Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của quận ủy Cẩm Lệ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ quận ủy Cẩm Lệ tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo định hướng
“Thương mại và dịch vụ-công nghiệp xây dựng-nông nghiệp”. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân giai
đoạn 2016-2017 là 12,25%/năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 934 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số
vốn 3.188 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn 3.036 doanh nghiệp. Quận đã triển khai 41 dự án
trọng điểm về đầu tư kết cấu hạ tầng kỷ thuật đô thị, có 18 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, 33 dự án đang
thực hiện. Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 được triển khai có hiệu quả. Trong 2 năm 2016-2017, đã
hỗ trợ, sửa chữa và xây mới 197 nhà cho các gia đình chính sách; huy động gần 7 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ
sinh kế, giới thiệu việc làm... giúp các hộ nghèo; qua đó giảm được 1.714 hộ nghèo.

Trong thời gian đến, quận tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển thương mại-dịch vụ;
triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Phấn đấu đến năm 2020
có 100% tuyến đường đặt tên được gắn biển số nhà, trên 90% kiệt, hẻm có điện chiếu sáng; hằng năm thoát
nghèo từ 700 đến 800 hộ, phấn đấu đến 2020 không còn hộ nghèo. Về công tác xây dựng Đảng tiếp tục thực
hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư
tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quận Cẩm Lệ đã kiến nghị thành phố 10 nhóm vấn đề nhằm tạo điều kiện cho quận phát triển trong thời
gian đến. Trong đó sớm xúc tiến triển khai dự án khu đất dự trữ ven sông phía Bắc khu E khu dân cư Nam
cầu Cẩm Lệ; chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm công tác giải tỏa đền bù tại khu vực Cồn Dầu; sớm triển khai
dự án đường gom dân sinh đường sắt đoạn cầu vượt Hòa Cầm đến Cầu đỏ; đầu tư cụm công nghiệp Cẩm Lệ;
quy hoạch tổng thể không gian 2 bên bờ sông Cẩm Lệ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá tốc độ tăng trưởng của
Cẩm Lệ là khá nhanh, minh chứng qua tổng thu ngân sách qua các năm. Về định hướng phát triển Cẩm Lệ
trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng cần chú trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ,
tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, đồng thời thống nhất với Cẩm Lệ về một số quy hoạch không gian đô thị

như khu vực dọc sông Cẩm Lệ, sông Hàn, quy hoạch phường Hòa Phát gắn với khu vực đồi núi Phước
Tường, phường Hòa Thọ Tây gắn với khu vực Tây Nam của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu quận Cẩm Lệ cần tập trung cho công tác vận động giải tỏa đền
bù, thực hiện tốt công tác vận động, đối thoại, tiếp công dân; Làm tốt công tác quản lý đất đai, chống xây
nhà trái phép, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 160 năm ngày đầu Đà Nẵng chống thực dân Pháp; Tăng cường công
tác thu ngân sách, cải cách hành chính.

Liên quan đến công tác quy hoạch trên địa bàn quận, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung
cho rằng, trong thời gian đến, việc triển khai thực hiện dự án KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 cần phải đảm bảo
giải quyết những bất cập của KCN trong giai đoạn 1, bên cạnh đó, cần giải quyết dứt điểm các dự án tồn
đọng, kéo dài trên địa bàn quận như khu dự trữ đất ven sông thuộc tổ 40, 40C, phường Hòa Xuân, dự án
nâng nền khu dân cư Bình Hòa, phường Khuê Trung…

Đối với công tác thu ngân sách, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho hay, hiện nay công tác thu ngân sách
trên địa bàn quận mặc dù có tăng trưởng song chưa bền vững. Địa phương cần duy trì, phát huy vai trò của
Hội Doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển để đảm bảo công tác thu ngân sách trên địa
bàn.

Kết luận buổi làm việc, bên cạnh ghi nhận những nỗ lực của quận trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy
Trương Quang Nghĩa đã chỉ ra một số tồn tại trong phát triển kinh tế-xã hội, trong công tác xây dựng Đảng
của quận như công tác phát triển Đảng còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng vẫn còn nhiều
bất cập; thu ngân sách tuy có tăng cao song chưa thật sự bền vững. Về những nhiệm vụ trong thời gian đến,
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị quận cần có Nghị quyết riêng về cải cách hành chính. Tăng
cường công tác dân vận, đặc biệt là đối với khu vực Trung Lương, Cồn Dầu, phường Hòa Xuân nhằm tạo sự

đồng thuận cao, sớm di dời giải tỏa để triển khai các dự án. Chú ý và dành riêng khoản ngân sách để đầu tư
cho việc chuyển đổi ngành nghề cho người nông dân sau khi không còn đất sản xuất; tạo mọi điều kiện trong
giải quyết việc làm cho người lao động. Trong phát triển doanh nghiệp cần chú trọng đến ngành nghề cần
thu hút, đảm bảo môi trường.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

“Xu hướng phát triển Cẩm Lệ hiện nay là rất rõ ràng, đó là dịch vụ, phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị
gắn với gìn giữ môi trường. Trách nhiệm của Cẩm Lệ đối với môi trường nước cũng như môi trường của
thành phố là rất lớn, vì vậy cần quan tâm một cách toàn diện, biết chọn lựa, biết từ chối các dự án không phù
hợp, gây ảnh hưởng đến môi trường.” Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa lưu ý cần xây dựng khối đoàn kết, tạo
không khí dân chủ, thẳng thắng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ. Công tác quy hoạch
cán bộ cần thực hiện công khai, minh bạch. Sắp xếp đội ngũ cán bộ thật phù hợp, chuẩn bị nguồn cho nhiệm
kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời kiên quyết thực hiện Nghị quyết 18 của Hội nghị TW 6 về
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.../.
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