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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Công thương
Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp diễn ra nhộn nhịp,
đặc biệt là ngành sản xuất vật liệu xây dựng, hoạt động thương mại - dịch vụ ổn
định. Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư thành lập cụm công nghiệp
Hòa Khánh Nam. Tiếp nhận đơn xin thuê đất của các doanh nghiệp trên địa bàn
quận. Tham gia Lễ phát động “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm
2019 trên địa bàn thành phố.
2. Nông nghiệp
a) Trồng trọt
Cây lúa: Đã gieo sạ được 26,5 ha/26,5 ha, đạt 100% kế hoạch. Hiện nay
lúa ở phường Hòa Khánh Nam đã thu hoạch xong, năng suất bình quân đạt 55
tạ/ha, sản lượng 67,5 tấn; phường Hòa Hiệp Bắc đang tiến hành thu hoạch. Cây
trồng khác đã gieo trồng 15 ha rau đậu các loại, 07ha khoai lang, đậu phụng.
b) Chăn nuôi
Tình hình chăn nuôi trong tháng qua nhìn chung ổn định, không có ổ dịch
bệnh lớn phát sinh. Chủ động phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là dịch
tả lợn Châu Phí. Kiểm dịch sản phẩm động vật ngoại tỉnh thịt gia cầm 4.865 kg,
kiểm soát giết mổ được 45.567 con gà.
3. Thu chi ngân sách: UBND quận chỉ đạo các biện pháp triển khai thu
ngân sách, thu nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chi đúng nội
dung, đúng đối tượng, định mức chế độ quy định góp phần tiết kiệm chi, kiềm
chế lạm phát để thực hiện các chính sách, giải pháp của Chính phủ, Bộ tài chính.
Tình hình thu, chi ngân sách tháng 04/2019 (số liệu đến ngày 16/4/2019)
- Tổng thu NSNN trên địa bàn: 195,94 tỷ đồng/523 tỷ đồng, đạt 37,5% kế
hoạch thành phố giao, bằng 153,2% so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm
2018: 127,88 tỷ đồng).
- Thu ngân sách quận, phường được hưởng: 341,514 tỷ đồng/584,564 tỷ
đồng; đạt 58,4% kế hoạch thành phố giao, bằng 125,1% so với cùng kỳ năm
2018 (cùng kỳ năm 2018: 273 tỷ đồng).

- Tổng chi ngân sách: 137,724 tỷ đồng/584,564 tỷ đồng, đạt 27,8% kế
hoạch thành phố giao, bằng 95,8% so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm
2018: 143,688 tỷ đồng).
4. Tài nguyên và môi trường, Đầu tư xây dựng cơ bản, Quản lý đô
thị, Kiểm tra qui tắc đô thị, Giải phóng mặt bằng
a) Tài nguyên và môi trường
Giải quyết 14 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; ban hành 65 thông báo
thu hồi đất, 130 quyết định giao đất đối với hộ gia đình cá nhân thuộc diện giải
toả; 04 quyết định cưỡng chế thu hồi đất các hộ không bàn giao mặt bằng các dự
án; cấp 142 Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho các hộ dân. Xác nhận 01 hồ
sơ môi trường. Giải quyết 03 đơn kiến nghị về đất đai. Duy trì công tác ra quân
dọn vệ sinh môi trường tại các khu dân cư; khảo sát các điểm nguy cơ ngập úng
và triển khai nạo vét theo kế hoạch năm 2019.
b) Đầu tư xây dựng: chuẩn bị đầu tư 40 công trình với tổng mức đầu tư là
54,3 tỷ đồng (36 công trình ngân sách quận với tổng mức đầu tư 39,3 tỷ đồng;
04 công trình ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng); thi công và
giám sát 10 công trình dân dụng, 23 công trình giao thông, 10 công trình điện
chiếu sáng; giám sát 04 công trình chuyển tiếp từ năm 2018; bàn giao đưa vào
sử dụng 01 công trình dân dụng.
