Vào cui nm 2019, báo Kinh doanh và Pháp lut có bui phng vn trc tip Ch tch UBND phng Hòa Minh
(qun Liên Chiu - TP à Nng): v thành tu KT - XH nm 2019 và trin vng nm 2020, theo ó
Nm 2019, vi s ch o tp trung ca ng y; s iu hành quyt lit ca UBND; s n lc, c gng ca các cp, các
ngành, các tng lp nhân dân và cng ng doanh nghip, phng Hòa Minh (qun Liên Chiu, TP à
Nng) ã hoàn thành tt nhim v chính tr và các ch tiêu kinh t - xã hi c giao vi nhng kt qu ni bt
trên nhiu lnh vc. ó là tin quan trng phng trin khai thc hin y , kp thi và ng b các ch trng,
chính sách; các gii pháp ch o, iu hành ca Thành y, Qun y và HND, UBND TP à Nng và qun
Liêu Chiu trong nm 2020 vi tâm th t tin, nhiu k vng.
Qua trao i vi Phóng viên, ng chí Phm Th Nh Hng, Ch tch UBND phng Hòa Minh cho bit mt s nhn
nh khái quát nht v kt qu ni bt t c trong nm 2019, các công tác ch o, iu hành thc hin ch tiêu, k hoch
ra trong nm 2020.
Theo ng chí Phm Th Nh Hng: Nm 2019 là nm khá thành công ca kinh t Vit Nam. ây cng là nm
qun Liên Chiu và TP à Nng t c nhng thành tích áng khích l trong tin trình phát trin. Hòa cùng dòng
chy tích cc ó, vi s n lc, quyt tâm cao ca c h thng chính tr, cng ng doanh nghip và nhân dân trên a
bàn, tình hình kinh t - xã hi nm 2019 ca phng Hòa Minh vng vàng trên à chuyn bin tích cc, va gi
vng n nh c s, va góp phn thúc y tng trng kinh t - xã hi ca qun Liên Chiu và TP à Nng.
Trong nm 2019, UBND phng Hòa Minh ã tp trung thc hin nghiêm túc các nhim v trng tâm theo ch
o ca Qun y và UBND qun Liên Chiu. Do ó, công tác thu, chi ngân sách m bo k hoch ra. Phng ã ch
ng ch o, iu hành thc hin d toán ngân sách nm 2019; c ch, bin pháp iu hành ngân sách nm 2019; tp
trung ch o kim tra rà soát các ngun thu thu, thu phí, l phí. Nh ó, tng thu NSNN phát sinh trên a bàn
t và vt ch tiêu ra. Trong công tác chi ngân sách, UBND phng t chc thc hin chi úng, chi các ngun
phc v m bo các nhim v vi phng châm kp thi, tit kim.
Trong phát trin kinh t, phng Hòa Minh tp trung các gii pháp phát huy ni lc, to iu kin thun li nhân
dân, các thành phn kinh t u t sn xut kinh doanh, tham gia u t phát trin nhm to tng trng cao, gii quyt
c nhiu vic làm mi, thúc y phát trin kinh t bn vng, nâng cao i sng nhân dân. C th, UBND phng Hòa

Minh ã chú trng trin khai thc hin y mnh chuyn dch c cu kinh t trên a bàn theo hng tng cng phát trin
công nghip, tiu th công nghip; vn ng nhân dân a dng hóa ngành ngh kinh doanh và y mnh phát trin
thng mi, dch v... Do ó trong nm 2019, giá tr thng mi dch v ca phng t 749,9 t ng/745,8 t ng = 100,6%
tng 0,4% so vi cùng k nm 2018; tiu th công nghip t 562,8 t ng/535 t ng = 105,2% tng 2,4% so vi
cùng k nm 2018; giá tr thy sn t 6,300 t ng/13,38 t ng = 47,08% gim 4,38% so vi nm 2018;...
Còn v lnh vc vn hóa - xã hi, do sm xác nh vn hóa là nn tng tinh thn ca xã hi, va là ng lc, va mc tiêu
phát trin kinh t, nên trong nm qua phng Hòa Minh ã n lc rt nhiu và qua ó giành c nhng kt qu áng
khích l. Chúng tôi ã trin khai thc hin công tác tuyên truyn, c ng, trang trí trc quan chào mng các
ngày l ln ca t nc vi hn 250 pa nô, 450 bng rôn tuyên truyn, 300 lá c hoa và c T quc trang trí trên
các trc ng,... Phng ã h tr hng dn Ban T chc L hi ình làng Hòa Phú t chc thành công Hi làng gia ph
nm 2019; phi hp vi Ban T chc L hi ình làng Hòa M, Trung Ngha và Phc Lý t chc l hi nm 2019; phi
hp vi oàn Thanh niên, Công an phng t chc Gii bóng á mini thanh niên nm 2019; phi hp vi oàn
Thanh niên t chc chng trình L thp nn tri ân; tham gia Ngày hi vn hóa, th thao k nim 74 nm Ngày
truyn thng ngành Vn hóa,... Các hot ng vn hóa xã hi trên a bàn phng ã góp phn rt ln trong vic xây
dng môi trng vn hóa trong các cng ng dân c phát trin lành mnh, tiên tin, m à bn sc dân tc.
