Nm trong chui các hot ng ca Tháng hành ng vì Ngi cao tui Vit Nam nm 2018, t ngày 02 –
10/10/2018, lãnh o cp y, chính quyn, MTTQ và Thng trc Hi Ngi cao tui th xã Hng Lnh ã n tng quà,
thm hi ng viên Ngi cao tui có hoàn cnh thuc din chính sách có hoàn cnh khó khn, NCT nghèo, cô n
không ni nng ta. Cùng i có i din cp y, chính quyn, MTTQ và Hi Ngi cao tui phng, xã.

/c Phan Th Hng Xoan, UV BTV, Trng Ban T chc Th y, Trng oàn ch o ca Th y ti ng b phng c Thun
cùng i din UBMTTQ, Hi Ngi cao tui th xã và phng c Thun thm hi, tng quà ngi cao tui trên a bàn
phng
Vi ch ca Tháng hành ng vì ngi cao tui Vit Nam nm 2018 là "Toàn xã hi chung tay chm sóc NCT có
hoàn cnh khó khn", trong Tháng hành ng, toàn th ã trao tng 442 sut quà vi tng s tin là 63.000.000
ng, trong ó riêng UBND th xã 30 sut, mi sut tr giá 300.000 ng, Trung tâm Dân s KHHG th xã 12
sut, mi sut tr giá 200.000 ng, Hi Ngi cao tui tnh và th xã 5 sut mi sut tr giá 300.000 ng. Ngoài ra,
các phng, xã và các nhà ho tâm trên a bàn cng ã trao tng nhiu sut quà, hin vt cho ngi cao tui có
hoàn cnh khó khn trên a bàn.

/c Nguyn Thng Long, UV BTV, Ch nhim UBKT Th y, Trng oàn ch o ca Th y ti ng b phng Trung
Lng cùng i din Ban Tuyên giáo, Hi Ngi cao tui th xã và phng Trung Lng thm hi, tng quà ngi cao tui
trên a bàn phng
S thm hi, ng viên, tng quà kp thi ti tng lp NCT có hoàn cnh khó khn, NCT nghèo, cô n không ni nng
ta không ch th hin s quan tâm giúp v mt tinh thn ln vt cht ca cp y, chính quyn, MTTQ, oàn th các
cp và toàn th Nhân dân mà còn th hin truyn thng "Kính lão c th" ca dân tc. Qua ó giáo dc th h tr
chm sóc, coi trng NCT.
Nguyn Oanh – Hi NCT

