n d Hi ngh có ng chí Trn Hng Hnh, y viên BTV, Ch nhim y ban Kim tra Qun y Hi Châu và ch trì Hi
ngh ng chí Nguyn Dng S, QUV Bí th ng y phng; tham d Hi ngh có tp th lãnh o HND-UBND, UBMT,
trng, phó các oàn th; i din các Ban xây dng ng ca qun y; cp y ca 44 chi b trc thuc ng b, các n v kt
ngha và phi hp: Cc chính tr QK V, Biên phòng ca khu cng à Nng, Trm Biên phòng Thun Phc.

các Chi b nhn giy khen t trong sch vng mnh, tiêu biu nm 2018
Nm 2018, ng y ã tp trung lãnh o thc hin thc hin Ngh quyt nm và t kt qu khá tt, thc hin t và vt 10/10
ch tiêu; trong ó có các ch tiêu nh: thu ngân sách vt gn 20% so k hoch qun giao, hoàn thành 100%
a h nghèo ra khi chng trình v ích trc 2 nm, 100% khu dân c tham gia phân loi rác thi ti ngun và xây
dng qu an sinh xã hi, phng c công nhn xây dng “phng in t mc 1”, trng THCS Lê Thánh Tôn t chun
quc gia... Công tác xây dng ng tip tc có nhiu chuyn bin tích cc, nhiu n v, chi b khu dân c trin khai
thc hin Ngh quyt vi tinh thn và s quyt tâm ngay t u nm. Vai trò tham mu, giúp vic ca các ban xây
dng ng, vn phòng cp y tip tc c phát huy, nâng cht lng; tng c quan Chính quyn, Mt trn và các t chc
thành viên ch ng, tích cc trong thc hin nhim v và phi hp tham mu cho cp y trong công tác lãnh o, ch
o vic quán trit, c th hóa, t chc thc hin, kim tra, s kt, tng kt vic thc hin các ngh quyt, ch th ca ng.
Tuy nhiên, vic lãnh o thc hin Ngh quyt nm 2018 ca ng y có ni có lúc cha lên cao trào; mô hình “dân
vn khéo” trong vai trò lãnh o, ch o mt vài chi b cha thng xuyên và quyt lit, cha to c s hng ng, tích
cc tham gia ca nhân dân.
Phát biu ti Hi ngh, ng chí Trn Hng Hnh cho rng: có th phác ha bc tranh chung v công tác xây dng
ng nm 2018 ca a phng vi kt qu khá toàn din, ã có chuyn bin mnh m hn, lan ta nhiu hn, góp phn thc
hin mc tiêu nm 2018, to à cho vic thc hin ngh quyt nm 2019 là nm cui ca nhim k i hi ng b. Nhim v
công tác xây dng ng nm 2019 ng b tp trung thc hin có hiu qu, ng b Ngh quyt ã ra, nm2019 k nim
50 nm thc hin Di chúc ca Bác "phi gi gìn ng tht s trong sch" nhân dân ang trông ch vào hiu qu ca
vic thc hin i mi và chnh n ng; trong thông tin, tuyên truyn, vn ng nhân dân, mi chi b khu dân c cn có
gii pháp phù hp vi tình hình ca ng b.
ng chí Bí th ng y tin tng rng vi kt t c ca nm 2018 và bc m ca nhng nm u nhim k, s to c khí th, quán
tính tt hn trong nm 2019, hng ti hoàn thành mc tiêu i hi XI ng b ra; T chc tt vic thc hin chuyên nm

2019 “xây dng ý thc tôn trng Nhân dân phát huy dân ch chm lo i sng nhân dân theo t tng, o c,
phong cách H Chí Minh” vi thc hin Ngh quyt TW4 (khóa XII) và gi vng k lut, k cng trong ng nhm
nâng cao nng lc lãnh o, sc chin u ca t chc ng, cht lng ng viên, xây dng chính quyn, Mt trn và các
oàn th vng mnh; chun b tt các iu kin cho i hi ng b ln th XI, trong ó tp trung trin khai Ch th ca Trung
ng, Thành y, Qun y v i hi ng, chun b vn kin, nhân s và các iu kin cn thit khác cho vic t chc i hi ng b
vào u nm 2020./.
S Dng

