xut thành ph ban hành các c ch, chính sách c thù theo Ngh quyt 03 ca Ban Thng v Thành y gn vi
nh hng phát trin không gian ô th Hòa Vang; ó là mt trong 6 nhim v trng tâm c Huyn y Hòa Vang a
ra ti Hi ngh Huyn y m rng vào sáng ngày 25/6.
Tp trung phát trin nông nghip công ngh cao c huyn Hòa Vang chú trng. Trong nh: Vùng hoa ng
dng công ngh cao thôn Dng Sn, xã Hòa Châu
Trong 6 tháng u nm 2018, c cu kinh t ca huyn tip tc chuyn dch theo hng tích cc; tng giá tr sn xut c t
gn 05 ngàn t ng, tng 11,2% so vi cùng k nm ngoái. Lnh vc vn hóa, xã hi có nhiu chuyn bin; Mt trn
và các t chc thành viên phát huy tt vai trò, chc nng, vn ng nhân dân tích cc xây dng nông thôn mi
theo hng duy trì và nâng cao cht lng các tiêu chí ã t c. Ch nm 2018: "Nm nông nghip, k cng hành
chính và y mnh thu hút u t" c trin khai thc hin quyt lit và có nhiu sáng to...
T nay n cui nm 2018, Huyn y Hòa Vang ra nhiu gii pháp trng tâm nhm y mnh thc hin và hoàn
thành các nhim v phát trin kinh t, xã hi, quc phòng, an ninh; trong ó tp trung tham mu, xut thành
ph ban hành các chính sách c thù phát trin không gian ô th; chú trng các chng trình mang tính t
phá, tip tc to chuyn bin trong phát trin nông nghip ô th, nông nghip ng dng công ngh cao, y mnh
thu hút u t; thu ngân sách vt 15% d toán giao; to iu kin cho 02 xã Hòa Tin, Hòa Châu t chun xã
nông thôn mi, giai on 2016 – 2020...
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