Lp thành tích chào mng k nim 88 nm ngày thành lp Hi (20/10/1930-20/10/2018), k nim 8 nm Ngày
truyn thng Ph n Vit Nam (20/10/2011- 20/10/2018), Hi LHPN các phng, xã ã t chc nhiu hot ng thit
thc, to khí th vui ti, phn khi thu hút s quan tâm ca ph n và các tng lp Nhân dân.

Hi LHPN phng Bc Hng trao tin "Mái m tình thng" h tr hi viên nghèo làm nhà
* Hi Liên hip ph n phng Bc Hng ã phi hp y ban nhân dân phng ch o 10/10 chi hi t chc ra quân lao
ng dn v sinh, phát quang cây xanh, cây bi, dn c rác, chm sóc hoa, cây cnh... ti các tuyn li và nhà
vn hóa. t ra quân thu hút hn 1000 lt hi viên ph n và các h gia ình tham gia, thu gom hn 01 tn c rác,
c hi tp trung vn chuyn n các im tp kt và lên xe rác ca các t dân ph, kp thi thu gom m bo v sinh môi
trng và m quan ô th.
Song song vi công tác v sinh môi trng, BTV Hi LHPN Bc Hng ã ch o các chi hi sinh hot, cùng nhau
ôn li truyn thng ph n Vit Nam gn vi liên hoan vn ngh, giao lu th thao gia các chi hi; các hot ng sôi ni,
to không khí vui ti, phn khi trong toàn th hi viên, ph n trong toàn phng. ng thi gn vi t chc tng kt
phong trào và hot ng hi nm 2018, phát ng và ký cam kt thi ua t nay n 20/10/2019.
Cng nhân dp này, Hi LHPN phng Bc Hng, Chi hi ph n T dân ph 10 t chc l trao 5 triu ng t qu "Mái m
tình thng" h tr hi viên Nguyn Th Ánh làm nhà ; phi hp vi Hi LHPN th xã trao th Bo him y t cho hi
viên Nguyn Th Phúc, có chng b tai nn, gia ình khó khn, s tin 500.000 ng.
* Nhm thit thc lp thành tích chào mng k nim 88 nm ngày thành lp Hi LHPN Vit Nam (20/10/193020/10/2018), Hi LHPN Phng u Liêu va t chc thành công hi din vn ngh và biu dng hi viên tiêu biu
trong thc hin phong trào thi ua và các cuc vn ng nm 2018.

Biu dng hi viên tiêu biu trong hot ng công tác hi và phong trào ph n nm 2018
Hi din thu hút ca 8/8 chi hi tham gia vi 16 tit mc vn ngh c u t công phu vi nhiu hình thc th hin nh
múa, song ca; din kch. Ni dung ca ngi ng, ca ngi Bác H, tình yêu quê hng t nc, ca ngi v m, con ngi
trong lao ng sn xut, xây dng và bo v T quc gn vi tuyên truyn các ni dung hot ng Hi và các nhim v
chính tr ca a phng. Dp này, Hi LHPN phng ã trao 8 sut quà biu dng hi viên tiêu biu trong hot ng
công tác hi và phong trào ph n nm 2018.
*Thc hin k hoch t chc các hot ng chào mng k nim 88 nm ngày thành lp Hi LHPN Vit Nam 20/10, Hi
ph n phng Trung Lng ã lng ghép y mnh tuyên truyn v thc hin cuc vn ng xây dng gia ình 5 không 3
sch gn vi phong trào xây dng i sng vn hóa vn minh ô th, tuyên truyn án sn xut nông nghip nm
2019, tuyên truyn công tác phòng chng các loi dch bnh, vn ng nhân dân tham gia BHYT, BHXH t
nguyn,… ng thi, t chc ta àm, vn ngh, th dc th thao ã thu hút gn 1000 lt ngi tham gia.

Chi hi LHPN Trung Hu gn giá t c 20 thùng ng rác trên 2 tuyn ng khu dân c
Dp này, mt s chi hi có kt qu ni bt c biu dng nh: n v Tiên Sn xây dng và trng c 03 bn hoa vi chiu dài
32m ti tuyn ng ng Nguyên Cn vi tng s kinh phí huy ng óng góp hn 7.000.000 ng; n v Trung Hu gn
giá t c 20 thùng ng rác trên 2 tuyn ng khu dân c có chiu dài gn 300m vi tng s tin gn 3.000.000 ng; n
v Hu n trng c 60m ng hoa trên tuyn ng t chun vn minh ô th ca TDP; n v La Giang ã kêu gi ng h,
giúp hi viên gp bnh him nghèo có hoàn cnh khó khn vi s tin 1.000.000 ng,…/.
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