Sáng ngày 12/4, UBND phng Hòa Hip Bc tng kt 10 nm xây dng mô hình Khu dân c vn
hóa bin Kim Liên. i tá Vn ông - UVBTV, Phó Chính y B i Biên phòng thành ph; Bà Lê
Th Thu Trang - Trng Phòng np sng vn hóa, gia ình - S VHTT n d.

i biu tham d Hi ngh
Qua 10 nm xây dng, mô hình khu dân c vn hóa bin Kim Liên ã gt hái c nhng kt qu áng
mng. Mi mt i sng ti khu dân c i thay nhiu so vi trc. An sinh xã hi c quan tâm, i sng ngi
dân tng bc c ci thin. Thông qua các kênh ã tín chp vi ngân hàng chính sách xã hi cho
ngi dân vay trên 4 t ng phát trin kinh t; h tr xây dng và sa cha 7 nhà chính sách. n nay
trong khu dân c không còn nhà tm, h nghèo gim i áng k. Vi 3 t dân ph, trên 300 h dân,
vic hc ca con em trong vùng trc ây cha c coi trng. T khi xây dng mô hình, c s quan tâm
h tr, bà con ng viên nhau cho con em hc hành. Qua 10 nm ã có 75 em thi vào các trng
i hc, Cao ng, Trung hc chuyên nghip. Không còn hc sinh b hc gia chng. Mt trong nhng
tin b áng mng na là vn v sinh môi trng. Nu nh trc ây, ngi dân b âu vt ó thì nay ý thc v
vic gi gìn môi trng ã c nâng cao. Ngi dân luôn tham gia tích cc các hot ng ra quân vi
môi trng, ra quân ngày Ch nht xanh sch p, ra quân làm sch bin quê hng, tham gia trng
trên 5000 cây phi lao chn sóng. n nay 100% h dân trong khu dân c u c dùng nc sch,
100% h dân có nhà v sinh t hoi. Tuyt i không còn tình trng vt rác, nc thi ra ng. Ý thc t
phòng t qun, tham gia xây dng phong trào toàn dân bo v an ninh T quc, bo v ch quyn
bin o tng bc c nâng lên. Công tác phi hp gia n Biên phòng Hi Vân vi a phng ht sc cht ch,
thng xuyên. c bit là trong công tác tuyên truyn v các ch trng, chính sách ca ng, pháp lut
ca nhà nc, bo v ch quyn an ninh biên gii quc gia. Qua ây ã góp phn nâng cao ý thc ca
ngi dân trong vic oàn kt h tr nhau cùng ánh bt an toàn gn vi bo v ch quyn bin o. Bên cnh

ó n Biên phòng Hi Vân còn h tr bà con trong khám và iu tr bnh, nht là các bnh v xng
khp.Hng ngày, n phân công cán b quân y n khám và iu tr bnh cho ngi dân ti nhà sinh
hot cng ng quân - dân - y kt hp, giúp bà con nhân dân nht là nhng c cao niên sng vui
sng khe. Ti hi ngh tng kt, i din các t dân ph, h gia ình ã chia s nhng cách làm, trách
nhim ca h dân sng trong khu dân c cùng rút kinh nghim.

Phó Chính y BBP thành ph phát biu ti hi ngh
V d và phát biu ti hi ngh, i tá Vn ông - Phó Chính y BBP thành ph ánh giá cao v hiu qu
ca mô hình, ghi nhn s n lc ca tp th lãnh o a phng, s oàn kt ng thun ca bà con nhân dân.
ng thi ch o mt s ni dung cn tip tc tp trung trong thi dân ti: "Cn tip tc k tha và phát huy
nhng giá tr truyn thng tt p trong cng ng dân c; cao trách nhim ca mi ngi dân trong vic
xây dng np sng vn hóa ngay ti ni mình ang ; Cn duy trì và nâng cao cht lng phong trào
xây dng khu dân c gn vi các tiêu chí c th phù hp vi các tiêu chí xây dng khu ph vn hóa
và có ý ngha thit thc vi i sng nhân dân; Cn huy ng ngun lc ca ngi dân theo châm nhà nc
và nhân dân cùng làm xây dng thit ch vn hóa sát vi nguyn vng ca bà con nhân dân.
ngh lãnh o a phng có s chú trng quan tâm v kinh phí, ngun lc xây dng khu dân c ngày
mt phát trin."

Trng BC phát ng thi ua giai on 2019 - 2022
Phát ng thi ua giai on 2019 - 2022, Ông Nguyn Minh Hoàng - Trng Ban ch o (BC) xây
dng Khu dân c vn hóa bin Kim Liên kêu gi toàn th nhân dân trong khu dân c tích cc
tham gia phát trin kinh t - xã hi, xây dng np sng vn hóa, vn minh ô th. Trng BC nhn
mnh: Tp trung nâng cao i sng vt cht, tinh thn cho nhân dân, trin khai các phong trào i
vào chiu sâu, có hiu qu. Thc hin np sng vn hóa, vn minh trong vic ci, vic tang, xây dng
và phát trin L hi vn hóa bin, vn ng nhân dân thi ua phát trin sn xut, hoàn thành các ch
tiêu kinh t xã hi hàng nm gn vi cng c quc phòng an ninh, xây dng nn biên phòng toàn
dân vng mnh.

Trng BC tng hoa cm n các ng chí có óng góp quan trng trong quá trình xây dng mô
hình KDC vn hóa bin

Tp th, cá nhân c nhn Giy khen ca B ch huy BBP thành ph

Ông Trng Công Hiu - Trng phòng VHTT qun trao Giy khen ca Ch tch UBND qun cho 7
tp th và 7 cá nhân

UBND phng Hòa Hip Bc khen 5 tp th, 6 cá nhân
Hi ngh tng kt 10 nm ã khen thng cho 17 tp th và 18 cá nhân có thành tích xut sc trong
tham gia xây dng mô hình Khu dân c vn hóa bin Kim Liên, giai on 2008 - 2018.

ông Phng.

