Sáng ngày 04/04/2017, BCH ng b phng Phc M t chc hi ngh s kt công tác Quý I và trin khai nhim v
Quý II nm 2017. V d Hi ngh có ng chí Nguyn Trng Hùng, UVBTV, Trng Ban T chc Qun y; i din lãnh
o Vn phòng, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vn Qun y.ng chí Nguyn Hu Nam, Bí th ng y phng ch trì hi
ngh.

Trong quý I/2017, ng y ã lãnh o, ch o trin khai thc hin nhim v trong Quý 1 t c mt s kt qu vi tng thu
ngân ngân sách c n 31/3 t 3.935.000.000, t 27,14% so vi k hoch qun giao;thc hin tt các chính
sách an sinh xã hi; rà soát các gia ình chính sách, h nghèo, h c bit nghèo và h gp khó khn t xut, t
chc tt vic cp phát go, quà m bo kp thi, úng i tng không xy ra sai sót và vn ng các ngun kinh phíh tr
các h có hoàn cnh khó khn trên a bàn phng nhân dp Tt inh Du 2017; tip tc thc hin Ch th 43-CT/TU
v "Nm vn hoá vn minh ô th"và chng trình "Thành ph 4 an", ra quân lp li trt t an toàn giao thông, trt t
ô th, x lý các trng hp chèo kéo khách; nhc nh các h kinh doanh buôn bán không ln chim va hè, xe
úng quy nh; tháo d, xóa b các bng qung cáo rao vt sai quy nh; v sinh môi trng, phát quang bi rm,
ct, dn c, rác trên các tuyn ng trng im. Tiêp tuc trin khai mô hinh "Tô dân phô không co tôi pham va
tê nan xa hôi", "Nha cho thuê tro không co tôi pham va tê nan xa hôi"và lp t im Camera an ninh tai
khu dân c My An.Trin khai sp xp, kin toàn t dân ph trên a bàn phng. thc hin t chc quán trit, trin khai
thc hin Ngh quyt Hi ngh ln th 4 Ban Chp hành Trung ng ng (khóa XII), Hi ngh hc tp chuyên "
Nhng ni dung c bn ca t tng, o c, phong cách H Chí Minh" và tuyên truyn thc hin Ch th 05-CT/TW
ca B Chính tr (khoá XII). Ch o Hi Cu chin binh phng i hi nhim k 2017-2022 thành công tt p; ch o Mt
trn phng hip thng, b sung, thay th y viên Mt trn, Ban Thng trc, chc danh Ch tch, Phó ch tch y ban
Mt trn phng.

Phát biu ti hi ngh, ng chí Nguyn Trng Hùng, UVBTV, Trng Ban T chc Qun y thng nht vi nhng kt qu
mà ng b phng Phc M t c trong quý 1 nm 2017, ng chí ngh trong quý 2 và c nm ng y phng Phc M
cn tp trung lãnh o mt cách toàn din, tip tc thc hin Ch th 43-CT/TU v "Nm vn hoá vn minh ô th" và
chng trình "Thành ph 4 an", chú trng nâng cao cht lng ca các phong trào, tp trung thc hin Ngh quyt
Hi ngh ln th 4 Ban Chp hành Trung ng ng (khóa XII) gn vi Ch th 05-CT/TW ca B Chính tr và Ch th
29-CT/TU ca Ban Thng v Thành ygóp phn xây dng phng Phc M an bình,vn minh, giàu mnh.

Ti Hi ngh, thay mt Ban Thng v Qun y, y viên BTV qun y Nguyn Trng Hùng ã trao C ca Ban Chp
hành ng b thành ph tng cho ng b phng Phc M t trong sch vng mnh tiêu biu 5 nm lin, giai on 20122016.
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