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Sáng ngày 03/12/2010, tại Hội trường UBND phường Hòa Hương. Thường trực HĐND thành
phố Tam Kỳ tiến hành giám sát việc thực hiện các đề án tại UBND phường Hòa Hương
trước kỳ họp thứ 25 HĐND khóa IX

Tham gia đoàn giám sát có thành viên các Ban của Hội đồng, Thường trực
UBMTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND, phòng
TC-KH, phòng Kinh tế, phòng GD&ĐT, phòng LĐTB&XH, đại biểu HĐND khu
vực Hòa Hương, An Phú.

Tại buổi làm việc này, Đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện và kết
quả thực hiện các Đề án: phổ cập giáo dục bậc trung học, Đề án đẩy mạnh chuyển dịch
cơ cấu nông nghiệp đô thị, Chương trình mục tiêu lao động việc làm, chương trình mục
tiêu xóa đói giảm nghèo. Qua giám sát cho thấy UBND phường Hòa Hương đã có sự tập
trung chỉ đạo và thực hiện các đề án nêu trên. Địa phương cũng đã có sự phối hợp với
Mặt trận và các ngành, đoàn thể của địa phương truyên truyền vận động nhân dân trong
qua trình thực hiện. Chính nhờ vậy đã đạt được một số kết quả đáng kể. Cụ thể Đề án
chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị: Đã có một số mô hình chuyển đổi cây trồng con
vật nuôi bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình giống lúa cấp 1 tại khối phố
Hương Trà Tây, Hương Sơn. Mô hình sản xuất lúa lai BiO 404, mô hình nuôi nhím, mô hình
chăn nuôi Đà điểu trên đất thịt, mô hình nuôi heo thịt hướng nạc, nuôi tôm thẻ chân
trắng, nuôi ba ba thương phẩm ...; Chương trình mục tiêu giảm nghèo cũng đã đạt một số
kết quả đáng kể: Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 10,47% xuống còn 8,12%, có kế hoạch giúp đỡ
giảm nghèo cụ thể nên trong năm đã giúp được 20 hộ thoát nghèo; Chương trình mục tiêu
giải quyết việc làm cũng có kết quả khả quan: Giải quyết được 360 lao động trong đó giải
quyết lao động tại chỗ là 178 người góp phần hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm của
thành phố trong năm 2010. Tuy nhiên, qua giám sát đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại
hạn chế mà địa phương cần phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian đến:

Mặt dù có nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng con vật nuôi nhưng hiệu quả
kinh tế đem lại không cao. Chưa nhân ra diện để phổ biến rộng rãi cho nhân
dân thực hiện nhằm giải quyết việc làm cho lao động, tạo thu nhập ổn định,
nâng cao đời sống nhân dân. Lao động tại chỗ tuy được giải quyết nhưng tỉ
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lệ lao động qua đào tạo còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của
chủ sử dụng lao động. Việc thực hiện Đề án phổ cập bậc trung học chưa đạt
theo yêu cầu đề ra, đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết của
HĐND thành phố. Mong rằng cả hệ thống chính trị của Hòa Hương cần tập
trung hơn nữa trong thời gian đến để thực hiện tốt các Đề án do HĐND thành
phố ban hành

-Thế Bình-
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