Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Sơn tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.
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Chiều ngày 18/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Sơn tổ chức hội nghị Sơ kết
công tác 6 tháng đầu năm 2017.

Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, báo cáo kết quả hoạt động trong 6 tháng
đầu năm 2017. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, hướng dẫn của Ủy ban MTTQVN Thành phố,
Mặt trận phường không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực
hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” và giảm
nghèo bền vững. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm các đoàn thể cùng ban Công tác Mặt trận các
khu phố đã kết hợp vận động được tổng cộng số tiền được 38,2 triệu đồng tiền quỹ người nghèo
và đã chi 36,8 triệu hỗ trợ hộ nghèo khó khăn đột xuất. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và
các tổ chức đoàn thể triển khai mô hình “lắp đặt khuôn viên bồn hoa cây xanh trên tuyến đường
Phan Châu Trinh. Vận động nhân dân tự tháo dỡ tường rào, cỗng ngõ thực hiện nâng cấp tuyến
đường hẽm 426 Hùng Vương, công trình đường bê tông và cống thoát nước đường Nguyễn Thái
Bình góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh
quốc phòng của phường. Thường xuyên thăm hỏi, động viên các chức sắc tôn giáo trong các
ngày Lễ Phục sinh, Lễ Phật Đản và An Cư kiết hạ.
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Phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 6
tháng cuối năm, công tác Mặt trận cần tập trung vào những nội dung như: Tăng cường hoạt
động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp
tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”. Tiếp tục vận động tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu
nước. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận để tập hợp quần chúng nhân dân nhằm tăng
cường phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, cùng phối hợp với các thành viên xây dựng
hệ thống chính trị vững mạnh./.

Ngọc Mỹ
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