Chiều ngày 26/3/2021, Hội đồng nhân dân phường Thọ Quang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội
đồng nhân dân Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Văn Thanh Quảng Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà; Hoàng Công Thanh - Quận ủy viên, Phó chủ
tịch UBND quận; Dương Thanh Hà - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, cùng các đồng chí Thường trực
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường, đại diện các hội đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện cấp ủy
chi bộ và trưởng Ban Công tác Mặt trận và 26 đại biểu HĐND phường.

Từ đầu nhiệm kỳ, tổng số đại biểu HĐND phường là 30 đại biểu, chia thành 10 tổ đại biểu tương ứng với 10
đơn vị bầu cử với cơ cấu: 03 vị chuyên trách công tác Đảng; 07 vị khối Mặt trận, đoàn thể; 09 vị khối chính
quyền; 02 đại biểu thuộc khối sự nghiệp; 01 đại biểu tôn giáo; trong đó có 13 đại biểu nữ, 03 đại biểu ngoài
đảng. Đến nay chỉ còn 26 đại biểu hoạt động, giảm 04 đại biểu (03 đại biểu chuyển công tác và 01 đại biểu
từ trần).

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND phường tổ chức được 12 kỳ họp; ban hành 29 Nghị quyết về tổ chức
thực hiện nhiệm vụ của HĐND phường và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, thu
chi ngân sách của địa phương, 01 Nghị quyết chuyên đề và 11 nghị quyết về bầu cử miễn nhiệm và lấy
phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt hằng năm theo quy định…, giám sát qua việc xem xét báo cáo công
tác, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiện, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ
do HĐND bầu…. Qua 12 kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã tham gia 24 lần tiếp xúc cử tri trước và sau
các kỳ họp HĐND, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Khen thưởng cho các tập thể

Tại Hội nghị, HĐND phường đã khen thưởng 05 tập thể và 06 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng
thời tặng hoa, quà lưu niệm cho các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
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