Quang cảnh Hội nghị
Theo báo cáo, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Quận uỷ, quận Cẩm Lệ cơ bản đạt được những kết quả, chỉ
tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng giá trị dản xuất đạt 17.664 tỷ đồng, tăng 13,98%, thu ngân sách đạt 586,3 tỷ
đồng, đạt 104% so với dự toán giao, giải quyết 2.300 lao động, giảm 555 hộ nghèo, quốc phòng an ninh cơ
bản được đảm bảo, giao quân đạt chỉ tiêu 100%...
Riêng thực hiện Chủ trương Năm thu hút đầu tư, quận đã chủ động tiếp cận để giới thiệu, mời gọi doanh
nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư vào quận, tổ chức các chương trình, lớp tập huấn khởi nghiệp...
Trong năm đã thành lập 838 doanh nghiệp, tăng 14,3% so với cùng kỳ.
Công tác xây dựng Đảng được tập trung, trong đó tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về
xây dựng, chỉnh đốn Đảngban hành tài liệu nghiên cứu và thực hiện nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư
tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quận ủy cũng
đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, kết
luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị với tinh thần quyết tâm, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị.
Bàn về nhiệm vụ trong thời gian đến, đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch
UBND quận nhấn mạnh công tác thu ngân sách và cho rằng đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề.
Thứ hai là tập trung cho công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng tại các dự án, trong đó xác định dự
án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ là công trình trọng điểm, phải tập trung thực hiện. Ngoài ra cũng cần quan tâm
thực hiện công tác thu hút đầu tư, làm tốt công tác giao quân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông
trước, trong và sau tết nguyên đán 2019, chuẩn bị chu đáo để nhân dân vui xuân đón tết. Trước mắt cần tập
trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập úng gây ra trong những ngày qua.
Kết luận tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Quang Nam đánh giá cao những kết quả mà quận đx đạt được trong
thời gian qua. Tuy một số lĩnh vực vẫn chưa được như mong muốn, song toàn quận đã không ngừng nỗ lực,
hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, trong thời gian đến,
quận Cẩm Lệ tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả chủ trương Thành phố 4 an gắn với
chương trình 5 không 3 có, xây dựng văn hoá, văn minh đô thị. Cần xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện
các chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ quận đề ra, đẩy mạnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chủ trương
Năm thu hút đầu tư, tập trung cho thu ngân sách, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu; Đẩy nhanh tiến độ
các công trình trọng điểm; Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường, trật tự đô thị;
Tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân
nhập ngũ và công tác giao quân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Chú trọng
công tác giảm nghèo; Chuẩn bị mọi điều kiện để nhân dân vui xuân đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019./.
Trung Trực

