Nhân Tháng thanh niên nm 2018, hng ti k nim 87 nm ngày thành lp oàn TNCS H Chí Minh, chào
mng k nim 50 nm chin thng Ngã ba ng Lc, Th oàn Hng Lnh ã ch o các c s oàn t chc nhiu hot ng sôi
ni, ý ngha hng ng.

VTN th xã tng hoa chúc mng các ch công nhân Công ty CP Môi trng ô th Hng Lnh nhân dp 8/3
Sau hot ng ra quân Tháng Thanh niên cp th vào ngày 27/2/2018, to không khí lan ta, Ban Thng v
Th oàn ã ch o các c s oàn t chc các hot ng hng ng nh: oàn phng Nam Hng huy ng hn 30 VTN ra
quân lao ng, chnh trang và vn ng nhân dân lp giá treo c, phi hp Hi cu TNXP vn ng mua cây cnh t
dc tuyn ngõ 26 ng Phan ình Phùng; oàn phng u Liêu huy ng 50 VTN ra quân phát quang, lp b h tr
nhân dân sn xut ti khu vc ng cn Nhà Cao; oàn xã Thun Lc huy ng gn 40 ng chí ra quân chnh trang,
làm khuôn viên vn, trng cây h tr xây dng vn mu ti thôn Tân Hòa; oàn phng Bc Hng huy ng 60 VTN
ra quân v sinh môi trng ti Khu vc nhà Vn hóa TDP 7; oàn phng Trung Lng huy ng 20 VTN ra quân
lp giá treo c, vn ng nhân dân tuyn ng Trt Vn lp t thùng rác; oàn phng c Thun huy ng 20 VTN phi hp
trng 27 cây xanh.

NTN phng Nam Hng tham gia no vét kênh mng
Nhm ng viên các chin s chun b lên ng nhp ng, BTV Th oàn ã t chc chng trình giao lu, gp mt 29
thanh niên chun b lên ng nhp ng và 23 chin s hoàn thành ngha v tr v a phng, tham d chng trình có
các ng chí i din BTV Tnh oàn, BCH Quân s tnh cng nh cp y, chính quyn, MTTQ, các oàn th các cp
và ông o bà con nhân dân cùng tham gia, bên cnh ó nhiu n v c s cng ã t chc các chng trình giao lu,
tng quà cho các thanh niên chun b lên ng làm ngha v.
Trong dp này, nhân Ngày quc t ph n 8/3, BTV Th oàn ã t chc oàn i chúc mng tng hoa quà cho 19 n
công nhân v sinh môi trng trong êm 7/3 và phi hp Hi Cu TNXP th xã t chc giao lu bóng chuyn hi ti
sân c quan Khi dân vi Hi Cu TNXP Nghi Xuân và Can Lc.
Các hot ng nhân Tháng thanh niên s tip tc c t chc sôi ni trong tháng 3/2018./.
Th oàn Hng Lnh

