ng u phng t chc giao ban khi ng, Mt trn và các oàn th phng
Chiu ngày 22/6, ti Hi trng U ban nhân dân phng, ng u t chc Hi ngh giao ban khi ng, Mt trn và các
oàn th phng nhm s kt công tác 6 tháng u nm.
V d Hi ngh giao ban có ng chí ào Th Hng Lý- U viên BTV Qun u, Bí th ng u phng, cùng các ng chí
trong Thng trc ng u, i din Thng trc U ban nhân dân phng, Thng trc Mt trn và các oàn th chính tr - xã
hi phng, lãnh o các t chc xã hi và các b phn tham mu giúp vic ng u.

Toàn cnh Hi ngh giao ban

Hi ngh ã ánh giá công tác 6 tháng u nm ca khi ng, Mt trn và các oàn th, theo ó ã t c mt s im ni bt
sau: tham mu cho Ban Chp hành ng b thc hin các bc quy trình rà soát, b sung quy hoch cán b
nhim k 2020-2025, 2021-2026 và xây dng quy hoch nhim k 2025-2030, 2026-2031; t chc Hi ngh
quán trit chuyên nm 2022 thc hin Ch th 05-CT/TW v “Hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H
Chí Minh v xây dng, chnh n ng, góp phn xây dng ng trong sch, vng mnh v chính tr, t tng, t chc và o
c”; t chc các hot ng dâng hng tng nim ti bo tàng H Chí Minh, chi nhánh Quân khu V; t chc sinh hot
k nim 132 nm ngày sinh Ch tch H Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và ta àm v công tác xây dng,
chnh n ng. Ban Tuyên giáo, Khi Dân vn ng y phng tip tc nm tình hình trong cán b, ng viên và Nhân
dân. y ban Kim tra ng y xây dng và trin khai, tham mu trin khai Chng trình kim tra, giám sát nm
2022 ca ng y, y ban Kim tra ng y phng; tham mu ng y ban hành Quy ch làm vic ca y ban kim tra ng
y, nhim k 2020 - 2025 (sa i, b sung). oàn thanh niên và Hi Cu chin binh phng ã t chc thành công i
hi nhim k 2022-2027. y ban Mt trn T quc Vit Nam phng ã vn ng các nhà tài tr, mnh thng quân t chc
Chng trình Xuân yêu thng- Tt Nhâm Dn nm 2022; t chc Hi ngh quán trit Ch th s 11-CT/TU ngày
30/11/2021, Quyt nh s 2838-Q/TU ngày 24/12/2021 ca Ban Thng v Thành u v ban hành Quy ch
thc hin giám sát, phn bin xã hi ca Mt trn T quc Vit Nam, các oàn th chính tr - xã hi các cp và Nhân
dân thành ph trong iu kin thí im t chc mô hình chính quyn ô th trên a bàn thành ph; t chc Hi ngh s
kt gia nhim k thc hin Ngh quyt i hi Mt trn TQVN phng ln th XIV, nhim k 2019-2024. Hi Ph n phng t
chc báo cáo nhanh kt qu i hi Ph n toàn quc ln th XIII, trin khai ngh quyt i hi Ph n các cp n 2.742 hi
viên. Thc hin chng trình "M u" do Trung ng Hi phát ng vi kt qu h tr 6 tháng u nm cho 5 tr em m côi
vi s tin 15 triu ng. Thc hin mô hình "Ngày hi không ng" vi 75 sut quà cho các h có hoàn cnh khó
khn vi s tin 20 triu ng. Duy trì mô hình “Cm t thin” và “Trà min phí” hot ng hiu qu và có cht lng. Hi
Nông dân phng ã kt np c 40 hi viên mi (t 100% ch tiêu), trao 05 sut quà cho hi viên có hoàn cnh
khó khn, tng kinh phí 2,5 triu; t chc ra mt t hi ngh sn xut hng; t chc tuyên truyn v sinh an toàn thc
phm; t chc phát ng bo v môi trng và ng phó bin i khí hu. Các t chc Hi qun chúng ã làm tt công tác
chm lo n i sng vt cht và tinh thn cho hi viên nht là trong dp Tt Nguyên án và nhiu hot ng an sinh xã
hi có ý ngha. Hi Ngi cao tui t chc mng th 270 c, vi tng s tin 239.800.000 ng nhân ngày truyn thng
Ngi cao tui Vit Nam. Công oàn phng t chc các hot ng nhân k nim Quc t Ph n 8/3, hành quân v
ngun ti Hu - Qung Tr - Qung Bình.

Ti Hi ngh cng ra mt s nhim v trong tâm 6 tháng cui nm nh sau: Tip tc qun lý ng viên và nâng cao
cht lng ng viên trong tình hình mi theo tinh thn Ch th 04-CT/TU ca Thành y. Phi hp t chc tt công tác
din tp chin u phng trong khu vc phòng th; thc hin mô hình “Vn cây thuc nam”. Mt trn và các hi, oàn
th thc hin tt công tác vn ng nhân dân, t chc tt các hot ng thit thc, c th gn vi các mc tiêu, nhim v t
phá ca phng. Ch ng rà soát, b sung vào quy hoch ca tng hi, oàn th phng.
Tuyt Sng

