Sáng ngày 13/7, Đảng ủy phường An Hải Đông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển
khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đào Thị Hồng Lý - UVBTV Quận ủy, Bí thư
Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng qua, mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, nhưng nhờ thực hiện hiệu quả
các giải pháp nên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn phường vẫn đạt được kết quả nhất định:
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 572 triệu đồng, đạt 47,3% so với kế hoạch; tổng thu
ngân đạt hơn 4,6 tỷ đồng, đạt 53,89%; công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường
được triển khai thường xuyên, thực hiện tháo dỡ mái che vi phạm lấn chiếm lối thoát hiểm của 42 hộ dân,
thực hiện sửa chữa và xây mới nhà ở cho 12 hộ gia đình chính sách…

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 phường đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp: tuyên
truyền, vận động người dân tuân thủ các biện pháp 5K; thực hiện khoanh vùng, kiểm soát người ra vào; hỗ
trợ nhu yếu phẩm kịp thời cho người dân tại các khu vực cách ly y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên
địa bàn; duy trì tốt công tác phối hợp tuần tra 8394, đấu tranh các loại tốt phạm, góp phần bảo đảm an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Thị Hồng Lý - Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao công tác
phòng chống dịch của địa phương trong thời gian qua, nhấn mạnh vai trò khu dân cư trong việc kiểm soát,
phát hiện, báo cáo các trường hợp trở về từ vùng dịch; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, rà soát
công tác cán bộ, sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với mô hình chính quyền đô thị; đồng thời đề nghị Ủy
ban nhân dân phường, các cấp ủy chi bộ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ
trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
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