Sáng ngày 24/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường An Hải Đông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác
6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020. Bà Nguyễn
Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận đã về dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận phường đã phối hợp với UBND phường hoàn thành công tác bầu Tổ
trưởng, Tổ phó Tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022; phát động các phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình “Thành phố 4 an” và Chủ đề 2020 “Năm đẩy
mạnh thu hút đầu tư” tại 27 Ban CTMT và 52 tổ dân phố; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về
Luật Hòa giải cơ sở, Phòng cháy chữa cháy, An toàn giao thông, Phòng chống tác hại thuốc lá, Phòng chống
HIV/AIDS…; vận động Quỹ vì người nghèo đạt gần 195 triệu đồng, vượt 50% chỉ tiêu quận giao, đã hỗ trợ
01 hộ sửa chữa nhà, 01 hộ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khó khăn đột xuất và quà tết cho 181 hộ nghèo
với tổng số tiền hơn 158 triệu đồng…

Thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN về việc ủng hộ phòng, chống dịch
Covid-19, UBMT phường đã tổ chức tiếp nhận tiền mặt, hàng hóa với tổng trị giá 249.860.000 đồng. Từ
nguồi kinh phí này đã phối hợp tổ chức các Đoàn hỗ trợ 816 lượt hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, hộ khó
khăn và thăm hỏi các lực lượng tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Dịp này, ông Phan Minh Đạt - Trưởng ban Công tác Mặt trận 3D được UBMTTQVN quận Sơn Trà khen
thưởng tấm gương “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình tiêu biểu” trong công tác vận động
quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. UMBTTQVN phường cũng đã trao học bổng học sinh vượt
khó cho em Trần Văn Đạt - tổ 39, sinh năm 2002, học lớp 12/7 Trường PTTH Hoàng Hoa Thám với số tiền
3.600.000 đồng; tặng quà cho 1 vị Trưởng ban công tác Mặt trận nghỉ công tác trong năm 2020.
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