Sáng ngày 26/01/2019, ng chí Lê Trung Chinh-Phó ch tch UBND thành ph à Nng ã n d
ng viên phng M An trong tng kt phong trào thi ua yêu nc nm 2018 và trin khai nhim v nm 2019; ng
thi ón nhn Huân chng Lao ng Hng 3.

/c Lê Trung Chinh-Phó Ch tch UBND thành ph à Nng tha y quyn trao tng Huân chng Lao ng hng 3 cho phng M An

Nm 2018, phng M An ã trin khai hiu qu và hoàn thành xut sc nhim v chính tr ca a phng.
Tng thu ngân sách trên a bàn t hn 24 t ng, t 145, 62%; gim 63 h nghèo, 64 h cn nghèo. c bit, công
tác thc hin Chng trình Thành ph 4 an ã c a phng trin khai quyt lit trên các lnh vc an ninh trt t, an
toàn giao thông, an toàn v sinh thc phm, an sinh xã hi, nâng cao ý thc ngi dân trong vic thc hin hiu
qu Ch trng này. Phng vinh d c B Vn hóa, Th thao và Du lch tng Bng khen vi thành tích xut sc trong
công tác t chc i hi Th thao các cp ln th VIII nm 2018; Bng khen trong thc hin Ngày Biên phòng toàn
dân giai on 2009-2019.

Tng Giy khen cho các tp th, cá nhân hoàn thành xut sc nhim v nm 2018
Nm 2019, phng phát ng các c quan, n v bám sát phng châm “ng thun cao - Thi ua gii - V
ích sm” hoàn thành xut sc các nhim v c giao, m bo cuc sng m no, hnh phúc cho Nhân dân.

Tng Giy khen cho các tp th, cá nhân hoàn thành xut sc nhim v nm 2018
Dp này, 11 T trng T dân ph c nhn Bng khen ca Ch tch UBND thành ph v nhng óng góp
xut sc trong xây dng và thc hin nhim v t dân ph; 18 tp th, cá nhân c nhn Giy khen ca Ch tch UBND
qun Ng Hành Sn; 36 tp th, 36 cá nhân nhn Giy khen ca UBND phng v thành tích xut sc trong thc
hin phong trào thi ua yêu nc nm 2018./.
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