Quang cnh Hi Ngh (nh BTGU)
ng chí ng Quang Hng - Phó Bí th Thng trc ng y ã thông qua d tho báo cáo tình hình phát trin kinh t
- xã hi, an ninh - quc phòng trong quý I/2018; tình hình phát trin kinh t - xã hi, an ninh - quc phòng
trên a bàn phát trin n nh và theo chiu hng tích cc, c th nh: các ngành thng mi, dch v vn ti và xây
dng phát trin mnh, các loi mt hàng tiêu dùng phong phú, a dng. Tng thu ngân sách nhà nc trên a
bàn phng t 28,1% k hoch. Công tác ô thi-môi trng c quan tâm chú trng, công tác y t, giáo dc, vn
hóa thông tin, th dc, th thao tip tc c u t phát trin, các chính sách an sinh xã hi c trin khai y và kp thi
nht là trong dp Tt Nguyên án. Tình hình an ninh chính tr - trt t an toàn xã hi c gi vng; t chc khám
tuyn và giao quân t 100% k hoch.
Công tác phát trin ng viên mi c quan tâm chú trng, xét ngh kt np ng cho 1 cm tình ng, xét ngh
công nhn chính thc 2 ng viên. T chc quán trit, trin khai các Ch th, Ngh quyt và vn bn ca các cp
xung t chc c s ng và ng viên nh: Ch th 05-CT/TW và chuyên nm 2019, Ngh quyt Trung ng 8 (khóa
XII)… Các i biu ã cùng nhau trao i, tho lun, nêu lên nhng khó khn tn ti còn gp phi trong quá trình
trin khai công tác nhim v trong quý I, t ó ra các gii pháp k hoch c th thc hin tt hn trong thi gian ti.
ng chí Bí th ng y phng ã ghi nhn và biu dng nhng kt qu mà ng y ã t c trong Quý I/2019, ng thi ng
chí yêu cu trong Quý II/ 2014 ng b cn tip tc ra các gii pháp phù hp khc phc nhng khó khn tn ti còn
gp phi trong thi gian qua góp phn thc hin thng li các ch tiêu kinh t - xã hi mà ng y ã ra trong nm
2019.
Cng ti Hi Ngh /c Bí th ng y ã quán trit các Ngh quyt và ch o xây dng các K hoch trin khai thc hin
các Ngh quyt ca Trung ng: Ngh quyt s 33-NQ/TW “v Chin lc bo v biên gii quc gia”, Ngh Quyt s 35NQ/TW “v tng cng bo v nn tng t tng ca ng, u tranh phn bác các quan im sai trái, thù ch trong tình
hình mi”, Ngh Quyt s 36-NQ/TW “v chin lc phát trin bn vng kinh t bin n nm 2030, tm nhìn dn nm
2045”, Kt Lun s 44-KL/TW ca Ban Bí th khóa XII v tng cng s lãnh o ca ng i vi phong trào bo v an
ninh T quc tronh tình hình mi, Kt lun s 45-KL/TW “v tip tc y mnh thc hin có hiu qu Ch th s 18CT/TW v tng cng s lãnh o ca ng i vi công tác m bo trt t, an toàn giao thông ng b, ng st, ng thy ni a
và khc phc ùn tc giao thông”, Ch th 28-CT/TW “nâng cao cht lng kt np ng viên và rà soát, sàng lc,
a nhng ng viên không còn t cách ra khi ng”, Quy nh 11-Qi ca B Chính tr v trách nhim ca ngi ng u
cp y trong vic tip công dân, i thoi trc tip vi dân và x lý nhng phn ánh, kin ngh ca dân… ./.
Thiên Thng

