Sáng ngày 31 tháng 7 nm 2018, UBND phng An Hi ông t chc hi ngh s kt phong trào Thi ua, phong trào “Toàn dân oàn kt xây dng i
sng vn hóa”, phong trào “Toàn dân Bo v ANTQ” nm 2018. D hp có i din ng y, HND, UBND, UBMT và các Hi oàn th, Ban ch huy
quân s và Công an phng; i din cp y chi b, Ban CTMT và T trng dân ph khu dân c.

6 tháng u nm 2018, UBND phng ã trin khai thc hin phong trào thi ua yêu nc t c nhng kt qu tích cc, to ng lc thúc y các lnh vc kinh t,
xã hi phát trin. Công tác thu ngân sách t 58,36; công tác Dân s - Gia ình và bo v chm sóc và giáo dc tr em c thc hin thng xuyên và
chu áo; h tr sa cha nhà cho 21 h i tng Chính sách, ngh hng ch iu dng 2018 cho 138 i tng; t các ngun vn ng và ngân sách ã h tr
phng tin sinh k, xây nhà, tng quà cho h nghèo vi tng s tin 350 triu và 10.380 kg go; t chc giao 07/07 thanh niên, trong ó phát trin ng
01 thanh niên thc hin NVQS; phi hp tun tra theo Quyt nh 8394 ca thành ph c t chc thng xuyên úng quy nh; Thc hin có hiu qu chng
trình “4 an” ca thành ph; phong trào “Toàn dân oàn kt xây dng i sng vn hóa” và phong trào “Toàn dân bo v an ninh T quc” c trin khai
sâu rng trong nhân dân. Qua ó tình hình an ninh chính tr và trt t an toàn xã hi trên a bàn phng c gi vng. Trong 6 tháng cui nm 2018,
cán b và nhân dân trên a bàn phng phi tp trung cao mi ngun lc quyt tâm phn u thc hin thng li các nhim v, ch tiêu ra.

/c Cao Hoàng Thng- PBT U, CT UBND phng (ngi th t phi sang)
khen tng các t dân ph t thành tích tt trong 6 tháng u nm

Ti hi ngh, UBND phng ã và biu dng khen thng 10 t dân ph ã tích cc hoàn thành t kt qu cao và sm nht và 4 khu dân c trang trí c ng
trc quan chào mng K nim 88 nm ngày thành lp ng Cng sn Vit Nam (03/02/1930-03/02/2018) và ón tt Mu Tut 2018./.
Lý Hng/HND

