Nhân k nim 68 nm ngày truyn thng lc lng TNXP Vit Nam (15/7/50 - 15/7/2018), Hi Cu TNXP th
xã Hng Lnh phi hp vi Th oàn Hng Lnh va t chc bui gp mt hn 300 cán b, hi viên trên a bàn,
trong ó có 97 ngi tng chin u ti Ngã ba ng Lc.
Các cu TNXP giao lu vn ngh ti l gp mt

Ti bui l, các i biu ã cùng nhau ôn li truyn thng 68 nm ngày truyn thng lc lng TNXP Vit
Nam và 50 nm Chin thng ng Lc (24/7/1968 -24/7/2018); giao lu vn ngh vi 2 n v Hi Cu
TNXP huyn Thch Hà và Hng Sn.
Dp này, Hi Cu TNXP th xã Hng Lnh ã trao tng 30 sut quà cho gia ình cu TNXP có hoàn cnh
khó khn, gia ình cu TNXP hiu hc

12 nm k t ngày thành lp, n nay, lc lng TNXP th xã luôn oàn kt, xung phong i u trong mi
lnh vc; huy ng ngun lc xây dng 28 nhà cho hi viên có hoàn cnh c bit khó khn vi tng s
tin trên 450 triu ng, tng 22 s tit kim và hàng trm sut quà. Vn ng cán b hi viên thc hin tt
cuc vn ng "Toàn dân oàn kt xây dng i sng vn hóa khu dân c", i u trong vic phát trin kinh
t, góp phn xóa ói gim nghèo...
Thi gian ti, Hi Cu TNXP th xã Hng Lnh tip tc y mnh phong trào thi ua cu TNXP nguyn
nêu gng sáng theo li Bác H dy; trin khai các hot ng vì ngha tình ng i; tham gia gii quyt
các ch chính sách cho hi viên; giáo dc truyn thng cách mng cho th h tr; xây dng cng c
t chc hi ngày càng vng mnh./.
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