Sáng 5/4, Qun y Liên Chiu hi ngh s kt quý I/2019 và s kt 5 nm thc hin Ngh quyt s 33 ca
Ban Chp hành Trung ng ng khóa XI v xây dng và phát trin vn hóa, con ngi Vit Nam áp
ng yêu cu phát trin bn vng t nc.

Quang cnh hi ngh
3 tháng u nm, kinh t qun tip tc duy trì c tc tng trng. Giá tr công nghip thc hin 2.400 t ng,
t 23,6% k hoch; Thng mi - dch v 7.250 t ng tng 9,4% so vi cùng k; giá tr nông lâm - thy
sn tng 9,5%. Thu ngân sách tính n ngày 15/3/2019 t 101,65 t ng, t 19,43% k hoch
thành ph, bng 122,8% so vi cùng k. Qun ã lp th tc chun b u t 63 công trình vi tng kinh
phí hn 83 t ng. X lý quyt lit tình trng xây nhà trái phép, không phép. An sinh xã hi tip tc c
quan tâm, y t, giáo dc c u t áp ng nhu cu ca nhân dân. ANCT - TTATXH, QPAN c m bo.
Công tác xây dng ng tip tc chuyn bin tích cc; kp thi nh hng d lun xã hi. 3 tháng u nm kt
np mi 30 ng viên.

Ch trì hi ngh
Trong quý II, Qun y tip tc ch o thc hin có hiu qu ch nm "m bo trt t ô th, v sinh môi trng
và tip tc thu hút u t"; phn u 6 tháng u nm thu ngân sách t trên 55% d toán. Kiên quyt x lý
dt im tình trng xây dng trái phép, không phép. Cng ti hi ngh, Qun y s kt 5 nm thc hin
Ngh quyt s 33 ca Ban chp hành Trung ng ng khóa XI v xây dng và phát trin vn hóa, con
ngi Vit Nam áp ng yêu cu phát trin bn vng t nc. Qua 5 nm thc hin Ngh quyt, các hot ng
vn hóa vn ngh, th dc th thao c u t và phát trin. Các giá tr vn hóa truyn thng nh: l hi ình
làng, cu ng, hát hô bài chòi c quan tâm gìn gi. Các di tích lch s c kho sát nh k và trùng
tu, tôn to kp thi. Các phong tc, tp quán lc hu tng bc c xóa b, thay vào ó là thc hin li sng
lành mnh, vn minh trong vic ci, vic tang. Môi trng vn hóa c ci thin, thit ch vn hóa c quan
tâm u t. Ngân sách u t cho lnh vc vn hóa không ngng c nâng lên, ý thc và nhu cu vui
chi, gii trí, hng th các giá tr vn hóa ca ngi dân ngày càng cao.
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