Sáng ngày 27/6, Hi ng nhân dân huyn Hòa Vang khóa X khai mc k hp ln th 6, nhim k 2016-2021.
Quang cnh k hp th Sáu, HND huyn Hòa Vang khóa X, nhim k 2016-2021
Theo báo cáo ca UBND huyn, 6 tháng u nm 2018, tình hình kinh t - xã hi ca huyn Hòa Vang tip tc phát trin, tc tng trng
cao hn so vi cùng k nm 2017, mt s ch tiêu kinh t - xã hi t và vt k hoch ra nh: Tng giá tr sn xut c t 4.937,7 t ng, tng 11,2%
so vi cùng k; tng thu ngân sách trên a bàn huyn c t 141,5 t ng t 56,7% d toán thành ph và 51,4 % d toán huyn; gim 402 h
nghèo, gii quyt vic làm cho gn 1.200 lao ng; xây mi sa cha nhà chính sách t 110,1% k hoch, nng sut lúa v ông Xuân
2017-2018 tng so vi cùng k. Công tác an sinh xã hi m bo, công tác ci cách hành chính, ng dng công ngh thông tin tip tc c
chú trng. Công tác quc phòng- quân s a phng, trt t an toàn xã hi m bo, n nh.
6 tháng u nm 2018, hot ng ca Thng trc HND, các Ban, các T i biu HND huyn m bo hiu qu, ã bám sát các quy nh ca pháp
lut và chng trình công tác nm 2018 t chc và trin khai thc hin tt chc nng, nhim v, quyn hn theo quy nh ca lut. Hot ng giám
sát có trng tâm, trng im. Vic theo dõi, gii quyt các kin ngh sau giám sát c quan tâm, m bo cho hot ng giám sát thc s phát
huy hiu qu; công tác theo dõi, ôn c các c quan, t chc, n v gii quyt, tr li các ý kin, kin ngh ca c tri c thc hin thng xuyên.
Cng trong ngày khai mc, HND huyn Hòa Vang s xem xét, tho lun ni dung báo cáo v kt qu thc hin nhim v phát trin Kinh t Xã hi, Quc phòng - An ninh và ch "Nm nông nghip, k cng hành chính và y mnh thu hút u t" 6 tháng u nm 2018 cùng mt s
báo cáo, t trình ca UBND huyn v tài chính- ngân sách; Kt qu hot ng ca Thng trc HND huyn 6 tháng u nm và nhim v trng
tâm 6 tháng cui nm 2018; Thông báo ca U ban MTTQ Vit Nam huyn v công tác Mt trn tham gia xây dng chính quyn 6
tháng u nm 2018 và tng hp ý kin, kin ngh ca c tri; báo cáo thm tra ca Ban Kinh t- xã hi và Ban Pháp ch, HND huyn cùng
môt sô t trinh, d tho nghi quyêt cua HND...Chiu cùng ngày và sáng 28/6, HND huyn s tin hành tho lun, cht vn và tr li cht
vn ti hi trng v các báo cáo, t trình và d tho Ngh quyt ca k hp. Quyt ngh các ni dung quan trng trình ti k hp.
Hoàng Vân

