Phát biểu tại buổi giao ban, đồng chí Hồ Văn Khoa - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đánh giá
cao công tác chuẩn bị Tết của các ngành, địa phương trên địa bàn quận. Nhờ làm tốt công tác này, quận Cẩm
Lệ đã đón Tết Tân Sửu 2021 an toàn, đầm ấm, đảm bảo được an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy
chữa cháy, đặc biệt là đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Quang cảnh giao ban đầu năm
Dịp Tết Tân Sửu, quận Cẩm Lệ đã quyết liệt triển khai các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường
tuần tra với 197 lượt, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, điều hòa, hướng dẫn giao
thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra, kiểm soát, các lực lượng đã lập biên bản 63 trường
hợp vi phạm giao thông, ra quyết định xử phạt 38 trường hợp, nhắc nhở 20 trường hợp lấn chiếm lòng lề
đường làm nơi kinh doanh, buôn bán và 80 trường hợp mô tô không đội mũ bảo hiểm; đảm bảo an toàn cho
03 đoàn lãnh đạo Nhà nước qua địa bàn. Đến ngày mùng 4 Tết, trên địa bàn quận không xảy ra cháy nổ
nghiêm trọng.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn được tăng cường, cách ly,
giám sát các trường hợp về từ vùng dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn được quan tâm với 12.751 suất quà, tổng trị giá 10 tỷ đồng.

Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được thực hiện đảm bảo mỹ quan đô thị dịp trước, trong
và sau Tết.

Đặc biệt, đến ngày 07/02/2021, trong công tác thu ngân sách, quận Cẩm Lệ đã thu được 97 tỷ đồng, đạt
21,4% dự toán ngân sách, riêng thuế môn bài đạt 105%.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, đồng chí Hồ Văn Khoa, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh
các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02. Trong đó, các ngành, địa phương cần tạp trung các giải pháp phòng
chống Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không để bị động, phát huy hiệu quả Tổ giám sát

phòng chống Covid-19 tại cộng đồng, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K trong phòng chống Covid-19.
Bên cạnh đó, các địa phương và cơ quan quân sự quận tập trung thực hiện tốt công tác giao, nhận quân năm
2021 đảm bảo an toàn theo quy định trong phòng chống dịch. Tập trung công tác thu ngân sách năm 2021;
Tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp điều hành năm 2021; Cán bộ, công chức, viên chức tập trung
vào nhiệm vụ, không được lơ là sau dịp Tết Nguyên Đán./.
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