Hng n k nim 70 nm Ngày Thng binh-Lit s (27/7/1947-27/7/2017), sáng 12/7, Qun y, HND, UBND,
UBMTTQVN qun t chc Hi ngh Biu dng a phng, n v làm tt công tác Thng binh Lit s (TBLS) và Ngi có
công (NCC) cách mng tiêu biu qun Ng Hành Sn 5 nm, (giai on 2012-2017).

Các i biu tham d Hi ngh
D hi ngh có các ng chí i din lãnh o S Lao ng-Thng binh và Xã hi thành ph; các Bà M Vit Nam anh
hùng, Anh hùng lc lng v trang; các ng chí i din lãnh o Qun y, HND, UBND, UBMTTQVN qun, i din
các ban, ngành, oàn th ca qun; i din lãnh o ng y, HND, UBND, UBMTTQVN các phng, cùng các i
biu là ngi có công (NCC) tiêu biu và các tp th, cá nhân có nhiu thành tích trong công tác TBLS và
NCC cách mng trên a bàn qun.

Các i biu tham d Hi ngh

Trong din vn k nim do bà Nguyn Th Anh Thi: Phó Bí th Qun y-Ch tch UBND qun trình bày nêu rõ:
Ti qun Ng Hành Sn hàng ngàn ngi con u tú ã ngã xung, cng hin tui thanh xuân và mt phn xng máu
ca mình; bit bao bà m ã tin a nhiu ngi con, thm chí n a con cui cùng ca mình lên ng ánh gic và
không bao gi còn c gp li. Quê hng Ng Hành Sn mãi mãi t hào v nhng tm gng “Trung vi nc, hiu vi
dân”, mt lòng mt d sc son vi ng, vi Cách mng, tiêu biu nh Anh hùng Lit s Phm Ni, Lê , Trn Vn Hai,
Phan Hành Sn, Trn Minh Thit, Lê c Nhùm…và s hy sinh to ln ca nhng ngi m, ngi v và các ng chí
thng binh, bnh binh ã gi mt phn xng máu ca mình li chin trng giành li c lp, t do cho t nc, mang li
hnh phúc cho nhân dân.
Vi thành tích và chin công ca quân và dân Ng Hành Sn trong 2 cuc kháng chin, n nay ng b và
nhân dân qun, 4 phng u c Nhà nc phong tng danh hiu “Anh hùng lc lng v trang nhân dân”, trong ó,
phng Hòa Hi vinh d c tuyên dng ln th 2. Toàn qun có 3.500 thng binh, bnh binh, gia ình lit s, gn 500
bà m c phong tng danh hiu vinh d nhà nc Bà m VNAH, có 1.900 lit s, 973 ngi là thng binh, bnh binh
và 953 ngi b ch bt tù ày, c hng chính sách và hàng ngàn gia ình có công cách mng c tng thng
Huân chng, Huy chng các loi.
Là a phng có s lng ln ngi có công vi cách mng i sng còn nhiu khó khn, ý thc c trách nhim ln lao ca
mình, trong nhng nm qua, ng b và nhân dân qun Ng Hành Sn ã dn sc cho công tác “n n áp ngha”,
chm lo i sng cho các gia ình chính sách, ngi có công vi cách mng bng nhiu chng trình, hành ng ý
ngha, thit thc. Trong 5 nm, t ngun qu n n áp ngha và nhiu ngun huy ng khác, qun ã h tr cho gn
1.000 lt h thng binh, gia ình lit s và các i tng ngi có công vi cách mng xây dng, sa cha nhà vi tng
kinh phí trên 30 t ng; h tr sinh k, ci thin nhà , các công trình v sinh, dùng thit yu gia ình, phng tin
nghe nhìn, dùng hc tp, hc bng vi tng kinh phí trên 12,8 t ng.

Ông Lê Trung Chinh: TUV,Bí th Qun y, Ch tch HND qun và bà Nguyn Th Anh Thi: PBT Qun y, Ch
tch UBND qun tng quà các M VNAH và Anh hung LLVTND
Bên cnh ó, CQQS qun và các a phng ã cùng vi các gia ình, tc h quy tp và a v án tang ti NTLS
phng 51 hài ct lit s. Công tác tu b, nâng cp các công trình ghi công Lit s và NTLS các phng c u t
xây dng vi tng kinh phí gn 13 t ng t ngun Qu n n áp ngha ca Trung ng, thành ph, qun và t ngun huy
ng xã hi hóa.

Ông Lê Trung Chinh: TUV,Bí th Qun y, Ch tch HND qun và bà Nguyn Th Anh Thi: PBT Qun y, Ch
tch UBND qun trao Bng Tm lòng vàng i vi các n v tài tr kinh phí to iu kin qun thc hin tt công tác n n
áp ngha
Phát biu ch o hi ngh, ng chí Lê Trung Chinh: Thành y viên, Bí th Qun y, Ch tch HND qun ã ghi nhn
và biu dng nhng kt qu mà các cp, các ngành, oàn th ca qun t c trong thi gian qua. tip tc thc hin tt
hn na công tác “n n áp ngha” trên a bàn, ng chí yêu cu trong thi gian ti các cp y ng, chính quyn,
MTTQ và các oàn th nhân dân cn tip tc y mnh tuyên truyn các ch trng ca ng, chính sách pháp lut
ca Nhà nc v công tác TBLS, NCC n cán b, ng viên và nhân dân; nâng cao vai trò lãnh o, ch o ca
các cp y ng, chính quyn; tip tc ci cách các th tc hành chính, m bo thc hin ch i vi các gia ình i tng
chính sách c y , kp thi.

Bà Nguyn Th Anh Thi – Ch tch UBND qun trao Giy khen i vi các tp th làm tt công tác TBLS và

NCC vi cách mng trên a bàn qun

Ông Mai Niên: UVBTV Qun y, PCT Thng trc HND qun trao Giy khen i vi các cá nhân làm tt công
tác TBLS và NCC vi cách mng tiêu biu trên a bàn qun

Ông Nguyn Hòa: UVBTV Qun y, PCT UBND qun trao Giy khen i vi các cá nhân làm tt công tác
TBLS và NCC vi cách mng tiêu biu trên a bàn qun
Ti hi ngh, Qun y, HND, UBND, UBMTTTQVN qun tng quà i vi các Bà m VNAH, Anh hùng LLVT
nhân dân; trao Bng Tm lòng vàng i vi các n v h tr kinh phí to iu kin qun thc hin tt công tác n n áp
ngha; UBND qun tng Giy khen i vi 22 tp th và 36 cá nhân có thành tích xut sc trong thc hin công
tác TBLS và Ngi có công trên a bàn qun trong 5 nm (2012-2017)./.
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