Sáng ngày 10/7/2018, Hi Ch thp th xã Hng Lnh t chc s kt hot ng công tác Hi 6 tháng u nm
2018 và trin khai nhim v 6 tháng cui nm 2018. V d hi ngh có ng chí inh Vn Hng- Phó Ch tch
UBND Th xã, i din lãnh o các phòng, ban, ngành, oàn th cp th.

Trong 6 tháng u nm 2018, Hi Ch thp Th xã ã thc hin có hiu qu các hot ng xã hi và tr giúp nhân o. T
chc phong trào " Tt vì ngi nghèo và nn nhân cht c da cam" xuân Mu Tut 2018, c th các cp Hi ã tp
trung vn ng các ngun lc tr giúp cho 955 i tng thuc h nghèo, i tng bt hnh, ngi già cô n, ngi tn tt, tr m
côi, nn nhân cht c da cam, tr giá 349 triu ng. Thc hin có hiu qu Cuc vn ng "Mi t chc, mi cá nhân gn
vi mt a ch nhân o" các cp hi ã tr giúp c 16 a ch nhân o cho 16 i tng nh phng Trung Lng 10 a ch,
Trng THPT Hng Lam: 03 a ch, trng Tiu hc Nam Hng: 03 a ch, tr giá tr giúp t 55 triu ng. Các hot ng
cu tr khn cp, tr giúp nhân o tip tc c phát huy nhân rng, trong 6 tháng u nm t 130 triu ng, in hình nh
Chi hi TDP 8, Nam Hng, TDP 6, u Liêu, TDP 6, Bc Hng. Làm tt công tác tuyên truyn, vn ng HMTN,
kt qu thu c 347 n v máu t 138 % so vi ch tiêu Tnh giao. Tng cng qun lý D án Ngân hàng bò, 6
tháng ã bàn giao 02 con bê cho h hng li mi ti u Liêu. V công tác xây dng t chc Hi: Tp trung ch o
phát trin hi viên theo mô hình " Gia ình Ch thp "; T chc tp hun nâng cao nghip v công tác Hi cho gn
100 cán b BCH các cp Hi; Thành lp chi hi Ch thp các trng mm non trên a bàn th xã. Ngoài ra, các
cp hi ã phi hp vi các ban, ngành oàn th, các t chc, cá nhân ho tâm tr giúp 7.108 lt i tng i tng khó
khn, yu th vi s tin 1,6 t ng. Tng tr giá hot ng nhân o 6 tháng u nm 2018 t 3 t ng.
Phát biu ch o Hi ngh, ng chí inh Vn Hng, Phó ch tch UBND th xã biu dng, ghi nhn nhng kt qu ni bt
Hi Ch thp Th xã t c 6 tháng u nm 2018. ng thi ch o thc hin mt s nhim v trng tâm 6 tháng cui nm,
các cp hi cn làm tt công tác tuyên truyn các ch trng, chính sách ca ng, Nhà nc v hot ng Ch thp ,
các ch th, ngh quyt ca tnh, ca Th xã; xây dng chng trình, k hoch tham mu kp thi, hiu qu cho Th y,
UBND, UBMTTQ Th xã lãnh o, ch o công tác Ch thp và các hot ng nhân o xã hi t kt qu cao./.
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