Đảng ủy phường Phước Mỹ vừa tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ
trọng tâm đến cuối năm 2020. Đồng chí Lê Trung Kiên - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, phụ trách
phường Phước Mỹ đã về dự Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất
kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đến 30/6 ước thực
hiện 8.670.000.000đ, đạt 28% so với kế hoạch quận giao, bằng 63,34% so với cùng kỳ. Bám sát chỉ đạo của
Thường trực Quận uỷ, UBND quận, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể
chính trị - xã hội và nhân dân toàn phường thực hiện giãn cách xã hội và tham gia phòng chống dịch Covid19 đạt hiệu quả; quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách; tiếp nhận, thẩm
định 2.280 hồ sơ, xét duyệt 1.337 hồ sơ đề nghị hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19
đảm bảo đúng quy định; triển khai vận động các tập thể, cá nhân hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh
khó khăn trong đợt dịch Covid -19 với số tiền 172 triệu đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo 27/27 chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội
nhiệm kỳ 2020-2022, tiến đến tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
theo đúng tiến độ và đảm bảo nội dung theo quy định; hoàn thành sắp xếp cán bộ theo Nghị định 34 của
Chính phủ và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, trong đó tập trung lãnh đạo UBND phường,
UBMTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và các chi bộ trực thuộc thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục
thực hiện các biện pháp, phương án ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, kịp
thời xử lý các vấn đề phát sinh; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2020, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ
chi.
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