Quang cảnh Hội nghị

Tính đến thời điểm hết quý III, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận đạt 13.138 tỷ đồng, trong đó quý III
đạt 4.332 tỷ đồng, bằng 75,3% kế hoạch, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017, tổng thu ngân sách đạt 430,5
tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.871 lao động. Quận ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế ổn định. Việc thực hiện các Chỉ thị, chương trình của Thành ủy được tập trung, đặc biệt là
Chương trình Thành phố 4 an và Chỉ thị 21 của Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây
dựng, an toàn lao động (ATLĐ) trên địa bàn thành phố. Công tác lãnh đạo quần chúng, xây dựng đảng, xây
dựng chính quyền được Quận ủy chú trọng thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn cơ bản được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh, Bí thư Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao kết
quả các cấp, các ngành đã đạt được từ đầu năm đến nay, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế như
công tác thu hút đầu tư chưa hiệu quả, việc thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn trong khi chưa có giải
pháp cụ thể, việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng vẫn còn một số bất cập.

Bí thư Quận ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần chú trọng trong việc rà soát, có giải pháp
thực hiện quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; Đẩy
mạnh thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm thu hút đầu tư”, nâng cao công tác cải cách hành chính; Tăng
cường thu ngân sách, quản lý chặt chẽ về đô thị, xây dựng, quản lý đất đai, quy hoạch, môi trường, thực hiện
hiệu quả Chủ trương Thành phố 4 an, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nắm tình hình trong các
tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận và các hội đoàn thể trong việc tập hợp, xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân; Tăng cường xây dựng Đảng trên các mặt công tác; Đảm bảo an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ,
phục vụ công tác tuyển quân năm 2019./.
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