Tối ngày 05/11/2019, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Lộc Phước 1, phường Thọ Quang tổ chức Lễ kỷ
niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và Ngày hội “Đại
đoàn kết toàn dân tộc”. Về dự Ngày hội có các ông, bà: Phan Duy Hòa - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực
HĐND quận Sơn Trà; Nguyễn Thành Nam- UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Sơn Trà;
Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Sơn Trà; lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân
cũng về dự.

Ngày hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 01 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành
tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp
phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, giàu mạnh.

Theo báo cáo, trong năm qua, cộng đồng dân cư Lộc Phước 1 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng
nhau thực hiện có kết quả trên nhiều lĩnh vực. Mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó.
Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong cộng đồng được nâng lên, nhân dân
hưởng ứng tích cực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện các quy định về trật tự đô thị,
về ý thức chấp hành an toàn giao thông, thực hiện ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp. Tình làng nghĩa xóm được
khơi dậy, bà con trong khu dân cư tương trợ, động viên, giúp đỡ và thăm hỏi lẫn nhau khi gia đình có việc
tang, ốm đau, thiên tai… Khu dân cư có 288/303 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ
94,7%. Ban CTMT phối hợp 05/05 tổ dân phố thu và nộp đạt 100% các loại thuế, quỹ so với chỉ tiêu trên
giao; các chỉ tiêu vận động như “Tháng cao điểm vì người nghèo”, Quỹ khuyến học, Người cao tuổi, chăm
sóc và bảo vệ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, khu dân cư vận động được số tiền 30 triệu đồng; đề xuất quận,
phường hỗ trợ 02 hộ gia đình chính sách xây dựng và sửa chữa nhà số tiền 60 triệu đồng; hỗ trợ 01 hộ thoát
nghèo số tiền 5 triệu đồng; đề xuất Tổ chức tầm nhìn thế giới hỗ trợ 256,240 triệu đồng mua sắm phương
tiện sinh kế, thay mái tôn, hỗ trợ cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn... Với những kết quả đạt được, 01 cá nhân
của Khu vực được UBMT quận Sơn Trà khen thưởng mô hình “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một gương

điển hình”; 01 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen về Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và nhiều gương điển hình về phát triển kinh tế, làm giàu chính
đáng...

Phát biểu chúc mừng Ngày hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Sơn Trà ghi
nhận, biểu dương những nỗ lực, những thành tích đã đạt được của khu dân cư trong năm qua, đồng thời đề
nghị trong chương trình hành động thời gian đến, Ban CTMT khu vực cần thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện Chương
trình “Thành phố 4 an” và cụ thể hóa các nội dung triển khai một cách thiết thực để vận động đạt các chỉ
tiêu được giao, góp phần làm cho khu dân cư Lộc Phước 1 đoàn kết, giàu mạnh, văn minh, bình yên và gia
đình hạnh phúc.

Nhân dịp này, UBMT quận Sơn Trà, UBMT phường Thọ Quang tặng 05 xuất quà cho gia đình văn hóa tiêu
biểu với số tiền 1,2 triệu đồng; khu dân cư vận động tặng 49 xuất quà cho gia đình văn hóa tiêu biểu, hộ
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 13,2 triệu đồng và tặng quà cho 01 địa chỉ nhân đạo số tiền 2
triệu đồng.
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