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THÔNG BÁO 
kết luận Hội nghị giao ban quý I năm 2022 giữa Thường trực Quận ủy  

với các chi, đảng bộ đơn vị phối quản và doanh nghiệp trên địa bàn quận 
----- 

Ngày 23/3/2022, Thường trực Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban với các   chi, 

đảng bộ đơn vị phối quản và doanh nghiệp trên địa bàn quận. Đồng chí Phạm Văn 

Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng 

chí: Phó Bí thư Quận ủy, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận, Trưởng các Ban xây dựng 

Đảng, lãnh đạo Văn phòng Quận ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên 

quan; lãnh đạo Điện lực Kiến An, Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Xây 

dựng Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp quận Kiến An; các đồng chí lãnh đạo các 

chi, đảng bộ đơn vị phối quản và doanh nghiệp trên địa bàn quận. 

Sau khi nghe đại diện các chi, đảng bộ đơn vị phối quản và doanh nghiệp     

báo cáo, phản ánh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ 

quý II năm 2022; những khó khăn, vướng mắc; những kiến nghị, đề xuất và các      

ý kiến phát biểu của các đồng chí đại biểu dự hội nghị, Thường trực Quận ủy       

ghi nhận, đánh giá các đơn vị đã bám sát chủ đề năm của thành phố và quận; 

chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; làm tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo an sinh xã hội; góp phần giữ vững an ninh trật 

tự; đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển chung của quận. 

Về nhiệm vụ quý II năm 2022, Thường trực Quận ủy thống nhất, kết luận: 

1. Các chi, đảng bộ đơn vị phối quản và doanh nghiệp: 

- Rà soát các chỉ tiêu đã và đang thực hiện, đối chiếu với chương trình, kế hoạch 

công tác để lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng     

đầu năm. Nghiêm túc triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, 

Thành ủy, Quận ủy và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

- Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; công nhân, viên chức, 

người lao động của đơn vị để giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất. Quan tâm 

đảm bảo chế độ, chính sách của người lao động. 

- Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ đề năm 2022 của 

thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới     

kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu 

hút đầu tư - Thực hiện chuyển đổi số” của quận. Quan tâm thực hiện chuyển đổi số 

và cải cách thủ tục hành chính. 
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- Chú trọng củng cố tổ chức đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của 
cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng. 
Các đơn vị chủ động phối hợp, giải quyết tốt các mối quan hệ với các cơ quan, 
doanh nghiệp trên cơ sở các quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động hiệu quả.  

- Tiếp tục phối kết hợp với UBND các phường, các phòng, ban chuyên môn 
của quận đảm bảo trật tự đô thị, đường hè, an toàn giao thông tại khu vực trước      
trụ sở các cơ quan, đơn vị. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, 
doanh nghiệp cần phối hợp với các phòng, ban của quận tham mưu cho Quận ủy, 
Ủy ban nhân dân quận để có những giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả. 

- Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng phối hợp 
với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tăng cường tuyên truyền trên 
hệ thống phát thanh, truyền thanh để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của 
Nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường, 
chỉnh trang đô thị. 

3. Hội Doanh nghiệp quận cùng các trường dạy nghề trên địa bàn quận tăng 
cường phối hợp hoạt động, hỗ trợ, cung cấp thông tin trong quá trình thực hiện để 
nâng cao hiệu quả hoạt động. Hằng tháng, Hội Doanh nghiệp quận có báo cáo    
bằng văn bản về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp quận gửi Thường trực 
Quận ủy (qua Văn phòng Quận ủy) trước ngày 25. 

4. Các đơn vị trường học chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học; làm tốt 
công tác thi học kỳ, thi tốt nghiệp và tuyển sinh đầu vào. Chủ động phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực 
cổng trường và tuyến đường vào trường. 

5. Các đơn vị bệnh viện quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân 
và làm tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh. 

Đề nghị các đơn vị thường xuyên thông tin, phản ánh tình hình; kịp thời                   
đề xuất, kiến nghị với Thường trực Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
quận để định hướng, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình phối hợp, thực hiện 
nhiệm vụ. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Quận uỷ (để báo cáo), 
- Thường trực HĐND quận, 
- Ủy ban nhân dân quận, 
- Các Ban xây dựng Đảng, VPQU, 
- Các chi, đảng bộ đơn vị phối quản  
và doanh nghiệp trên địa bàn quận, 
- Công ty CP CTCC và XD Hải Phòng, 
- Điện lực Kiến An, 
- Hội Doanh nghiệp quận, 
- Lưu VPQU. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Thắng 

 


		2022-03-30T15:43:38+0700
	Việt Nam
	Quận ủy Kiến An<qukienanqtc1@qukienan> đã ký lên văn bản này!




