Ti ngày 04/3/2017, UBND phng Phc M t chc phát ng im Phong trào Toàn dân Bo v an ninh T quc;
phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy cha cháy, cu nn cu h; phong tràoToàn dân tham gia bo
v lãnh th, an ninh biên gii Quc gia; phong trào Toàn dân oàn kt xây dng i sng vn hóa và trin khai
cuc vn ng Toàn dân oàn kt xây dng ô th vn minh nm 2017 ti khu dân c Phc Trng. V d bui phát ng
có các ng chí Lãnh o UBMTTQVN qun,Công an qun, n Biên phòng Sn Trà.

ông o cán b, nhân dân ã n d l phát ng

Ti l phát ng, ông Nguyn Hu Nam, Bí th ng y, Ch tch HND phng ánh giá kt qu t c v các phong trào
nm 2016. Phong trào Toàn dân bo v an ninh T quc cùng vi phong tràoToàn dân tham gia bo v lãnh
th, an ninh biên gii Quc giaã c lan ta rng khp, 90% t dân ph t "T dân ph không có ti phm và t nn xã
hi", qua phong trào nhân dân ã cnh giác và t giác phòng chng ti phm góp phn vào công tác m bo
an ninh chính tr trt t an toàn xã hi trên a bàn phng;phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy cha
cháy, cu nn cu h ã c nhân dân hng ng tích cc, n nay ã có trên 75 % h gia ình trang b bình cha cháy
ti nhà;100% các doanh nghip, nhà hàng, khách sn u trang b các dng c cha cháy. Phong trào Toàn
dân oàn kt xây dng i sng vn hóa và cuc vn ng Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi, ô th vn minh
gn vi nm vn hóa vn minh ô th ã t c kt qu kích l; phng t chun vn minh ô th nm 2016. Nm 2017 tip tc
phát huy nhng kt qu t c, cán b và nhân dân toàn phng phn u thc hin tt các phong trào gn vi thc hin
Chng trình "Thành ph 4 an" nhm xây dng phng Phc M an bình, vn minh và giàu p.

Cng ti bui phát ng, Ch tch UBND phng ã tng quà cho 03 công dân ã có thành tích trong phong trào
Toàn dân bo v an ninh T quc.

Trao quà ca UBND cho các công dân tiêu biu ca a phng

Theo k hoch, sau bui phát ng im, Chi b các khu dân c ch o Ban Công tac mt trân phi hp vi CSKV, t
BVDP, T trng t dân phcác khu dân c còn li tin hành phát ng các phong trao theo a bàn và hoàn
thành trc ngày 15 tháng 3 nm 2017 này.
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