Tham dự buổi làm việc có ông Trần Anh Đức- Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận, chủ trì; ông
Hồ Văn Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch UBND quận;
Lãnh đạo Ban KT-XH HĐND quận; Trưởng phòng TC&KH, phòng QLĐT, phòng GD&ĐT và Ban Quản lý
dự án và ĐTXD quận.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe các ngành UBND quận báo cáo kết quả triển khai thi công 37 công trình khởi công mới, công
tác thực hiện thủ tục đấu thầu qua mạng đối với 07 công trình, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, các
công trình thanh quyết toán, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư cho 63 công trình trong năm 2020. Đồng
thời, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trong 06 tháng đầu năm
cũng như điều chỉnh chi ngân sách của quận, UBND quận đảm bảo giải ngân vốn XDCB năm 2020 đạt ít
nhất trên 90% kế hoạch vốn XDCB. Qua ý kiến thảo luận của các ngành, thành viên tham dự, Thường trực
HĐND quận đã thống nhất đề nghị UBND quận có báo cáo cụ thể về phương án giảm vốn XDCB năm
2020, bám sát tiến độ, khối lượng công trình; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình thanh quyết toán,
tiếp tục rà soát bổ sung danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2020, đề xuất bổ sung kế hoạch vốn đối
với công trình bức xúc, công trình hoàn thành, tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình trường học phục vụ
năm học 2020-2021. Ngoài ra, để tiếp tục đảm bảo công tác an dân, đề nghị UBND quận tiếp tục quan tâm
chỉ đạo giải quyết kiến nghị về điện chiếu sáng, đầu tư đường bê tông, xử lý chống ngập úng ở các khu dân
cư của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND quận./.
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