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tổng hợp trên ñịa bàn, nên hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh.
- Kinh tế trên ñịa bàn quận tiếp tục phát triển; tốc ñộ tăng trưởng 6 tháng ñầu năm
ước ñạt 17,3%, thu nhập bình quân ñầu người 2.504 USD/năm, cơ cấu kinh tế chuyển
dịch ñúng hướng; giá trị ngành Nông nghiệp 0,07% (giảm 29,53%), ngành công nghiệp
và xây dựng 32,59% (tăng 7,81%), thương mại dịch vụ 67,34% (tăng 21%). Hoạt ñộng
thương mại - dịch vụ phát triển mạnh với nhiều hình thức ña dạng, phong phú, chất lượng
hàng hóa ñược nâng cao, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng của nhân
dân. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ñược ổn ñịnh, giá trị tổng sản lượng là
305.478 triệu ñồng, ñạt 50,91% kế hoạch năm, tăng 7,81% so với cùng kỳ. Thu ngân sách
ñược tập trung chỉ ñạo, khai thác tốt các nguồn thu nên kết quả ñạt khá; tổng thu ngân
sách trong kế hoạch ước là 249.079 triệu ñồng, ñạt 68,50% chỉ tiêu trên giao; tổng chi
186.223 triệu ñồng, ñạt 53,97% chỉ tiêu HðND giao.
- Công tác xây dựng cơ bản ñã thực hiện khối lượng có giá trị 77.952 triệu ñồng, ñạt
62,61% kế hoạch, cấp phát ước ñược 66.938 triệu ñồng, ñạt 85,87% so khối lượng thực
hiện và bằng 53,76% kế hoạch; ñã hoàn thành ñưa vào sử dụng 06 công trình, ñang tiếp
tục thi công 12 công trình, phấn ñấu hoàn thành 06 công trình vào cuối năm.
- Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức tốt
các hoạt ñộng mừng ðảng, mừng Xuân, lễ khánh thành cầu Cần Thơ, Festival Thủy sản
Việt Nam, mừng 35 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, 120 năm ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh... tạo sinh khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. ðặc biệt, ñã chăm lo tốt
cho các hộ hưởng chính sách, người hưởng bảo trợ xã hội; công tác xóa ñói giảm nghèo,
giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến. ðã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009 2010. Tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch cúm gia cầm,
gia súc, không ñể xảy ra dịch trên ñịa bàn. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia,
phòng chống các dịch bệnh nhất là bệnh sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, cúm A/H1N1,
H5N1, công tác dân số gia ñình và trẻ em. Tình hình an ninh chính trị ñược giữ vững, trật
tự an toàn xã hội tiếp tục ñược ổn ñịnh; tai nạn giao thông ñược kiềm chế, công tác quân
sự, quốc phòng ñịa phương ñược ñảm bảo. Bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục
ñược sắp xếp củng cố, kiện toàn.
Bên cạnh, còn một số khó khăn, hạn chế cần quan tâm giải quyết, ñó là:
Tình trạng trật tự, vệ sinh một số nơi chưa ñảm bảo, vẫn còn tình trạng mua bán lấn
chiếm lề ñường; việc xây dựng trái phép, sai phép vẫn xảy ra, chưa có giải pháp xử lý
hiệu quả; một số hẻm còn ngập nghẹt. Công tác cải cách hành chính ñạt kết quả khá,