c) Quản lý đô thị: Xác nhận và cung cấp thông tin quy hoạch 68 trường
hợp; cấp giấy phép xây dựng 221 trường hợp; cấp giấy phép vỉa hè 106 trường
hợp; cấp biển số nhà 12 trường hợp. Thẩm định 04 hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự
toán với tổng giá trị 6.662.991.000 đồng. Bàn giao 03 công trình xây dựng cơ
bản. Làm việc với Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát
các điểm đen về An toàn giao thông trên địa bàn quận.
d) Kiểm tra quy tắc đô thị: đã tiến hành kiểm tra, xử lý 03 trường hợp lấn
chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, thu giữ bảng hiệu, băng
rôn, biểu ngữ treo không đúng quy định, phạt tiền 4,8 triệu đồng. Xử lý 27
trường hợp kinh doanh, buôn bán không đúng quy định tại Ghềnh đá Nam Ô.
Tiếp tục thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông tại 06 tuyến
đường chính trên địa bàn quận. Xử lý 12 công trình xây dựng trái phép, 02 công
trình không phép trên địa bàn quận, phạt tiền 50 triệu đồng. Tăng cường kiểm
tra trật tự đô thị, trật tự vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận. Tình trạng lấn
chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán được kiểm soát.
đ) Giải phóng mặt bằng: tổng số dự án thực hiện phân nhóm là 33 dự án
(36 nhóm dự án); đã thực hiện hoàn thành 04 dự án; hiện còn lại 10 dự án nhóm
I/2018, 17 dự án nhóm I/2019 và 05 dự án nhóm II/2019. Đã vận động các hộ
dân bàn giao mặt bằng 84 hồ sơ, số hồ sơ chưa ban giao mặt bằng là 2.047 hồ
sơ.
5. Giáo dục và Đào tạo
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Duy trì tốt việc thao giảng, hội giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn cụm
trường bậc tiểu học và bậc THCS, sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt các nhóm,
tổ bộ môn chuyên, sinh hoạt chuyên đề từng bậc học. Tổ chức ôn tập, kiểm tra
học kì II, năm học 2018 - 2019; tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp THCS,
hoàn thành hồ sơ tuyển sinh lớp 10. Thực hiện vệ sinh ATTP, ATGT, PCCC,
phòng chống dịch bệnh trong mùa hè, giữ gìn trật tự, trị an trong trường học.
Khảo sát các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại các đơn vị, trường
học. Hoàn thành hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
năm 2019. Tiếp tục tham gia Giải Thể thao học sinh thành phố; tham gia Hội thi
giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, Hội thi Tin học trẻ. …
6. Văn hoá -Thông tin, Thể thao, Truyền thanh
a) Văn hóa và Thông tin: thực hiện tốt công tác trang trí, cổ động trực
quan nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước... Tăng
cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động, dịch vụ văn hóa vi phạm pháp luật
trên địa bàn quận. Hướng dẫn các phường trên địa bàn quận và tổ chức điểm vui
chơi giải trí tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ lành mạnh nâng cao đời
sống tinh thần cho nhân dân; duy trì công tác đảm bảo cho việc hướng dẫn tham
quan cho các đoàn tại Khu di tích B1-Hồng Phước; các hoạt động văn hóa văn
nghệ ; hướng dẫn và phối hợp tổ chức các lễ hội.… và tham gia các hoạt động
khác của thành phố và quận tổ chức; phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý
các thông tin phản ánh, báo chí nêu.Thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt
động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Tham gia ngày chạy Olympic vì sức
khỏe toàn dân; tham gia Hội thao Trung cao tuổi các Câu lạc bộ thành phố. Tổ
chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố
Đình Xuân Thiều; Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố căn
cứ lõm cách mạng B1 - Hồng Phước.
