Sáng ngày 05-01, ng chí Trng Quang Ngha- y viên BCHTW ng, Bí th Thành y à Nng ã ch trì bui
làm vic vi Ban Thng v Qun y Sn Trà v tình hình thc hin nhim v chính tr t u nhim k n nay và phng
hng, nhim v thi gian n. Cùng tham d bui làm vic ti qun còn có các ng chí: Nguyn Nho Trung- Phó
Ch tch HND thành ph; Nguyn Ngc Tun- Phó Ch tch UBND thành ph và Trng các S, ban, ngành
liên quan ca Thành ph.

Toàn cnh bui làm vic

Thay mt lãnh o qun, ng chí Cao Xuân Thng- Thành y viên, Bí th Qun y báo cáo tình hình thc hin
nhim v chính tr ca qun trong 2 nm u nhim k 2015-2020. Theo ó, cùng vi vic nêu bt nhng kt qu quan
trng mà qun nhà t c trong 02 nm (2016-2017), nht trên các lnh vc kinh t, nh gi c nhp tng trng khá, c
cu chuyn dch úng nh hng (vi t trng dch v chim 66,12% trong c cu giá tr sn xut), công tác qun lý, iu
hành thu ngân sách c tng cng, vi mc thu nm sau luôn cao hn nm trc, nht là trong nm 2017 ã thu vt
40,97% so vi d toán giao. Các lnh vc vn hóa, xã hi, giáo dc, y t… u có nhng chuyn bin tích cc; quc
phòng - an ninh c tng cng. Công tác xây dng ng, xây dng chính quyn, hot ng ca mt trn và các oàn
th tip tc i vào nn np, có s chuyn bin rõ rt v cht lng; t ó to dng c nim tin và s ng thun trong nhân dân
thc hin các ch trng, ng li, chính sách, pháp lut ca ng và Nhà nc ti a phng.

ng chí Bí th Qun y cng ng thi nêu lên nhng khó khn, vng mc mà qun Sn Trà ang gp phi và rt cn s
quan tâm tháo g t UBND thành ph, t các S, ngành liên quan. Trc ht, ó là vn qun lý nhà nc trên lnh
vc thng mi - dch v. "Trong thi gian qua, Sn Trà phát trin tng i nóng, do vy, i vi công tác qun lý nhà
nc i vi mt s lnh vc thng mi - dch v có nhiu vn có nhiu phát trin nóng nên các yêu cu qun lý cha áp
ng kp. Hai na, mt s loi hình dch v khai thác tt hn nhu cu ca khách du lch thì vn cha c hình thành.
Mt khác, các loi hình dch v, vui chi gii trí, nht là v ban êm cha phát trin" – ng chí Cao Xuân Thng
cho bit.

Cùng vi vn qun lý nhà nc trên lnh vc thng mi, ng chí Bí th Qun y Cao Xuân Thng cng nêu lên 08
vn trng tâm khác liên quan n công tác quy hoch và qun lý quy hoch; công tác n bù gii ta; công tác
qun lý t ai, xây dng, tài nguyên môi trng. Qua ó, Bí th Qun y ngh thành ph to iu kin v c ch và chính
sách h tr qun gii quyt mt cách trit , kp thi các vn nêu trên, to iu kin cho s phát trin chung ca qun và
n nh i sng ngi dân.

Phát biu ti bui làm vic, các ng chí Trn Th Thanh Tâm- Ch tch UBND qun và Nguyn Thành NamPhó Ch tch thng trc UBND qun b sung thêm v mt s ni dung liên quan n vn công tác qun lý ngun
thu ngân sách, quy hoch, qun lý quy hoch; trong xây dng, vn x lý VSMT ti các lô t trng… nhm làm
rõ hn vai trò qun lý ca qun; t ó xut thành ph có c ch và gii pháp giúp a phng gii quyt các vn này mt
cách tích cc và hiu qu hn trogn thi gian ti.

c bit ghi nhn v nhng phát trin vt bc ca qun Sn Trà thi gian gn ây, nht là trong các lnh vc Thu ngân
sách, thng mi - du lch, v sinh môi trng, cnh quan ô th… ã góp phn to nên s thành công chung ca
thành ph à Nng là ý kin phát biu ca các ng chí Nguyn Nho Trung- PCT TT HND thành ph; Nguyn
Ngc Tun- PCT UBND thành ph và ngi ng u các S, ban, ngành ca thành ph ti bui làm vic này.

