Hòa Vang: Trin khai nhim v kinh t xã hi , quc phòng an ninh và phát ng phong trào thi ua
nm 2018.
Ngày 29/12/2017, UBND huyn Hòa Vang t chc hi ngh Tng kt nm 2017, Trin khai nhim v kinh t xã hi
, quc phòng an ninh và phát ng phong trào thi ua nm 2018.

Nm 2017, di s lãnh o, ch o ca các cp , các ngành và s vào cuc ng b ca toàn th nhân dân trong
huyn ã n lc phn u và ã t c nhng kt qu áng phn khi trên tt c các lnh vc phát trin kinh t xã hi – an ninh
quc phòng: Hoàn thành t và vt 6/6 ch tiêu KT-XH, QP-AN ch yu, ni bt là tng thu ngân sách n thi im
này ã vt trên 136,5% so vi d toán Thành ph giao. Tip tc thc hin 6 án trin khai ba t phá chin lc v KTXH theo Ngh quyt i hi ng b huyn ln th XVI t c nhiu kt qu.Trin khai ch nm 2017 "Nm nông nghip, k
cng hành chính và Thành ph 4 an" t kt qu tích cc. Ni bt là 02 mô hình rau công ngh cao ti Hòa
Ninh, Hòa Phú vi din tích 01 ha mi vùng em li hiu qu kinh t cao. Các vùng chuyên canh hoa, rau an
toàn, nuôi thy sn, các mô hình chn nuôi c duy trì, phát trin hiu qu. Chú trng công tác an sinh xã hi:
Hoàn thành sa cha, xây mi nhà cho 682 h gia ình chính sách. Gim 1.100 h nghèo, hoàn thành gim
118 h nghèo còn sc lao ng ca gia ình chính sách. Gii quyt vic làm cho 2.427 lao ng, phi hp m 22 lp
ào to ngh cho 902 lao ng; hp tác a 68 lao ng nông nghip sang làm vic, hc tp kinh nghim có thi hn ti
Hàn Quc…

Trong nm 2018, huyn Hòa Vang t ra mt s mc tiêu, ch tiêu c th nh : Tng giá tr sn xut hn 8.500 t ng,
tng 11% so vi nm 2017; tng thu ngân sách t 10-15% so vi thành ph giao, gim 900 h nghèo, gii quyt
vic làm cho 2.150 lao ng; gim t l sinh con th 3 là 0,5%; gim t l tr em di 5 tui suy dinh dng còn 7,3%;
giao quân t 100% ch tiêu và m bo cht lng.
Phát biu kt lun Hi ngh ng chí ng Thng, Ch tch UBND huyn nhn mnh: thc hin mc tiêu phát trin kinh
t- xã hi nm 2018, các cp, các ngành, 11 xã cn phát huy ni lc tp trung phát trin nông nghip toàn din,
chú trng ng dng công ngh cao vào sn xut, bên cnh ó cn chú trng các gii pháp phát trin công nghip,
thng mi, dch v theo hng vn minh ô th; tng cng các ngun thu, dn hng n t ch ngân sách; tp trung qun
lý và khc phc các tn ti trong qun lý t ai, khoáng sn, xây dng môi trng nông thôn xanh sch p; tp trung
thc hin ch nm "Nm nông nghip, k cng hành chính và y mnh thu hút u t".
Cng nhân dp này, huyn Hòa Vang trao giy khen cho các tp th và các cá nhân có thành tích xut sc
trong thc hin nhim v kinh t - xã hi, quc phòng – an ninh nm 2017; ng thi phát ng phong trào thi ua
và ký kt giao c thi ua nm 2018./.

