Vừa qua, HĐND phường An Hải Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HĐND phường khóa XI, nhiệm
kỳ 2016-2021. Về dự hội nghị có đại diện lãnh đạo HĐND và các Ban HĐND quận Sơn Trà; Thường trực
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các đoàn thể chính trị - xã hội phường; đại diện cấp ủy chi bộ khu dân cư
và 27 vị đại biểu, nguyên đại biểu HĐND phường.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND và tổ chức và hoạt động của HĐND
nhiệm kỳ 2016-2021.Theo đó, HĐND phường có 09 Tổ đại biểu, mỗi tổ có 3 đại biểu, gồm Tổ trưởng và
các đại biểu. Trong nhiệm kỳ, HĐND phường đã tổ chức 14 kỳ họp, trong đó 11 kỳ họp thường kỳ và 03 kỳ
họp bất thường; ban hành 51 Nghị quyết các loại, trong đó có 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 21 Nghị quyết về bầu cử, miễn nhiệm và lấy phiếu tín nhiệm các
chức danh chủ chốt; tổ chức 20 đợt giám sát trực tiếp, 3 đợt giám sát qua văn bản và 10 đợt khảo sát ý kiến
phản ánh của cử tri tại khu dân cư. Ssau các buổi tiếp xúc cử tri, có 733 ý kiến của cử tri, UBND phường đã
giải quyết 95.7% các ý kiến thuộc của phường; tiếp nhận và giải quyết 79 đơn, chủ yếu tranh chấp, khiếu nại
về ranh giới, đất đai và dân sự; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND bầu,
kết quả đạt tỷ lệ số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao trên 84%.

Hội nghị cũng đã tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động của
HĐND phường trong nhiệm kỳ qua; tặng quà các đại biểu HĐND kết thúc nhiệm kỳ.

Tặng quà kết thúc nhiệm kỳ cho các đại biểu HĐND phường
Khánh Nguyên

