Ngày 21/12, Hi ng nhân dân xã Hòa Phong t chc k hp ln th 5, khóa XII.
Nm 2017, di s lãnh o, ch o tp trung, kp thi, có trng tâm, trng im ca ng y, HND, UBND xã Hòa
Phong, s oàn kt, thng nht, quyt tâm n lc ca các cp, các ngành, ca cán b và nhân dân nên tình hình
KT-XH ca xã Hòa Phong ã t c kt qu khá tích cc. Tng giá tr sn xut trong nm c là 490,2/489 t ng, t
100,2 % so NQ, tng 15,6 % so vi cùng k. Tng thu ngân sách xã t 2.888/2.668 triu, t 108% so k
hoch huyn giao, t 103% so NQ. Tng sn lng lng thc t 5.501/5.573 tn. Trong ó: thóc 5.201 tn, màu
300 tn. Gii thiu to vic làm cho 255/250 lao ng, t 102% NQ. Gim 127/125 h nghèo. T l sinh con th 3+
gim 0,62 % so vi nm 2016. Giao quân t 103 % ch tiêu (27/26 TN). Thôn vn hóa c t 13/15 thôn, t l
gia ình vn hóa toàn xã t 90,8%. Công tác qun lý nhà nc trên các lnh vc c tng cng. Vn hóa xã hi có
nhiu tin b, các chng trình an sinh xã hi t kt qu khá tt. Quc phòng - an ninh c gi vng. Hot ng giám sát
ca Hi ng Nhân dân xã c phát huy, có nhiu i mi, quan tâm nhiu n li ích, nhng kin ngh ca c tri.
Tuy nhiên vn còn nhng tn ti, hn ch: Vic thc hin mt s công vic trin khai còn chm, công tác thu ngân
sách vt ch tiêu huyn giao nhng tin còn chm so vi ch o cp trên. Vai trò iu hành ca chính quyn còn
hn ch mt s nhim v, vic ch o i vi hot ng ca thôn cha thng xuyên. Tình hình an ninh trt t còn nhiu phc
tp... Phát biu ti k hp, CT HND xã Hòa Phong Lâm Tin S ngh UBND xã, các ban ngành ca UBND
xã bám sát ngh quyt, có nhng gii pháp c th trên tng nhim v, tng lnh vc thc hin t hiu qu Ngh quyt
HND xã nm 2018 ra.
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