b) Đài truyền thanh quận: tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền
các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, phản ánh tình hình kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh; tuyên truyền thực hiện Chủ đề năm về Đảm bảo trật
tự đô thị, vệ sinh môi trường và đẩy mạnh thu hút đầu tư, xóa quảng cáo rao vặt,
an toàn giao thông, cải cách hành chính. Trong tháng thực hiện 30 chương trình
thời sự và chuyên đề, sử dụng 20 bài phản ánh các loại, 178 tin, 5 mẫu chuyện
người tốt việc tốt; công tác 8 tin hình cho Đài thành phố, cộng tác tích cực cho
trang Website, bản tin Đảng bộ quận; phát sóng và tiếp âm 67 giờ 30 phút trong
đó phát sóng chương trình Đài quận 22 giờ 30 phút, tiếp âm Đài thành phố 07
giờ 30 phút, tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam 37 giờ 30 phút.
7. Y tế
Có 26.039 lượt người đến khám tại các cơ sở y tế, trong đó có 1.542 bệnh
nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh 123%. Tính đến ngày
15/4/2019 có 46 ca mắc tay chân miệng tăng 5 ca so với cùng kỳ năm 2018 (81
ca), có 186 ca mắc sốt xuất huyết giảm 154 ca so với cùng kỳ năm 2018 (340
ca). Ngành y tế tiếp tục giám sát dịch, xử lý các ổ dịch kịp thời, đúng quy định;
thường xuyên kiểm tra, giám sát dịch tại các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình
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trên địa bàn. Tiếp tục kiểm tra, hậu kiểm tra và giám sát ô nhiễm thực phẩm về
chất lượng vệ sinh ATTP trên địa bàn quận. Thực hiện tốt công tác chăm sóc
BVBMTE , chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống lao,
phòng chống phong, chăm sóc sức khỏe Tâm thần cộng đồng, chương trình
phòng chống HIV/AIDS. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của
ngành.
8. Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội
a) Lao động - Thương binh và Xã hội: thực hiện tốt việc chi trả lương,
phụ cấp cho các đối tượng chính sách, trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội;
khảo sát 76 nhà chính sách người có công với cách mạng để cải tạo, sửa chữa
trong năm 2019. Tổ chức phân công cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 39 thanh thiếu
niên sử dụng trái phép chất ma túy năm 2019. Ban hành Kế hoạch số 01/KHUBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về thực hiện công tác phòng, chống mại
dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị
mua bán trên địa bàn quận năm 2019. Rà soát nhu cầu học nghề cho lao động
nông thôn; giới thiệu lao động cho các doanh nghiệp để tuyển chọn vào làm
việc. Thông báo kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động làm
việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng thời hạn, có nguyện
vọng trở lại Hàn Quốc làm việc. Tiếp tục thực hiện thu thập và cập nhật thông
tin về tình hình sử dụng lao đông trên địa bàn. xử lý tình trạng lang thang, xin ăn
biến tướng, bán hàng rong, chèo kéo khách gây mất trật tự; Đội liên ngành 178
triển khai ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, PCCC. Công tác
Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý đối tượng ma
túy, mại dâm được tăng cường.
b) Bảo hiểm xã hội: Tổng số đơn vị quản lý là 943 đơn vị với 29.403 lao
động. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, lãi chậm đóng, BHXH tự nguyện
đến ngày 15/4/2019 là: 54.006 triệu đồng tăng 22.517 triệu đồng so với cùng kỳ
năm 2018; có 661 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền là 34.614 triệu
đồng (trong đó 88 đơn vị giải thể, phá sản, không quan hệ giao dịch với số nợ là
10.388 triệu đồng; 03 đơn vị cấm xuất cảnh nợ là 7.735 triệu đồng). Đảm bảo
chi trả lương hưu, giải quyết các chế độ chính sách cho đối tượng đầy đủ, kịp
thời. Trong tháng đã tiếp nhận 3.606 lượt đại diện tổ chức, cá nhân đến giao
dịch, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 1.818 lượt đại diện tổ chức, cá nhân đến
giao dịch, tỷ lệ tăng 23%. Số hồ sơ giao nhận qua bưu điện trong tháng là 1.657.
