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Chủ nhật, 10 Tháng 4 2011 09:56

Tối ngày 8/4/2011 tại 19 Phan Đình Giót (Miếu An Lạc) – Phường Phương Sài – Nha Trang, tổ
dân phố 7 phường Củi Tây đã tiến hành hội nghị triển khai mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự
tại địa bàn tổ.

Đ/c Trần Quang Hưng - Trưởng Công an Phường triển khai kế hoạch mô hình

Đến dự có các đồng chí: Trần Quang Sơn – Bí thư Đảng ủy Phường, Nguyễn Thúy Oanh – Phó
CT UBND Phường, Trần Quang Hưng – Trưởng công an Phường, đại diện các ban ngành, đoàn
thể của Phường, tổ dân phố 7 và đông đảo bà con nhân dân tại tổ

Được biết đây là mô hình điểm triển khai điểm tại tổ dân phố 7 – Phường Phương Sài nhằm tập
hợp, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ
quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại các con hẻm trên địa bàn tổ
thông qua các nhóm tự quản.

Tại hội nghị đ/c Nguyễn Thúy Oanh – Phó chủ tịch UBND Phường đã trao quyết định thành
lập ban chỉ đạo mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự cho các thành viên ban chỉ đạo.
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Đ/c Nguyễn Thúy Oanh - Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo

Trong thời gian tới Đảng ủy – UBND Phường sẽ tiếp tục củng cố và duy trì các mô hình về tự
quản để phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Hình ảnh hội nghị:

Các Đ/c đại biểu và nhân dân tổ dân phố 7 tại hội nghị

Đại diện nhân dân tổ dân phố phát biểu góp ý về mô hình được triển khai
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Đại diện các nhóm tự quản ra mắt bà con nhân dân

Công danh
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