày 03/7, HND qun Sn Trà khóa X, nhim k 2016-2021 ã khai mc k hp th 4. Ông Cao Xuân
Thng, Thành y viên, Bí th Qun y, Ch tch HND qun và các Phó Ch tch HND Phan Duy Hòa, Vn
Thanh Qung ng ch trì.

Toàn cnh k hp

K hp này, HND qun tp trung ánh giá tình hình thc hin nhim v kinh t- xã hi (KT-XH), quc phòng - an
ninh (QP-AN) 6 tháng u nm 2017; tho lun, quyt ngh nhim v KT-XH, QP-AN 6 tháng cui nm 2017 và
thc hin mt s nhim v thuc thm quyn.

Phát biu khai mc k hp, Bí th Qun y, Ch tch HND qun - Cao Xuân Thng ngh các i biu HND qun cn
tp trung phân tích, tho lun, nhm làm rõ nhng kt qu t và cha t trong quá trình thc hin nhim v chung, c
bit là nhng nguyên nhân khách quan và ch quan có các bin pháp, gii pháp hu hiu trong ch o, iu
hành thc hin nhim v 6 tháng cui nm.

Theo báo cáo ca UBND qun do Phó Ch tch Thng trc Nguyn Thành Nam trình bày ti k hp, trong 6
tháng u nm, tng giá tr kinh t ca qun thc hin c hn 2.659 triu ng, t 48,55% KH thành ph giao, tng
14,21% so vi cùng k nm ngoái. Công tác thu chi ngân sách m bo úng tin ; lnh vc qun lý trt t ô th c
sit cht. Toàn qun tp trung ch o vic trin khai thc hin chng trình thành ph 4 an, to chuyn bin tích cc
trên các mt An toàn giao thông, An ninh trt t, An toàn v sinh thc phm và An sinh xã hi. c bit, c h
thng chính tr t qun n phng ã tích cc phi hp trin khai các hot ng trên lnh vc VH- XH nh L k nim 20 nm
thành lp qun, L hi pháo hoa quc t à Nng 2017; V hi ng ph; L k nim 188 nm ngày mt Danh thn Thoi
Ngc Hu Nguyn Vn Thoi…

Tuy nhiên, bên cnh nhng kt qu t c vn còn mt s mt tn ti. khc phc nhng hn ch này, trong nhng tháng
cui nm, UBND qun tp trung vào các gii pháp nh i mi công tác ch o, iu hành thc hin k hoch phát trin
KT-XH và d toán ngân sách nhà nc nm 2017; trin khai có hiu qu Chng trình hành ng ca Qun y v
thc hin Kt lun s 89-KL/TU ngày 19/01/2017 ca Ban Thng v Thành y v xây dng, phát trin qun Sn Trà
tr thành ô th hin i, là trng im du lch, dch v và phát trin kinh t bin ca thành ph. Tp trung ch o thc hin
có hiu qu Chng trình "Thành ph 4 an" gn vi tip tc thc hin Ch th 43; Tp trung ch o phi hp t chc tt các
s kin din ra trên a bàn qun, nht là Tun l cp cao APEC 2017; m bo QP-AN…

K hp ã thông qua 07 Ngh quyt quan trng v các nhim v KT-XH, QP-AN ca a phng; trong ó có Ngh
quyt v vic phân loi n v hành chính qun Sn Trà; Ngh quyt v vic xut v trí mi xây dng Trung tâm Hành
chính qun…. Ti k hp này, các i biu HND qun cng ã biu quyt thông qua Ngh quyt cho thôi làm nhim
v i biu HND qun i vi ông Ngô Gia Lnh - nguyên Ch tch LL qun do c iu chuyn n v công tác mi.

K hp th t, HND qun khóa X, nhim k 2016-2021 ã thành công tt p sau 01 ngày làm vic khn trng,
nghiêm túc.

Kim Dung

