Sáng ngày 11/7/2019, Ban Thng trc y ban MTTQ Vit Nam phng An Hi ông (qun sn Trà) t chc Hi ngh ln th 2 khóa XIV, nhim k 20192024 nhm s kt 6 tháng u nm và trin khai chng trình phi hp thng nht hành ng 6 tháng cui nm 2019.
V d Hi ngh Bà Nguyn Th Thu Hà – Phó ch tch UBMTTQVN qun Sn Trà; i din lãnh o ng y, HND, UBND, y viên UBMTTQVN phng và
Trng, phó ban công tác mt trn khu dân c;
Theo báo cáo, ngay t u nm 2019, Mt trn phng ã phi hp vi UBND, Công an phng t chc phát ng phong trào “Toàn dân oàn kt xây dng i
sng vn hóa”, “Toàn dân bo v an ninh T quc”, tuyên truyn cng Cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi, ô th vn minh” và
chng trình “Thành ph 4 an” nm 2019 ti 09 im; phi hp vi UBND phng t chc cng c và tuyên truyn Lut hòa gii, công tác PCCC trong
mùa hè, An toàn giao thông, phòng chng tác hi thuc lá, phòng chng HIV/AIDS và tip tc tuyên truyn v “Nm y mnh thu hút u t 2019”.

Quan cnh Hi ngh
T chc hi ngh trin khai giám sát hot ng i biu dân c; tuyên truyn “Khu dân c thân thin môi trng” ti 3E; phát ng xây dng mô hình “Khu
dân c 5D nói không vi túi nilon”; “Khu dân c bo m an toàn giao thông” ti 2A; “Khu dân c 6B thc hin tt công tác phòng chng cháy n”.
Qu vì ngi nghèo n nay ã vn ng c hn 215 triu ng, vt 165,86%, qua ó ã h tr xây dng nhà, h tr khó khn t xut, quà tt vi hn 152 triu ng.
Hi ngh ã nghe 3 báo cáo tham lun ca các Ban công tác mt trn v khu dân c t qun trong công tác phòng chng cháy n, Khu dân c bo m
an toàn giao thông và Khu dân c nói không vi túi nilon.

Bà Nguyn Th Biên – PCT UBND phng báo cáo công tác phi hp

Phát biu ti hi ngh, bà Trnh Ngc Linh – Phó bí th ng y, Ch tch HND phng ã ghi nhn nhng n lc, nhng vic làm tích cc, thng xuyên ca y
ban Mt trn phng trong 6 tháng u nm; qua ó mong mun Mt trn tip tc phát huy vai trò tuyên truyn vn ng, vai trò giám sát, phn bin xã hi,
có nhng vic làm mi, sáng kin mi, phong phú trong công tác tuyên truyn vn ng; ng thi nm tình hình t tng, tâm t nguyn vng ca c tri và
nhân dân kp thi phn ánh cho ng y, chính quyn.
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