Chào mng k nim 77 nm Ngày thành lp i TNTP H Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2018) và 128 nm
ngày sinh Ch tch H Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), k nim 50 nm chin thng ng Lc, Hi ng i ã
phi hp t chc nhiu hot ng sôi ni, ý ngha trên toàn th xã.

i din Tnh oàn Hà Tnh và ng chí inh Vn Hng - Phó Ch tch UBND th xã trao gii Hi thi Tin hc tr cp th ln
th XII
Ngày 4/5 va qua, Hi ng i th xã ã phi hp phòng GD&T th xã t chc Hi thi Tin hc tr cp th ln th XII, tham
gia hi thi có 30 thí sinh xut sc c la chn t các trng TH, THCS, THPT trên toàn th xã, các thí sinh c
chia thành 3 khi vi các phn thi khác nhau. Kêt thúc hi thi, BTC ã chm và la chn trao 4 gii nht, 3 gii
nhì, 4 gii 3 và 7 gii khuyn khích.
Bên cnh ó, chiu ngày 14/5/2018, Hi ng i th xã cng ã phi hp phòng GD&T t chc vòng chung kt Cuc
thi sáng to trong thanh thiu niên, nhi ng toàn th xã ln th IX. Tham gia cuc thi có 25 sn phm ca các
tác gi, nhóm tác gi là các VTTN ca các trng hc trên a bàn, qua 1 bui làm vic BTC ã la chn 5 sn
phm t kt qu cao nht tham gia vòng chung kt cp tnh. ây là cuc thi ý ngha, kích thích, khuyn khích s
sáng to ca VTTN trên nhiu lnh vc i sng vn hóa, xã hi, kinh t… qua nhiu nm trin khai có nhiu sn phm
có tính thc tin cao.
Cng nm trong chui hot ng, Hi ng i th xã ã t chc "Ngày hi m heo t" xây dng công trình mng non, sau
5 tháng trin khai 12/12 Liên i hng ng t chc trin khai và phát ng phong trào sôi ni, tích cc, nhiu liên i
ã t chc l phát ng to ra hiu ng lan ta sâu rng và t kt qu cao: THCS u Liêu, TH Nam Hng, TH Bc Hng,
THCS c Thun, THCS Thun Lc... Mi liên i ã t chc cho mi chi i nuôi mt con heo t, cho heo n vào các
ngày chào c u tun hoc u gi hc cng nh gi gìn và chm sóc heo thng xuyên…. Phong trào tit kim nuôi
heo t ã tr thành mt mô hình không ch mang ý ngha giáo dc tính tit kim, phòng trào còn có tính
nhân vn sâu sc, vì an sinh xã hi, nêu cao tinh thn oàn kt, tng thân tng ái trong cng ng. /.
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