Ngày 27 tháng 4 nm 2020, Hi ng nhân dân phng Hòa Minh cn c Công vn s 885-CV/BTCQU ngày
13-4-2020 v vic cho ý kin gii thiu nhân s các chc danh ch cht do HND phng bu khóa XI, nhim k
2016-2021; Công vn s 171-CV/U; Công vn s 172-CV/U ca ng y phng Hòa Minh ngày 15-4-2020 v
vic gii thiu nhân s ch cht. Theo ó, HND phng Hòa Minh t chc K hp th 13 (K hp bt thng) HND phng
khóa XI, nhim k 2016-2021 nhm thc hin quy trình, th tc min nhim Ch tch UBND và bu các chc danh
Ch tch HND, Ch tch UBND theo quy nh.
ng chí c gii thiu HND phng bu c ti K hp này là cán b có bn lnh chính tr vng vàng, phm cht o c tt,
tâm huyt, trách nhim cao, có nng lc, có quá trình rèn luyn, phn u và th hin rõ kt qu trên lnh vc công
tác c phân công, có kh nng hoàn thành tt nhim v c giao.

Quang cnh K hp th 13 (bt thng) Hi ng nhân dân phng Hòa Minh khóa XI, nhim k 2016-2021

Qua ni dung K hp ln này, các v i biu HND th hin cao ý thc chính tr trc ng b, chính quyn và nhân
dân trong toàn phng, nêu cao tinh thn trách nhim, phát huy dân ch th hin s oàn kt trong bu c theo
lut nh. ng thi, trc tình hình tip tc thc hin công tác phòng chng dch Covid-19 hin nay, K hp ln này thc
hin y vic eo khu trang, sát khun, không quay phim, chp hình, hn ch tip xúc. Vic b phiu theo tun t t
trên xung, gi khong cách theo quy nh và quay v v trí ngi, thc hin gii lao ti ch, không ra ngoài trong
thi gian kim thu phiu.
Chúng ta tin tng rng sau khi c kin toàn v nhân s, tp th lãnh o phng tip tc phát huy truyn thng oàn kt
thng nht không ngng i mi t duy, nng ng, sáng to và quyt tâm, quyt lit trong iu hành; nêu cao tinh thn
trách nhim, tn tâm, tn ty, ht lòng, ht sc vì s nghip phát trin chung ca phng nhà; xng áng vi s tin tng
mà ng b, chính quyn và nhân dân trong phng ã trao cho các ng chí.
K hp 13 thành công tt p vi kt qu nh sau: ng chí Phm Th Nh Hng, Phó Bí th Thng trc ng y phng c bu
Ch tch HND phng khóa XI t 32/32/32, t l 100% và ng chí Nguyn ây, Phó Bí th ng y phng c bu Ch

tch UBND phng t 19/32/32, t l 59,37% i biu HND phng có mt ti K hp.

ng chí ng Công Chúng - QUV, Bí th ng y; /c Phm Th Nh Hng, Phó Bí th Thng trc - Ch tch HND; /c
Nguyn ây, Phó Bí th - Ch tch UBND phng Hòa Minh theo th t t trái qua phi

Nh vy, sau khi kin toàn v công tác nhân s nhm chun b công tác i hi ng b phng Hòa Minh ln th XV,
nhim k 2020-2025, lãnh o ch cht gm:
1. ng chí ng Công Chúng, Qun y viên, Bí th ng y phng (nguyên Chánh Vn phòng HND-UBND qun
Liên Chiu c Qun y iu ng trong tháng 12/2019);
2. ng chí Nguyn ây, Phó Bí th ng y, Ch tch UBND phng (nguyên i trng i quy tc qun Liên Chiu);
3. ng chí Phm Th Nh Hng, Phó Bí th Thng trc ng y, Ch tch HND phng (nguyên Phó Bí th, Ch tch
UBND phng Hòa Minh, thay ng chí Nguyn Quyên, Phó Bí th Thng trc ng y ngh vic theo ch t tháng
4/2020).
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