Vi t cách là Phó Ch tch UBND thành ph ph trách theo dõi qun lý nhà nc i vi a bàn qun Sn Trà, PCT
UBND thành ph Nguyn Ngc Tun chia s vi lãnh o qun Sn Trà v 10 vn bc xúc mà qun va nêu; trên c
s ó, PCT cho rng, lãnh o qun cn phát huy vai trò ch ng, quyt tâm, quyt lit và trách nhim ca mình x
lý i vi mt s ni dung, công vic ã c phân cp cho qun qun lý, không trông ch ý kin ca thành ph. i din
lãnh o HND thành ph, UBND thành ph u thng nht cao vi c cu kinh t ca qun hin nay, nht là v nh hng
phát trin ngành kinh t trng im du lch- dch v… trong tng th phát trin quy hoch qun giai on 20102020, tm nhìn n nm 2030.

Cn phát huy vai trò ch ng trên tt c các lnh vc cng là yêu cu mà UVBCHTW ng, Bí th Thành y - Trng
Quang Ngha, Ch trì, t ra trong sut bui làm vic i vi lãnh o a phng. "Sn Trà hin nay là mt trong nhng a
phng phát trin "rt là nóng", ch không phi " là nóng va" âu. Th cho nên chúng ta cng không th cùng
mt lúc mà tha mãn c nhiu th. i vi thành ph, trong Thng v chúng tôi thng nht quan im là: u tiên dùng
ngun lc phát trin c s h tng trc, m bo úng quy mô dân s, tránh tính trng lãng phí do chúng ta chn la
các gii pháp công ngh cùng vi quy mô không phù hp". ây cng là quan im ch o ca Bí th Thành y i vi
qun Sn Trà và các S, ban, ngành liên quan ca thành ph trong quá trình trin khai xây dng, quy hoch
và u t ti a phng. "Sn Trà cn phát huy vai trò "ch nhà"; dành quyn ch ng trong nh hng quy hoch, xây
dng kinh t - xã hi a phng phát trin bn vng cng nwh mt s ni dung, lnh vc còn hn ch khác.

UVBCHTW ng - Bí th Thành y Trng Quang Ngha phát biu kt lun

Vn quy hoch, phát trin bán o Sn Trà cng là ni dung trng tâm c a ra ti bui làm vic này. "Bán o Sn
Trà: y là lá phi ca thành ph à Nng; là s khác ca à Nng vi các ni khác. Sn Trà hi t rt nhiu yu t và
nhng c im mà thm chí nhiu ni trên th gii không có. Do vy, chúng ta phi c bit quan tâm n bán o Sn
Trà. Tt c các d án trên bán o Sn Trà hin nay u phi dng li và phi c qun lý cht ch. Và sau khi có kt lun
thanh tra thì Thng v s nghe k và s có quan im quy hoch Bán o Sn Trà phát trin bn vng, trong ó cn
phi có ý kin rng rãi ca d lun, tham kho ý kin ca các nhà khoa hc…"

Kt thúc bui làm vic, UVBCHTW ng, Bí th Thành y à Nng- Trng Quang Ngha nêu thêm hai vn mà
ng b, chính quyn, oàn th và các tng lp nhân dân qun Sn Trà cn phi quan tâm. Bí th Thành y nhc li
câu chuyn ca mt du khách khi n vi Sn Trà – à Nng thng lãm l hi Pháo hoa quc t à Nng mùa u tiên.
Theo ó, du khách c bit n tng vi nét vn hóa bình d, tm lòng và s minh bch ca mt ch quán cà phê nh
trong mùa cao im này, khi vn tính tin ly cà phê nh thng ngày. Bí th Thành y cho rng: "chính t nhng
hành ng nh ó s góp phn lu gi và qung bá nét vn hóa ô th c trng mà qun Sn Trà nói riêng, thành ph
à Nng nói chung n vi bn bè trong và ngoài nc. Vn th hai, trong công tác xây dng ng, ó là s oàn kt
ni b. Bí th Thành y mong rng qun Sn Trà s tip tc là mt tp th oàn kt lãnh o a phng phát trin bn vng
trong thi gian n.
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