Đồng chí Lê Văn Sơn – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận
tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2017

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2017, nhiệm vụ QP, QSĐP được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đạt
kết quả toàn diện. Các chỉ tiêu được hoàn thành, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành đạt chất lượng tốt như:
Tổ chức giao quân đạt và vượt chỉ tiêu giao, bảo đảm chất lượng. Công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng
thủ tại phường Hòa Thọ Tây và Khuê Trung đạt kết quả tốt. Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì
nghiêm. Đặc biệt LLVT quận đã phối hợp với các lực lượng bảo vệ thành công tuần lễ cấp cao APEC 2017
được tổ chức tại Đà Nẵng. Công tác tuần tra theo Quyết định 8394 của Thành phố được phối hợp tốt giữa
các lực lượng đã góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sơn – PBT Quận ủy, Chủ tịch UBND quận yêu cầu các đơn
vị, địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai kịp thời các văn bản của
Trung ương, Thành phố về công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng vững chắc; Thực hiện
tốt công tác giao quân năm 2018; Tổ chức phát động cao điểm các phong trào hướng về cơ sở, làm tốt công
tác dân vận, đặc biệt thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”, chương trình “ Thành phố 4 an”….Các lực
lượng nắm chắc tình hình, đảm bảo ANCT, TTATXH trước, trong và sau Tết. Các địa phương tập trung xây
dựng cơ quan phường đội kiểu mẫu, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
đám ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 01 tập thể,01 cá nhân hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2017. Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 1 cá nhân
hoàn thành xuất sắc luật DQTV giai đoạn 2009-2017; Tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua, chiến
sĩ tiên tiến cho 1 tập thể và 04 cá nhân; UBND quận tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân có thành
tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2017./.
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