Quang cảnh Đại hội
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các
cấp. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển toàn diện theo hướng thương mại-dịch vụ-tiểu thủ công
nghiệp, nông nghiệp phục vụ đô thị, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 9,46%/năm, thu ngân sách tăng
bình quân hàng năm đạt 8,94%. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng đạt được những thành tựu quan trọng,
Quốc phòng-an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm.
Nhiệm kỳ đến, Đảng bộ phường Hòa Thọ Tây tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiện toàn
hệ thống chính trị tinh gọn, tập trung đầu tư phát triển ý tưởng khởi nghiệp trong nhân dân. Đặc biệt đẩy
mạnh phát triển kinh tế, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, làm tốt công tác giải tỏa đền bù, thực hiện
tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đánh giá cao
những kết quả mà Đảng bộ phường Hòa Thọ Tây đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh trong
thời gian đến, địa phương cần tập trung phát triển kinh tế, khai thác tốt lợi thế của Khu Công nghiệp Hòa
Cầm, Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ giai đoạn 1, chú trọng phát triển thương mại dịch vụ, xây dựng nếp sống
văn hóa, văn minh trong kinh doanh, dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút nhà đầu tư, doanh
nghiệp đến sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Chủ tịch UBND quận cũng yêu cầu địa phương tiếp tục quan
tâm, chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, nâng

cao chất lượng giáo dục, tranh thủ các nguồn đầu tư để xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn, kết
nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế, làm tốt công tác quản lý quy hoạch, bảo vệ môi trường, quản lý
tài nguyên, khoáng sản; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Lê
Văn Sơn cũng nhấn mạnh địa phương cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, những
mô hình hay, nâng cao năng lực lãnh đạo của chính quyền, xây dựng Hòa Thọ Tây trở thành phường phát
triển trong thời gian đến./.
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