Ngày 17/1/2019, UBMTTQ Vit Nam phng Hòa Khánh Bc t chc tng kt nm 2018 và ký
giao c thi ua nm 2019. V d có Ông Nguyn Kim - PCT UBMTTQVN qun Liên Chiu; Ông
Mai Thanh Quang - UVBTV Qun u, Bí th ng u phng, Ông Phm Quc T - PBT Thng trc ng
u phng, Ông Phan Vn i - PBT, CT UBND phng, các u viên Mt trn phng, trng các ban
ngành oàn th và Trng ban Công tác mt trn khu dân c tham d.

Toàn cnh Hi ngh
Nm 2018, y ban MTTQ các cp và các t chc thành viên t phng n c s ã khc phc khó khn, n
lc phn u t chc thc hin có hiu qu các cuc vn ng, kp thi tham mu cho cp y trin khai, thc hin
nhiu hot ng an sinh xã hi, chm lo, nâng cao i sng cho nhân dân, tích cc xây dng i sng vn
hóa khu dân c. Tham mu cho cp u ch o thc hin tt tháng hành ng ngày vì ngi nghèo, vn
ng cán b công chc, viên chc, lc lng v trang, các c quan doanh nghip, các nhà ho tâm...
óng góp ng h Qu vì ngi nghèo c 467.780.000 ng. H tr xây mi 01 nhà cho h nghèo 50 triu
ng, sa cha nhà cho h nghèo 230 triu ng, h tr khó khn t xut s tin 170.955.000 ng, h tr vn
buôn bán và vn sinh k vi sô tin 25 triu ng. Vi mô hình CLB t dân ph 5 triu ng vì ngi
nghèo kt qu 24/81 t dân ph t ch tiêu. Nh ó nm 2018 toàn phng có 170 h nghèo, ã thoát
nghèo 127 h t 115% theo ch tiêu qun giao, hin nay còn 43 h nghèo. Cuc vn ng toàn dân
oàn kt xây dng i sng vn hóa ã có trên 97,2% h gia ình và 74% khu dân c t danh hiu vn
hóa.

Ông Phan Vn i - PBT, CT UBND phng khen thng
Nhân dp này, UBND phng khen thng 05 tp th xut sc vi mô hình CLB "t dân ph 5 triu ng
vì ngi nghèo" khen thng cho 5 tp th và 7 cá nhân có thành tích xut sc trong hot ng công
tác mt trn nm 2018.

Ký giao c thi ua nm 2019

Ti hi ngh UBMTTQVN phng cng trin khai phát ng ký giao c thi ua nm 2019 n tt c các
Ban công tác mt trn khu dân c trên a bàn phng.

Vn Thông (Hòa Khánh Bc).

