Hi LHPN th xã Hng Lnh va t chc giao ban công tác Hi và phong trào ph n quý I, trin khai
nhim v quý II/2018, gn vi phát ng chng trình "ng hành cùng ph n biên cng".

Hi viên Hi LHPN tham gia trng hoa ng h TDP Thun An, phng c Thun
Ngay t nhng ngày u nm 2018, BTV Hi LHPN th xã ã ch ng bám sát c s, ch o c s t chc các hot ng
sát vi tình hình thc tin a phng, cng nh sát vi nhim v trng tâm ca Hi gn vi nhim v chính tr ca a phng.
Trong quý I/2018, Hi Liên hip ph n th xã Hng Lnh ã hoàn thành tt các ch tiêu ra c th: Hi ã trin khai
n 100% c s t chc cho hi viên, ph n tip tc thc hin các hot ng phong trào thi ua "Ph n tích cc hc tp, lao
ng, sáng to, xây dng gia ình hnh phúc", thc hin "Xây dng gia ình 5 không, 3 sch" gn vi cuc vn ng
"Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi, ô th vn minh"; phát ng phong trào "Xuân yêu thng" và trao
tng c trên 250 sut quà tr giá trên 70 triu ng cho ph n và tr em nghèo có hoàn cnh c bit khó khn
trong dp tt nguyên án, trao tng 27 sut quà cho các tân binh lên ng nhp ng tr giá gn 4 triu ng; huy
ng c 1.255.000.000 ng cho 153 hi viên vay, phát trin kinh t; thành lp mi 1 THT; 1 CLB; tuyên truyn
vn ng bán c 487 th BHYT, 7 th BHXH t nguyn; t chc l phát ng xây dng "Chi hi 5 không, 3 sch toàn
din" ti phng u Liêu; Phi hp vi t chc tp hun ph bin B Lut Dân s 2015, B Lut Hình s 2015 sa i b sung
nm 2017, Ngh nh 15/2018/ N-CP ngày 02/02/2018 ca Chính ph v quy nh chi tit mt s iu ca Lut An
toàn thc phm; Phi hp t chc tp hun xây dng vn mu và k thut trng rau an toàn cho các h là hi viên ph
n làm vn mu và các thành viên THT trng rau an toàn ti xã Thun Lc.
Trong quý II/2018, Hi s tip tc t chc các hot ng tuyên truyn, vn ng hi viên thc hin tt các ch trng, ng li,
chính sách ca ng và Nhà nc; tip tc thc hin thng li hiu qu phong trào các cuc vn ng ca Hi c bit là thc
hin tt 3 nhim v trng tâm, trong ó tp trung thc hin có hiu qu cuc vn ng "Xây dng gia ình 5 không, 3
sch" gn vi xây dng nông thôn mi, ô th vn minh, tip tc ch o xây dng "Chi hi 5 không 3 sch toàn din ti

các phng, xã.
Nhân dp này, BTV Hi LHPN ã vn ng các i biu óng góp ng h, xã hi hóa c 20 chu hoa t trên tuyn ng
chính ca T dân ph Thun An – phng c Thun, ng thi, nhn tin ng h chng trình "ng hành cùng ph n biên
cng"./.
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