Sáng ngày 3/9, UBND qun Liên Chiu hi ngh s kt 10 nm xây dng nn quc phòng
toàn dân (QPTD), giai on 2009 - 2019. Ông Nguyn ng Huy - Ch tch UBND qun ch
trì hi ngh.

Ông Nguyn ng Huy - Ch tch UBND qun ch trì hi ngh
Qua 10 nm xây dng nn quc phòng toàn dân, Liên Chiu t c nhng kt qu quan trng. Tp
trung xây dng các tim lc khu vc phòng th theo hng toàn din, có trng tâm, trng im, sát vi
iu kin thc t ca qun. y mnh công tác tuyên truyn giáo dc chính tr, nâng cao cht lng công
tác giáo dc quc phòng an ninh cho các i tng, nht là cán b ct cán, trong 10 nm ã có 18 /c
tham gia bi dng kin thc quc phòng (KTQP) cho i tng 2, 90 /c tham gia bi dng KTQP cho
i tng 3; trên 2.700 /c tham gia lp bi dng KTQP cho i tng 4.

Ch huy trng CQQS qun Ngô Bích Minh báo cáo ti hi ngh
Trong 10 nm ã t chc thành công 2 t din tp khu vc phòng th (KVPT) cp qun, 9 lt cp phng.
Thc hin ng ký tui 17 trên 6.400 công dân; giao quân 1.400 công dân, t 100% ch tiêu
giao; biên ch lc lng d b ng viên t 99,9%; biên ch lc lng dân quân t v trên 1.300 /c. Công
tác sn sàng chin u, báo ng luyn tp các phng án 168 lt; kim tra các phng án bo v mc tiêu
trng yu, chin u bo v c quan, n v, phòng chng cháy n 32 lt cp qun, 128 lt cp phng... Kt hp
kinh t xã hi vi quc phòng, quc phòng vi kinh t xã hi, quc phòng vi an ninh; ch ng rà soát
thm nh v lnh vc quân s, quc phòng theo thm quyn, xây dng các chin lc, quy hoch, k
hoch d án phát trin kinh t xã hi. Qua ó thc hin tt công tác qun lý nhà nc v quc phòng, m
bo hài hòa gi phát trin kinh t xã hi vi quc phòng. Làm tt công tác xây dng thc lc và tim lc
quc phòng, h thng chính tr, khi i oàn kt toàn dân, c s vng mnh toàn din áp ng yêu cu
xây dng nn QPTD, th trn QPTD gn vi nn an ninh nhân dân, th trn an ninh nhân dân
trong khu vc phòng th.

Quang cnh hi ngh
Hi ngh c nghe các n v, a phng tham lun v công tác xây dng nn QPTD ti c s, nêu lên
nhng tn ti, hn ch và rút ra nhng bài hc kinh nghim t thc t có hng trin khai thc hin hiu qu
nhim v trong nhng nm tip theo. Hi ngh s kt 10 nm khen thng cho 11 tp th và 11 cá nhân
có thành tích xut sc trong xây dng nn QPTD giai on 2009 - 2019.

Ch tch UBND qun khen thng cho 11 tp th và 11 cá nhân

ông Phng.

