Sáng ngày 28/6/2018, ti hi trng UBND xã, ng y xã Hòa Liên trin khai nhim v 6 tháng cui nm 2018.
ng y xã Hòa Liên trin khai nhim v 6 tháng cui nm 2018
6 tháng u nm, di s lãnh o ca ng y, các mc tiêu, nhim v chính tr mà Ngh quyt ca ng b xã ra t u nm ã
c t mt s kt qu ni bt nh: Giá tr sn xut nông, lâm, thu sn c t 62/99 t ng; Giá tr CN-TTCN-XD trên a bàn
c t 107 t ng, tng 12,95% so vi cùng k nm 2017; Nng sut lúa v ông- Xuân bình quân 64,43 t/ha, cao
hn v ông Xuân 2016-2017 1,6 t/ha; Tng thu cân i ngân sách xã: 1,136 t ng/1,677 t ng, t 68% ch
tiêu huyn giao (so vi cùng k nm 2017 t 58%); Gii quyt vic làm 185/230 lao ng; Giúp cho gn 50 h
thoát nghèo theo tiêu chí mi; Giao quân 26/20 thanh niên, t 130% ch tiêu huyn giao. Tình hình quc
phòng - an ninh trên a bàn n nh và trt t an toàn xã hi c m bo.
Ti hi ngh, các i biu ã tho lun, bàn bc, thng nht các gii pháp t chc thc hin, trong ó tp trung y mnh
chuyn dch c cu kinh t, nâng cao cht lng hot ng, VHXH, xây dng nn quc phòng toàn dân gn vi th trn
an ninh nhân dân, gi vng ANCT-TTATXH, nâng cao cht lng hot ng ca chính quyn - MTTQ và các
oàn th chính tr, nâng cao sc chin u ca ng. Phát biu ti hi ngh, ng chí Nguyn Thu-PBT TT ng y xã
ánh giá cao s n lc ca toàn ng b và nhân dân xã Hòa Liên trong thc hin nhim v chính tr ca a phng.
ng chí ngh trong thi gian ti, cp y, chính quyn xã tip tc quan tâm nâng cao cht lng hot ng ca h thng
chính tr, nm chc tình hình và gii quyt nhng vn phát sinh t c s. Bám sát các ch tiêu ch o thc hin c
bit là các tiêu chí mà ng y ã ký kt vi Ban Thng v huyn y nm 2018.
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