Chiu ngày 9.1, phng u Liêu ã t chc tng kt công tác Quc phòng – An ninh nm 2018. Các ng
chí lãnh o BCHQS, Công an Th xã ã v d.

Tng giy khen cho các tp th, cá nhân t thành tích xut sc
Nm 2018, cp y, chính quyn, các ban, ngành, oàn th ã trin khai thc hin có hiu qu công tác QP - AN.
Công tác tuyên truyn, giáo dc cho cán b, ng viên và nhân dân có nhiu i mi, t hiu qu thit thc; Trong ó
tp trung y mnh vic thc hin Ch th 05 ca B Chính tr v "y mnh vic hc tp và làm theo t tng H Chí Minh"
gn vi Ngh quyt T 4 (khóa XII); y mnh phong trào Toàn dân bo v ANTQ, phát huy sc mnh ca c h
thng chính tr gi vng an ninh chính tr và TTATXH theo phng châm "4 ti ch"; t chc có hiu qu các t cao
im ra quân tn công truy quét các loi ti phm và TNXH, ch ng nm bt, x lý kp thi các tình hung, v vic v
ANTT ti c s. Thc hin tt nhim v sn sàng chin u, tp hun, din tp, hi thao, hi thi t gii Nhì. Công tác tuyn
quân thc hin theo úng quy nh, theo ó t chc ng ký tui 17 cho 35/35 công dân t 100%; T chc gp mt
05 thanh niên chun b lên ng nhp ng và 4 thanh niên hoàn thành ngha v tr v a phng. Công tác tuyn
sinh quân s, giáo dc bi dng kin thc QP-AN c quan tâm, chú trng. Chính sách hu phng quân i c m
bo.
Nm 2019, phng u Liêu tip tc tng cng công tác giáo dc chính tr cho cán b, ng viên, chin s LLVT nhn
thc sâu sc 2 nhim v chin lc là xây dng và bo v T quc trong tình hình mi; phát huy vai trò làm tham
mu cho cp y, chính quyn a phng, phi hp cht ch vi các ban, ngành, oàn th t chc trin khai thc hin tt
nhim v quc phòng , quân s a phng; kt hp xây dng t chc ng trong sch, vng mnh, y mnh phong trào
thi ua quyt thng góp phn thc hin thng li các mc tiêu phát trin KT-XH, QP-AN.
Nhân dp này, UBND phng ã tng giy khen cho 01 tp th và 4 cá nhân có thành tích xut sc trong vic
thc hin nhim v QP-AN nm 2018./.
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