Quang cảnh hội nghị
Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành trên địa bàn quận đã nỗ lực làm tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần
vào sự phát triển chung của quận nhà. Tính đến nay, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận ước đạt 12.478 tỷ
đồng, bằng 83,4% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 30/9/2017 đạt 352 tỷ 120 triệu đồng, đạt
89,1% kế hoạch. Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm được chú trọng với 1.943 lao động được dạy
nghề, giới thiệu việc làm, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch. Cụ thể trên từng lĩnh vực môi trường,
quản lý đô thị, giáo dục…cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, công tác cảu cách hành chính, xây
dựng chính quyền, quận đã thường xuyên rà soát, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đồng thời sắp xếp cán
bộ, công chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, UBND các phường theo
đùng quy định. Kiện toàn, sắp xếp tổ dân phố theo kế hoạch của UBND thành phố, đến nay các phường đã
hoàn thành việc bầu cử và hoàn thiện hồ sơ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thị Tam Thanh đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các
ngành từ quận đến phường trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng cho nhấn
mạnh, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung rà soát, bám sát, hoàn thành
các chỉ tiêu của quận ủy, HĐND, UBND quận giao, không để chậm trễ hoặc bỏ sót; Rà soát tiến độ thực
hiện các đề án đã được phê duyệt; Tiếp tục tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.
Tiếp tục thực hiện tốt chương trình Thành phố 4 an, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, tăng cường công tác
cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của tổ kiểm tra công vụ.
Bên cạnh đó, Bí thư Quận ủy cũng yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29 của Thành ủy; tăng cường đảm bảo an ninh
trật tự, đẩy mạnh việc tuần tra đêm theo quyết định 8394 của thành phố.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của UBND các
phường, các phòng chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ, trong đó đã tập trung cho công tác thu ngân
sách, thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn quận cũng như trên các linh vực giáo dục, an sinh xã hội,
đền ơn đáp nghĩa…Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, cần tập trung cho công tác thu ngân sách, phấn
đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, đồng thời tập trung cho công tác cải cách hành chính, đặc
biệt là tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ đối với công dân. Chủ tịch UBND quận cũng chỉ đạo tăng
cường công tác ra quân lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, vệ sinh môi trường, duy trì từ đây đến cuối năm, nhất là
trong thời gian diễn ra Diễn đàn kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC), ra quân đấu tranh trấn áp các
loại tội phạm quy mô cấp quận, cấp phường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Diễn đàn kinh tế Châu ÁThái Bình Dương (APEC) trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sáng cùng ngày, UBND quận tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm đối với ông Võ Linh Thể giữ chức
Trưởng phòng kinh tế quận. Theo quyết định, ông Võ Linh Thể, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân thôi giữ
chức vụ Chủ tịch UBND phường, điều đồng nhận nhiệm vụ tại phòng Kinh tế và bổ nhiệm chức vụ Trưởng
phòng kinh tế quận.

Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn trao quyết định và hoa chúc mừng
cho ông Võ Linh Thể

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chúc mừng và mong
muốn ông Võ Linh Thể trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực bản thân, đoàn kết cùng với tập thể
mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị cũng như nhiệm vụ được quận giao phó./.
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