Sáng ngày 26 tháng 9 nm 2019, ng y phng An Hi ông t chc Hi ngh s kt quý III/2019. Thành phn tham d bao gm: ng chí ào
Th Hng Lý- Bí th ng y, ch trì hi ngh; các ng chí trong Ban Thng v ng y, các y viên Ban Chp hành ng b phng, cùng i din các
Hi, oàn th, các t chc xã hi và 36 bí th Chi b trc thuc.
Trong quý III, ng y ã lãnh o Chính quyn tip tc thc hin tt các nhim v và ã t c mt s kt qu nh sau: thu ngân sách trên a bàn phng quý III:
6.814.169.000 ng, t 86.47%; quyt khiu ni t cáo luôn m bo theo úng quy nh ca pháp lut. Trong quý ã gii quyt, hòa gii thành công 06
n tranh chp, t t l 100%, thc hin xây mi 06 nhà vi s tin 360.000.000 ng, sa cha 05 nhà vi s tin 100.000.000 ng; kim tra, qun lý v sinh
an toàn thc phm vi 05 nhóm tr và 28 c s thc phm (bao gm 10 c s kinh doanh dch v n ung, 18 c s kinh doanh thc n ng ph),..
Trong công tác ng, Ban Chp hành ng b ban hành Ngh quyt chuyên v lãnh o vn ng nhân dân tham gia sinh hot t dân ph; t chc k nim
50 nm thc hin Di chúc Ch tch H Chí Minh . Hng dn ni dung tuyên truyn k nim Cách mng tháng 8 và Quc khánh 2/9. Thc hin xét ngh
Qun y tng Huy hiu ng cho 28 ng viên iu kin t 2/9; xét ngh kt np ng và công nhn ng viên chính thc m bo úng quy nh,…
Ti Hi ngh, ã có 14 ng chí tham gia óng góp ý kin xoay quanh các vn nh: công tác qun lý ngi nc ngoài ti a phng, tình hình v cht lng
công trình u ni ng nc thi, v sinh môi trng, tình hình an toàn giao thông, v công tác xét thi ua ti t dân ph cui nm,…
Tip thu ý kin, i din lãnh o UBND ã tip thu, gii trình các vn , ng thi ngh Cp y các chi b tip tc y mnh, nâng cao công tác tuyên truyn
trong nhân dân nhm tip tc to thng nht trong quá trình trin khai các ch trng ca ng, Nhà nc và Thành ph trong thi gian n.

ng chí Võ Xuân Nhân - Phó bí th, Ch tch UBND phng gii trình mt s ý kin ti hi ngh
Kt thúc Hi ngh, ng chí ào Th Hng Lý - Bí th ng y phng ã kt lun và nêu mt s vn trng tâm trong nhng tháng cui nm, ng thi mong tip tc
nhn c ý kin óng góp kp thi t c s t chc ng ngày càng vng mnh./.
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