Tối ngày 03/11, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Tân Phú thuộc phường Mân Thái tổ chức Lễ Kỷ niệm 89
năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có bà
Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Phan Minh Hải - Phó Bí thư
Thường trực Quận ủy, ông Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch UBMTTQVN quận, cùng các đồng chí lãnh đạo
Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường.

Tại buổi Lễ, Bà Trần Thị Trung - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư Tân Phú đã ôn lại 89 năm ngày
truyền thống của Ủy Ban MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, cùng với báo cáo kết quả
thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Chương trình
“Thành phố 4 an” năm 2019.

Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2019, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Tân Phú đã thực tốt các chương trình
giúp nhau giảm nghèo, trong đó vận động Quỹ vì người nghèo được 20 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa
được 10 triệu đồng, đã hỗ trợ 26 suất quà cho hộ khó khăn, giúp đỡ 14 hộ thoát nghèo; thường xuyên vận
động người dân ra quân thực hiện ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp; thực hiện tốt mô hình 3 giảm trong việc
tang; tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…, qua
đó nâng cao đời sống tinh thần của người dân, làm cho môi trường sống ngày càng được cải thiện.

Về dự và chung vui với bà con khu dân cư Tân Phú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố - Đặng
Thị Kim Liên vui mừng với những đổi thay từng ngày của các khu dân cư phường Mân Thái, đồng thời chúc
mừng bà con Nhân dân khu dân cư Tân Phú đã luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau; đồng thời mong muốn bà con
nhân dân trong khu dân cư Tân Phú duy trì tốt sự đoàn kết, thường xuyên giúp đỡ, tạo tình cảm gắn bó, cùng
nhau xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; tích cực tuyên truyền những thông tin chính thống,
phản bác những thông tin xấu, độc, hại trên internet, thận trọng khi dùng mạng xã hội; đề nghị Ban công tác
Mặt trận cùng cấp ủy chi bộ, tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, thực hiện các chế độ, chính sách một
cách công khai, minh bạch, đảm bảo dân chủ trong Nhân dân.

Bà Đặng Thị Kim Liên tặng quà cho 05 hộ gia đình tiêu biểu

Dịp này, Mặt trận thành phố đã tặng quà cho 5 hộ gia đình tiêu biểu; quận Sơn Trà tặng quà cho 2 hộ gia
đình tiêu biểu ở khu dân cư thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Mặt trận
phường Mân Thái tặng quà cho 3 hộ nghèo; Ban công tác Mặt trận Tân Phú tặng gạo cho 10 hộ nghèo.

Bà Trần Thị trung trưởng ban công tác Mặt trận khu Tân phú tặng 10 xuất quà cho hộ nghèo

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kết thúc buổi Lễ, bà Trần Thị Trung - Trưởng Ban công tác Mặt trận
khu dân cư Tân Phú đã phát động thi đua với sự hưởng tích cực của các đại diện các tổ dân phố, tiến hành ký
kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện tốt 06 nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện tốt chương trình 4 An
của thành phố.
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