Chiều ngày 18/11/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải Bắc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 91 năm
Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) và sơ kết phong trào “San sẻ yêu
thương, vượt qua đại dịch”, “giảm tiền trọ” năm 2021. Về dự có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam quận; ông Ngô Xuân Hùng - Quận uỷ viên, Bí thư Đảng ủy phường.

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 công tác phòng, chống dịch được số tiền 175 triệu đồng; trích ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng
Covid-19 số tiền 10 triệu đồng . 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 2.820 kg gạo, 100 thùng mỳ tôm, 1200 kg rau củ quả, 1.660
suất quà trị giá 332 triệu đồng, 20 thùng nước Aquafina, 12 thùng sữa, 7 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ các
gia đình gặp khó khăn trong đại dịch; vận động 421 chủ nhà trọ thực hiện miễn, giảm tiền thuê cho 1.000 hộ
thuê trọ, với tổng số tiền 1.599.070.000đ đồng.

Nhân dịp này, Mặt trận phường đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam cho 11 cá nhân; trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
cho 04 tập thể; trao bảng ghi nhận Tấm lòng vàng của Ủy ban MTTQVN thành phố cho 01 cá nhân đã tham
gia miễn, giảm tiền thuê trọ cho hộ khó khăn do Covid-19; tuyên dương, khen thưởng 10 tập thể và 10 cá
nhân trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phòng, chống
dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn phường.
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