Tỷ lệ đơn vị đăng ký thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thu
BHXH, BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đạt 99,81%. Tiếp tục đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung bằng nhiều
hình thức, nội dung phong phú, hấp dẫn đến tận đơn vị sử dụng lao động, người
lao động và mọi tầng lớp nhân dân.
9. Nội vụ
Ban hành Kế hoạch công tác Văn thư lưu trữ năm 2019; hướng dẫn các cơ
quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch Văn thư lưu trữ phù hợp với tình hình thực tế
của từng đơn vị. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện học tập và
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làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai cách thức mới
trong khảo sát mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công của tổ chức,
công dân; triển khai, tiến hành phát tờ rơi tuyên truyền về hệ thống thông tin
chính quyền điện tử, các dịch vụ công trực tuyến của thành phố, quận, phường,
đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ
phận Tiếp nhận và trả kết quả quận, phường; rà soát, báo cáo tình hình thực hiện
cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành
chính. Quản lý, theo dõi các hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt
động trên địa bàn quận; hướng dẫn các phường quản lý hồ sơ, mốc giới hành
chính theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác khen thưởng đột xuất và
thường xuyên.
10. Tư pháp, Thanh tra
a) Tư pháp
Tiếp nhận và giải quyết 29 hồ sơ hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND quận, trong đó: Thay đổi, cải chính hộ tịch là 12 trường hợp; cấp bản sao
trích lục cải chính hộ tịch: 12 trường hợp; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài:
03 trường hợp, ghi chú ly hôn 01 trường hợp, đăng ký khai tử có yếu tố nước
ngoài 01 trường hợp. Tiếp nhận, giải quyết 189 lượt chứng thực bản sao từ bản
chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam, cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp,
chứng nhận. Thực hiện 193 trường hợp chứng thực chữ ký người dịch; 51
trường hợp chứng thực chữ ký trong các loại giấy ủy quyền, giấy xác nhận sơ
yếu lý lịch. Duy trì hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý của Tổ trợ giúp pháp lý
quận; bố trí cán bộ, cộng tác viên trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để
kịp thời trợ giúp, hướng dẫn thủ tục cho công dân, tổ chức khi có nhu cầu.
b) Thanh tra
Trong tháng, các cơ quan hành chính trên địa bàn quận đã tiếp 121 lượt
người (cấp quận: 85 lượt người, cấp phường: 36 lượt người), với nhiều ý kiến
phản ánh khác nhau. Nội dung chủ yếu là các kiến nghị, phản ánh về chế độ,
chính sách trong giải tỏa đền bù, tranh chấp đất đai giữa các hộ dân với nhau, ô
nhiễm môi trường, những vấn đề liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất… Qua công tác tiếp dân đã kịp thời giải quyết, xử lý thỏa
đáng, đúng quy định của pháp luật các kiến nghị, phản ánh hoặc có những yêu
cầu, đề xuất với cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết kịp thời, dứt điểm các
nguyện vọng của nhân dân nên không phát sinh điểm nóng phức tạp gây mất trật
tự. Giải quyết 01 đơn thư tố cáo (cấp quận) do kỳ trước chuyển sang., kết quả tố
cáo sai. Tiếp nhận 51 đơn kiến nghị, phản ánh (cấp quận: 41 đơn, cấp phường 10
đơn); thuộc thẩm quyền giải quyết 38 đơn (28 đơn cấp quận, 10 đơn cấp
phường), kỳ trước chuyển sang 20 đơn (10 đơn cấp quận, 10 đơn cấp phường);
đã giải quyết xong 21 đơn (07 đơn cấp quận, 14 đơn cấp phường; đang tiến hành
giải quyết 37 đơn (31 đơn cấp quận, 06 đơn cấp phường).
11. Quốc phòng - An ninh
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a) Quốc phòng
Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quốc
phòng, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền thế trận ANND
và biên phòng toàn dân. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt công tác
diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hòa Khánh Nam và Hòa Minh. Duy trì
nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không. Chỉ đạo các địa
phương, đơn vị triển khai nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2019
theo đúng kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả đối với lực lượng dân quân
thường trực trên địa bàn quận.
b) An ninh:
- Tình hình an ninh chính trị: ổn định.
