Chiu ngày 20/9/2019, Ban Thng trc y ban MTTQ Vit Nam phng An Hi ông (qun sn Trà) t chc Hi ngh tuyên truyn an toàn giao
thông và trao phng tin sinh k cho h nghèo nm 2019.
Tham d Hi ngh có Trung úy Nguyn Vn Minh – i xây dng phong trào Công an qun Sn Trà; Bà Nguyn Th Thu Hà – Phó ch tch
UBMTTQVN qun Sn Trà; i din lãnh o ng y, UBND, UBMTTQVN, các hi oàn th CT - XH phng; Bí th Chi b khu dân c, Trng ban công
tác Mt trn, T trng t dân ph và h nghèo c trao phng tin sinh k.

Quan cnh Hi ngh
Thc hin Tháng cao im “Vì ngi nghèo” (t ngày 17/9/2019 n 17/10/2019), nhm huy ng các ngun lc giúp ngi nghèo có cuc sng n nh, vn
lên thoát nghèo bn vng, góp phn thc hin các Chng trình an sinh xã hi, nâng cao cht lng Cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông
thôn mi, ô th vn minh” và Chng trình “Thành ph 4 an” trên a bàn phng. UBMTTQVN phng tip tc kêu gi s ng h nhit tình ca các mnh
thng quân, các nhà ho tâm, ca toàn th cán b và các tng lp nhân dân trong vic chm lo, giúp cho h nghèo.

Bà Trnh Ngc Linh – PBT ng y, CT HND phng trao bin h tr sa cha nhà cho h nghèo
Trong 8 tháng u nm 2019, Qu Vì ngi nghèo ã vn ng c trên 297 triu ng, t 228% ch tiêu qun giao. Qua ó, ã h tr sa cha, xây dng nhà i
oàn kt, h tr khó khn t xut, quà tt vi hn 190 triu ng.

Ông Nguyn Quang Huy – CT Mt trn phng trao bin phng tin sinh k cho h nghèo
Dp này, UBMTTQVN phng ã h tr sa cha nhà cho 03 h, trao phng tin sinh k cho 09 h, vi tng s tin là 86 triu ng.

Trung úy Nguyn Vn Minh – Báo cáo viên Hi ngh
Hi ngh c nghe Trung úy Nguyn Vn Minh – i xây dng phong trào Công an qun Sn Trà, Báo cáo viên ã thông tin tình hình trt t an toàn
giao thông trong 6 tháng u nm 2019 trên a bàn thành ph à Nng và 9 tháng u nm trên a bàn qun Sn Trà; thông tin mt s quy nh v x
pht vi phm hành chính trong lnh vc giao thông ng b.
Phát biu hng ng, Ông Võ Minh Tân – Bí th Chi b 2A kêu gi các tng lp nhân dân nâng cao ý thc t giác chp hành pháp lut khi tham gia
giao thông, xây dng vn hóa giao thông, phê phán các hành vi c tình vi phm v pháp lut trt t an toàn giao thông./.
Kim Chi

