Quang cảnh Đại hội Đảng bộ phường Hòa Phát
Là địa phương có vị trí địa lý không thuận lợi, bị chia cắt bởi tuyến đường sắc Bắc-Nam, nhiệm kỳ qua, Hòa
Phát đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm ra những hướng đi phù hợp để phát triển. Tổng giá trị sản xuất 5 năm
trở lại đây tăng bình quân hơn 12%/năm. Thu ngân sách tăng bình quân 12,7%. Giảm nghèo đạt 100% chỉ
tiêu. Kinh tế phát triển theo hướng thương mại dịch vụ; Nông nghiệp được định hướng đô thị với mô hình
“Sản xuất rau sạch bằng phương pháp thủy canh”. Cải cách hành chính có nhiều đột phá, nổi bật là mô hình
“3 trong 1”, “4 trong 1”.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII. Thời gian đến, phường đẩy mạnh hoàn thiện khớp nối hạ tầng đô thị, xúc tiến
triển khai các dự án quy hoạch giải tỏa, huy động nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kinh tế, chăm lo
phát triển văn hóa tinh thần và thực hiện tốt an sinh xã hội cho nhân dân.

Đồng chí Trần Anh Đức, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tặng hoa chúc mừng Đại
hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Anh Đức ghi
nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt khó của Hòa Phát để từng bước phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng, nâng
cao đời sống người dân. Trong thời gian đến, đồng chí Trần Anh Đức nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, thực hiện tốt công tác giải tỏa
đền bù trong bối cảnh sắp đến sẽ có một số dự án được triển khai trên địa bàn phường. Tiếp tục phát triên
lĩnh vực văn hóa, xã hội, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, quy mô
trường lớp. Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Anh Đức cũng yêu cầu địa phương
cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền, tập trung công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực,
sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.
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