- Tình hình TTATXH:
+ Phạm pháp hình sự: xảy ra 07 vụ (không tăng, không giảm so với tháng
trước).
+ Vi phạm hành chính: xảy ra 29 vụ (không tăng, không giảm so với
tháng trước).
+ Tai nạn giao thông: xảy ra 02 vụ TNGT đường bộ làm chết 02 người
(khong tăng, không giảm so với tháng trước).
+ Cháy, nổ: xảy ra 01 vụ cháy, không thiệt hại về người.
+ Vụ việc khác: xảy ra 01 vụ đuối nước, làm 01 người chết.
- Kết quả công tác đảm bảo TTATXH:
+ Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về TTXH:
Phối hợp với lực lượng 911 CATP kiểm tra 337 lượt người, phương tiện,
phát hiện 183 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 162 trường hợp; xử lý 19 trường
hợp. Điều tra khám phá 06/07 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 08 đối tượng, đạt tỷ
lệ 85,71%. Quản lý chặt chẽ các đối tượng theo kế hoạch chuyên đề của CATP.
+ Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, môi trường: làm
rõ, lập hồ sơ XPHC 02 vụ, 02 đối tượng với số tiền 06 triệu đồng. Ra quyết định
xử phạt hành chính 02 vụ, 02 đối tượng vi phạm từ tháng trước với số tiền 25,24
triệu đồng và tiêu hủy 270 kg nội tạng động vật.
+ Công tác QLHC về TTXH: Tiếp nhận, giải quyết 570 hồ sơ hộ khẩu,
cấp phát 987 CMND. Xử phạt 67 trường hợp không đăng ký tạm trú, 01 cơ sở
kinh doanh lưu trú với số tiền 13,4 triệu đồng. Xử phạt 02 cơ sở kinh doanh
karaoke hoạt động quá giờ với số tiền 07 triệu đồng.
+ Công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch
mở đợt cao điểm ra quân đảm bảo TTATGT - TTĐT, tập trung xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm nồng độ cồn.Tổ chức lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao
thông kết hợptuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểmtại những khu vực phức
tạp; lập biên bản 1.384 trường hợp (126 ô tô); xử phạt 1.062 trường hợp (90 ô
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tô) với số tiền 453,5 triệu đồng. Đăng ký mới 747 xe mô tô, sang tên 20, đổi
biển 27, chuyển đến 30, chuyển đi 83, đăng ký mới 14 xe máy điện.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2019

- Tập trung chỉ đạo sản xuất, chăm bón vụ Đông Xuân, chú trọng công tác
phòng chống dịch bệnh và nạn chuột phá hại.
- Triển khai phương án bảo vệ rừng và PCCCR; phòng, chống dịch bệnh
gia súc, gia cầm;
- Tiếp tục tăng cường công tác giải tỏa đền bù, đặc biệt là các dự án trọng
điểm; kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trong các khu qui
hoạch, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra,
xử lý những cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
- Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chú trọng công tác
phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Triển khai các kế hoạch tôn tạo, trùng tu các di tích, di sản trên địa bàn
quận.
- Triển khai công tác xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn
quận.
- Tổ chức làm việc với các ngành liên quan về triển khai xây dựng Cụm
công nghiệp phường Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc.
- Xây dựng chuyên đề về công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải cách
hành chính và ứng dụng CNTT trên địa bàn quận gắn với việc triển khai thực
hiện Nghị quyết của Quận ủy.
- Tăng cường công tác tuần tra xử lý ATGT, đấu tranh phòng chống tội
phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND thành phố (b/c);
- Thường trực Quận ủy (b/c);
- Thường trực HĐND quận (b/c)
- Thành viên UBND quận;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận;
- UBND các phường;
- CVP, PCVP, CV liên quan;
- Lưu: VT, VP (CV Khánh).
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