Chiều ngày 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thọ Quang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021). Về dự có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà; ông Dương Thanh Hà- Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy
phường, cùng các đồng chí lãnh đạo UBND phường, các Hội-Đoàn thể chính trị-xã hội phường và Trưởng,
Phó ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Thị Kim Anh đã ôn lại lịch sử 91 năm
xây dựng và phát triển của tổ chức Mặt trận các cấp; sơ kết công tác vận động, hỗ trợ thực hiện phòng,
chống dịch Covid-19, phong trào “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”, “Giảm tiền trọ” năm 2021.

Theo đó, thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam
thành phố và MTTQ Việt Nam quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã kêu gọi, vận động các tổ chức,
tập thể, cá nhân ủng hộ, được số tiền 113,9 triệu đồng, trích nộp về quận với số tiền 32,55 triệu đồng để ủng
hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Thông qua chương trình “San sẻ yêu thương-vượt qua đại dịch”, Ủy ban
Mặt trận phường và các khu dân cư đã vận động trên 17.000 suất quà, trị giá trên 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ các
gia đình gặp khó khăn trong đại dịch; vận động 395 chủ nhà trọ thực hiện miễn, giảm tiền thuê cho 900 hộ
thuê trọ, với tổng số tiền 1.608.130.000 đồng. “Tiếp sức đến trường” cho 77 học sinh con hộ nghèo, cận
nghèo trị giá 23,1 triệu đồng; hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho 38 học sinh con hộ nghèo, cận nghèo số tiền
79,42 triệu đồng.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết
toàn dân tộc” cho 04 cá nhân có quá trình công tác, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận trên địa bàn phường; trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ
Việt Nam thành phố cho 03 tập thể có đóng góp trong công tác vận động, hỗ trợ Nhân dân và tham gia công
tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường trong thời gian qua; Trao tặng ghi nhận Tấm lòng vàng
của Ủy ban MTTQVN thành phố cho 01 cá nhân đã tham gia miễn, giảm tiền thuê trọ- san sẻ yêu thương
cùng Nhân dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19; Tuyên dương, khen thưởng 01 cá nhân là gương điển

hình “Người tốt, việc tốt” tháng 7/2021 thực hiện tốt mô hình “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển
hình” do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát động.

Các cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 03 cá nhân có sự tham gia,
đóng góp đối với công tác vận động, hỗ trợ thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, phong trào “San sẻ yêu
thương, vượt qua đại dịch”, “Giảm tiền trọ” năm 2021 trên địa bàn phường trong thời gian vừa qua.
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