Riêng i vi công tác giáo dc, gia ình và tr em, công tác an sinh xã hi và chính sách tr cp i vi ngi có
công ti phng trong thi gian qua c c bit quan tâm và chú trng
ng chí Phm Th Nh Hng cho bit: Công tác bo v, chm sóc và giáo dc tr em luôn c ng y, UBND phng
Hòa Minh quan tâm, xem là mt trong nhng chính sách u tiên hàng u bo m an sinh xã hi, vì mc tiêu
phát trin n nh và lâu dài ca a phng. Trong nm 2019, chúng tôi ã lp và cp phát 784 th; hng dn lp th
tc cp phát li 70 th Bo him y t Bo him y t, lp 20 h s cp th nhanh Bo him y t cho tr em di 06 tui. Chúng
tôi cng ã phi hp cùng oàn khám cha bnh ca Bnh vin a khoa à Nng, Hi Bo tr ph n và tr em nghèo bt
hnh qun Liên Chiu t chc khám phát hin bnh tim bm sinh cho tr em t 01 tháng tui n 20 tháng tui ti 10
trng Mm non cho 1.806 tr, 04 trng Tiu hc cho 3.978 tr trên a bàn. Qua ó phát hin 11 tr b bnh tim.
Trong nm, có 20 tr b bnh tim c lp h s h tr phu thut tim min phí...
Ngoài ra, phng Hòa Minh cng ã kho sát và phi hp cùng vi gia ình lp 04 h s tr em có hoàn cnh c bit
khó khn gi vào Trung tâm bo tr tr em ng ph à Nng chm sóc, nuôi dng; phi hp cùng Công an, T
pháp - H tch phng 01 h s tr em b b ri a vào Trung tâm nuôi dng Tr em m côi Hi Ch thp TP à Nng
nuôi dng; kho sát, lp h s h tr khó khn cho 76 tr em có hoàn cnh c bit, có nguy c ri vào hoàn cnh c
bit và hoàn cnh khác; h tr phng tin sinh k cho gia ình các tr tng s tin 500 triu, cp phát 500 sut quà vi
tng s tin 450 triu ng,... Trong thi gian ti, cp y ng, chính quyn phng Hòa Minh s tip tc quan tâm lãnh
o, ch o công tác chm sóc, giáo dc và bo v tr em, nhm a các ch tiêu v tr em là mt tiêu chí trong chin
lc, k hoch phát trin kinh t - xã hi hàng nm ca a phng.
Ngoài ra, phng Hòa Minh cng luôn quan tâm chm lo i sng vt cht, tinh thn cho gia ình chính sách,
ngi có công vi cách mng bng nhng chính sách c th, thit thc. T ó ã góp phn ng viên, h tr các thng
binh, bnh binh, ngi hot ng kháng chin, gia ình chính sách trên a bàn tnh có cuc sng ngày càng n
nh. Trong nm 2019, UBND phng ã xây mi 07 nhà, sa cha 17 nhà cho các i tng chính sách vi tng s
tin hn 760 triu ng. Trong dp Tt Nguyên án 2019, phng ã t chc thm hi, tng quà các i tng chính sách,
ngi có công, thân nhân, gia ình lit s vi s tin hn 981 triu ng, trong ó ca Trung ng là hn 122 triu
ng/596 sut; thành ph là hn 556 triu ng/946 sut; qun là 243 triu ng/810 sut; phng là gn 60 triu
ng/566 sut,... Nhìn chung, ây là nhng hot ng th hin không ch là trách nhim, ngha v ca c h thng
chính tr mà còn là ngha c cao p ca th h hôm nay i vi nhng ngi ã hi sinh hoc li mt phn c th ni chin
trng vì c lp dân tc.
Có th thy rng trong nm qua, phng Hòa Minh ã có nhiu khi sc vi nhng thành tu trên tt c các lnh vc ca
i sng - xã hi, to c lòng tin ca mi tng lp nhân dân. Tip n, nm 2020, ng chí Phm Th Nh Hng cho hay:
a phng s tip tc thc hin nghiêm túc, có hiu qu các vn bn ch o ca Thành y, UBND TP à Nng và Qun

y, UBND qun Liên Chiu trên tt c các lnh vc; thc hin tt chính sách an sinh xã hi, y t và giáo dc ào to;
tng cng k lut, k cng hành chính, nâng cao cht lng phc v nhân dân ca i ng cán b, công chc; gii quyt
các vic “nóng”, x lý dt im các vn dân sinh bc xúc, các vn d lun quan tâm, phn ánh;… c bit, phng s
phn u t và vt các ch tiêu kinh t - xã hi theo k hoch UBND qun giao nm 2020 và tip tc thc hin Chng
trình “Thành ph 4 an”, “Nm vn hóa, vn minh ô th”,... vi quyt tâm xây dng phng Hòa Minh ngày càng
phát trin vn minh, giàu p.
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