Sáng ngày 27/6, HND qun Liên Chiu khai mc k hp th 8 khóa IV, nhim k 2016 - 2021. K
hp tp trung ánh giá tình hình thc hin k hoch phát trin KTXH, QPAN 6 tháng u nm 2018,
bàn các gii pháp thc hin 6 tháng cui nm; thông qua các Ngh quyt ca HND qun.

Quang cnh k hp

K hp ã nghe báo cáo kt qu hot 6 tháng u nm 2018 và phng hng nhim v 6 tháng cui nm
ca thng trc HND và các ban ca HND qun; báo cáo ca UBND qun v tình hình thc hin k
hoch phát trin KTXH, QPAN 6 tháng u nm 2018 và phng hng nhim v 6 tháng cui nm;
tình hình d toán ngân sách nhà nc 6 tháng u nm và nhim v 6 tháng cui nm; tình hình thc
hin vn u t xây dng c bn 6 tháng u nm, nhim v 6 tháng cui nm; báo cáo ca UBND qun v
kt qu gii quyt ý kin, kin ngh ca c tri sau k hp th 6 ca HND qun; báo cáo ca UBMTTQVN
qun v công tác tham gia xây dng chính quyn, giám sát i biu dân c 6 tháng u nm và ý
kin, kin ngh ca c tri. Theo báo cáo ca UBND qun 6 tháng u nm, kinh t qun tip tc gi c nhp
tng trng. Giá tr sn xut công nghip thc hin 5.803 t ng, t 51,4% k hoch nm, tng 12,2% so
vi cùng k; TMDV thc hin 1.323 t ng, t 52,95 k hoch nm, tng 21,8% so vi cùng k nm
2017; giá tr sn xut nông nghip thc hin 30,427 t ng, t 71,67% k hoch nm. Tng thu Ngân
sách Nhà nc 230,72 t ng, t 54,5% k hoch thành ph, 51,9% k hoch qun, tng 36,1% so vi
cùng k nm 2017. Trin khai thi công 23 công trình, trong ó ã a vào s dng 4 công trình
dân dng, giao thông vi mc u t gn 14 t ng. Tng cng kim tra, x lý tình trng xây dng trái
phép. Qun ã hoàn thành sa cha 113 nhà chính sách giai on 1 và trin khai xây mi 54
nhà, sa cha 133 nhà chính sách giai on 2. Giúp 400 h nghèo thoát nghèo; gii quyt vic
làm cho hn 3.200 lao ng. Trin khai có kt qu bc u công tác thu hút u t và h tr doanh
nghip. K lut k cng hành chính c tng cng. Lnh vc vn hóa, y t, giáo dc tip tc c quan tâm,
QPAN c gi vng n nh.

Ch ta k hp

Sáu tháng cui nm, Qun tp trung ch o các gii pháp thc hin hiu qu ch nm y mnh u t phát
trin, k lut, k cng hành chính. Phn u cui nm thu ngân sách vt ch tiêu d toán giao 5% tr
lên. Tng cng qun lý quy hoch, trt t xây dng; tng cng k lut, k cng hành chính. m bo QPAN
trên a bàn. Phát biu ch o ti k hp, ông Võ Công Chánh - Thành y viên - Bí th Qun y Liên
Chiu nhn mnh: "K hp cn tp trung tho lun, cht vn các vn hn ch mà báo cáo ca các Ban
HND qun nêu ra. Nghiêm túc nhìn nhn và ra gii pháp quyt lit thc hin mt s nhim v ã nêu
2 k hp trc nhng n nay vn cha gii quyt c".

i biu HND qun cht vn ti k hp

Trong phiên cht vn và tr li cht vn, i biu Phan Công Bng cht vn nguyên nhân tt hng ca ci
cách hành chính qun; khi nào có nhà hp cng ng cho khu vc Thanh Vinh. V vn này, ông
Nguyn Vn Thanh - Trng phòng Ni v qun tr li, nguyên nhân là do vic n gin hóa th tc thc
hin cha tt, phn mm mt ca ch s dng t 50%, 128 h s tr hn th hin trên phn mm trong khi thc
t ã gii quyt xong, công ngh thông tin cha t. Ông Nguyn Hu Thit - PCT UBND qun khng
nh, 6 tháng cui nm 2018 s xây xong nhà hp cng ng cho khu vc Thanh Vinh. i biu Phan
Th Thanh cht vn v tình trng tuyn sinh trái tuyn trên a bàn qun. Tr li cht vn, bà L Th Kim
Hoa - Trng phòng GD&T qun cho bit, Phòng GD&T qun s tham mu cho UBND qun
phân chia li a bàn tuyn cho phù hp vi thc t; Tip nhn nhng trng hp hc sinh tm trú ch
không yêu cu phi có h khu nh trc ây. i biu Hunh Vn Lãm cht vn v tính kh thi ca án du
lch sông Cu ê; tình trng các quán internet hot ng quá gi quy nh. V vn này, ông Trng
Công Hiu - Trng phòng VHTT qun cho bit: án du lch sông Cu ê ã c thành ph phê duyt
và hin ang kêu gi u t. Thi gian qua, các ngành chc nng ca qun ã kim tra và x pht 24 trng
hp các quán internet hot ng quá gi quy nh và s tip tc tng cng kim tra trong thi gian n. Mt
s i biu khác cht vn các v liên quan n d án treo, ô nhim môi trng và tình trng bò th rông...
Phó Ch tch UBND qun Nguyn Hu Thit phát biu tip thu, gii trình các ý kin, kin ngh ca i biu
HND qun và kin ngh ti báo cáo thm tra ca các Ban HND qun. Theo ó, qun s thành lp
Ban kim tra, x lý tình trng bò th rông; y mnh vic m bo môi trng, kin ngh thành ph có gii
pháp i vi các d án treo gây nh hng én cuc sng ca ngi dân.
K hp cng ã thông qua d tho các ngh quyt ca HND qun.

Q. Thng.

