Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Trường Thi phát động phong trào toàn dân tích
cực tham gia chống dịch, Quyết tâm “ bảo vệ vùng xanh -thắng nhanh covid-19”
Sáng ngày 27/9/2021, UB.MTTQ phường Trường Thi phát động phong trào
“Toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch, quyết tâm : Bảo vệ vùng xanh – Thắng
nhanh Covid-19”.

Toàn cảnh hội nghị

Về dự với hội nghị có đồng chí Phan Tuấn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
HĐND; đồng chí Lê Duy Hùng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19, các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ - HĐND UBND, Trưởng các ban ngành đoàn thể của phường, các đồng chí là Bí thư chi bộ, các
ông (bà) Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban CTMTTQ tại khu dân cư.

Đồng chí Trương Công Giáp – Thường vụ Đảng uỷ , Chủ tịch UB.MTTQ phường
triển khai Kế hoạch phát động phong trào “ Toàn dân tích cực tham gia phòng chống
dịch, quyết tâm : Bảo vệ vùng xanh – Thắng nhanh Covid-19”.

Hội nghị tiến hành ký cam kết

Trước sự chứng kiến của đồng chí Phan Tuấn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
HĐND và đồng chí Lê Duy Hùng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban
chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường: đồng chí Trương Công Giáp – Thường vụ
Đảng uỷ , Chủ tịch UB.MTTQ đại diện khối đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; đồng
chí Phạm Đức Vinh – Trưởng Công an phường đại diện lực lượng vũ trang; đồng chí
Trần Thị Hời – Phó Trưởng trạm phụ trách Y tế đại diện Y tế; đồng chí Bùi Quang Hải –
Bí thư chi bộ 6 đại diện các chi bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên; đồng chí Nguyễn
Văn Côi – Tổ trưởng dân phố 35 đại diện 44 tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn
phường tiến hành kí cam kết thực hiện các nội dung trong kế hoạch đã phát động./.
Nguồn: https://thanhpho.namdinh.gov.vn/

