GII THIU CHUNG V PHNG PHC NINH
- Phng Phc Ninh là mt trong nhng phng trung tâm ca Qun Hi Châu - TP. à Nng, là a bàn rt quan
trng có Trung tâm truyn hình Vit Nam ti N, trung tâm hành chính qun Hi Châu, Kho bc nhà nc TP.
à Nng ...
- Phng gm 32 t dân ph; Dân s: 10.241 vi 1.780 hô
+ Phía ông giáp sông Hàn
+ Phía Tây giáp P. Hi Châu II
+ Phía Nam giáp P. Nam Dng và P. Bình Hiên
+ Phía Bc giáp P. Hi Châu I.
+ Din tích t nhiên: 0,53km2
- Phng có 5 trc ng chính ni lin giao thông trong thành ph: Bch ng, Trn Phú, Phan Châu Trinh,
Hoàng Diu, Nguyn Vn Linh và 9 trc ng ngang dc: Trn Quc Ton, Thái Phiên, Lê Hng Phong, Hoàng
Vn Th, Lê ình Dng, Trn Bình Trng, Nguyn Chí Thanh, Yên Báy, Cô Giang.
- Phng nm trên khu vc ven sông Hàn, bt u t ngã ba sông gia qun Cm L, qun Hi Châu và qun Ng
Hành Sn ti vnh à Nng, ti ch giáp ranh gia qun Hi Châu và qun Sn Trà. Sông Hàn có dòng chy thng
ngun t Nam xung Bc.
- T sau ngày gii phóng n nay nhân dân trên a bàn phng luôn chp hành tt các ch trng, chính sách
ca ng, nhà nc, tích cc làm n buôn bán, lao ng sn xut, tham gia tt các phòng trào hot ng phát trin
kinh t, xã hi, i sng và phát trin c s h tng, nhà cng nh phong trào bo v ANTQ.
- ng b trong các nm qua luôn t danh hiu “Trong sch vng mnh”; vic iu hành ca chính quyn luôn kp
thi và t hiu qu cao; các ban ngành oàn th ca phng luôn hot ng u, luôn sâu sát vi qun chúng nhân
dân, thng xuyên tuyên truyn vn ng trong nhân dân làm cho nhân dân tin tng vào s i mi ca ng, nhà
nc.

