Nhân dp k nim 28 nm Ngày thành lp Hi Cu chin binh Vit Nam (6/12/1989 - 6/12/2017), các ng chí:
ng Thanh Hi – Tnh y viên, Bí th th y; Nguyn Vn Hi – Phó Bí th Thng trc Th y, Ch tch HND th xã;
Trn Quang Tun – Phó Bí th Th y, Ch tch UBND th xã cùng các ng chí trong BTV Th y, Thng trc
HND, UBND-UBMTTQ, các ban ngành oàn th ã n tng hoa chúc mng Hi Cu chin binh th xã.

Thay mt lãnh o th xã, ng chí ng Thanh Hi ã chúc mng các ng chí trong Thng trc Hi Cu chin binh th
xã cùng toàn th hi viên Cu chin binh toàn th nhân k nim Ngày thành lp Hi; ghi nhn nhng óng góp
tích cc ca cán b, hi viên Hi CCB th xã Hng Lnh ã oàn kt, phát huy truyn thng "B i C H", tích cc
tham gia xây dng, bo v Ðng, chính quyn; giúp nhau làm kinh t, góp phn xóa ói, gim nghèo bn vng,
tích cc tham gia các cuc vn ng, các chng trình phát trin kinh t, quc phòng - an ninh ca a phng, góp
phn xây dng th xã Hng Lnh ngày càng vn minh, giàu p. c bit là lc lng luôn i u trong phong trào phát
trin kinh t, sn xut, xây dng mô hình kinh t trang tri, chn nuôi; xây dng nông thôn mi, ô th vn minh ...
Thi gian ti, ng chí mong mun các cp Hi vi vai trò, uy tín tip tc tuyên truyn, vn ng hi viên và các tng
lp Nhân dân trong thc hin các nhim v chính tr ca th xã; ng thi ng viên y mnh các phong trào thi ua
yêu nc, góp phn cùng Nhân dân và a phng xây dng NTM, ô th vn minh m bo ANTT, an toàn xã hi
trên a bàn.
Nhân dp này, ng chí Bùi Bình- Ch tch Hi Cu chin binh th xã ã cm n s quan tâm ca Thng trc, Ban
Thng v Th y n hi viên Cu chin binh và ha trong thi gian ti Hi s tip tc oàn kt, n lc hoàn thành xut sc
mi nhim v c giao, xng áng vi truyn thng "b i C H" trên mt trn mi./.
Thu Hng - Cm Hà

