Sáng ngày 17/03/2018, ti Trung tâm Vn hóa th thao xã Hòa Phc, UBND xã long trng t chc L phát
ng thc hin ch nm 2018 "Nm nông nghip, k cng hành chính, y mnh thu hút u t" và tip tc thc hin chng
trình "Thành ph 4 an"trên a bàn xã. V d bui l phát ng có /c ng Thng – PBT,Ch tch UBND huyn Hòa
Vang; /c Nguyn Th Hip – UVBTV, Ch tch UBMTTQVN;/c Lê Vn Hùng Vng –UVBTV, Trng ban
Tuyên giáo huyn y Hòa Vang; lãnh o các phòng, ban ca huyn; lãnh o ng y- HND - UBND UBMTTQVN xã Hòa Phc, các ban ngành oàn th xã và 10 thôn; các c quan n v, doanh nghip óng
trên a bàn. c bit bui l có s tham gia ca gn 1.000 h dân i din cho hn 3.200h dân trên a bàn xã.

Quang cnh bui l
Phát biu ti bui l /c Lê ình Ca – PBT, Ch tch UBND xã khng nh ây là nhim v ht sc quan trng cn tp
trung ch o t chc thc hin xuyên sut trong nm 2018 và các nm tip theo. Do vy, vic thc hin tt ch nm
2018 t kt qu, cn có nhng gii pháp quyt lit, hiu qu, công tác trin khai phi nghiêm túc, công tác phi hp
phi cht ch, ng b, nhp nhàng; Trong ó ng y tng cng công tác lãnh o, ch o; Chính quyn phi phát huy c
vai trò qun lý, iu hành; Mt trn các oàn th cn tng cng công tác vn ng và nhân dân phi phát huy c vai
trò là ch th ca mình.

Trong dp này, UBND xã ã vn ng kinh phí t các công ty, doanh nghip, t chc, cá nhân, con em quê

hng trên a bàn xã cho qu m bo an sinh xã hi s tin hn 300 triu ng chm lo cho h gia ình chính sách,
h nghèo, i tng có hoàn cnh khó khn trên a bàn xã; t chc cho 10 thôn trên a bàn ký cam kt thc
hin ch "Nm Nông nghip, k cng hành chính, y mnh thu hút u t" và tip tc thc hin chng trình "Thành
ph 4 an" ã c trin khai nm 2017.
Bên cnh ó, UBND xã ã trao k sinh nhai cho 8 h nghèo, trong ó 01 h c h tr xây mi; 02 h h tr sa cha
nhà; 02 h h tr nâng cp CTVS, h tr 02 con bò và 3 con heo. Tng kinh phí trao k sinh nhai là:
91.000.000 .
Ti L phát ng, xã Hòa Phc ã vinh d c nhn c thi ua "n v dn u phong trào thi ua nm 2017" ca UBND
thành ph à Nng, ây là vinh d ln và cng là ng lc nhân dân và cán b xã Hòa Phc tip tc phn u trong
nhng nm n.

