ó là phng châm hot ng cng nh quyt tâm ca Ban cán s chi hi ph n Chn Tâm 2D,
phng Hòa Khánh Nam nhm vc dy phong trào ph n ti khu dân c sau mt thi gian
dài…."ng ông".
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thng "Chi hi ph n Liên Chiu tiêu biu" nm 2017

khuy ng phong trào Hi, Ban cán s chi hi ã gp không ít khó khn. Bi khu vc Chn
Tâm 2D có s lng hi viên thay i liên tc, va vn ng ch em tham gia c mt thi gian, hi viên li
thay i ch , chuyn sinh hot làm cho vic tuyên truyn, vn ng ch em cng tr nên khó khn
hn. Bên cnh ó, cng có nhiu hi viên ít mn mà vi các hot ng phong trào. Nhn bit rõ
nhng khó khn, nm qua, Ban cán s chi hi ã vch ra k hoch hot ng c th, phân công nhim
v chi tit vi phng châm "Ch nào có ph n, ch ó có phong trào Hi". Ban cán s chi hi ã "n
tng nhà, vn ng tng ngi tham gia". Mt ln không c thì hai ln, ba ln,… c th dn dà "ma dm
thm lâu", ch em ph n b thuyt phc bi s kiên trì, nhit huyt ca ban cán s chi hi và tích cc
tham gia phong trào.
Nm qua, hng ng phong trào "Ph n Liên Chiu chung tay vì ph n nghèo", chi hi ã
vn ng 100% ch em nuôi heo t cùng vi mô hình "Thu gom ph liu" ã tit kim c s tin gn 32
triu ng h tr cho ph n có hoàn cnh khó khn, hc bng cho hc sinh nghèo. Bên cnh ó, ch
em có vn làm n, sa cha nhà ca, công trình ph…, chi hi ã thành lp 3 nhóm góp vn
quay vòng vi 30 hi viên tham gia tit kim mi tháng 36 triu ng. Không dng li vic n nh
cuc sng cá nhân, ch em còn tích cc tham gia công tác xã hi, nu cháo tình thng ti bnh
vin Ung Bu, tng gn 200 sut quà cho thiu nhi. Trong các bui sinh hot hàng quý, chi hi
lng ghép tuyên truyn giáo dc kin thc, chia s k nng xây dng hnh phúc gia ình, nuôi
con khe, dy con ngoan, không sinh con th 3. Trong nm ã có 98% h t gia ình vn hóa.
Thc hin phong trào "Ph n à Nng c ch p, sng vn minh", chi hi ã ng ký xây dng on ng
Nguyn Khuyn "Xanh sch p", kêu gi ch em thng xuyên v sinh, không buôn bán ln
chim lòng l ng. ng thi tích cc thc hin các ni dung ca án "Thành ph 4 an". Ni bt là s ng
tình hng ng ca hi viên trong vic chi hi phát ng ci to 3 khu t trng thành 3 sân vui chi có
din tích gn 900m2 vi s tin óng góp 90 triu ng. Hot ng này ã to thêm không gian vui
chi, rèn luyn th dc th thao khu dân c cng nh hn ch vic tp kt rác nhng khu t trng. Bà
Trn Th C – hi viên chi hi bc bch: Chúng tôi rt t hào v chi hi ph n ca mình, nhng hot ng
thc s thit thc vi ch em ph n.
ó là "qu ngt" ca s vào cuc quyt lit, nhn ni trong tng phong trào và hot ng ca chi

hi ph n khu vc Chn Tâm 2D ã bc u có nhng khi sc. Trong nm qua, vt qua hn 100 chi
hi toàn qun, chi hi Chn Tâm 2D ã giành gii Nhì ca Gii thng "Chi hi ph n Liên Chiu tiêu
biu" do Hi LHPN qun Liên Chiu phát ng và nhiu Giy khen ca các cp Hi.
"Nhiu ngi ã nói: rnh hi, không bit ng thnh thi mà li i vác tù và hàng tng nhng c
cng hin sc mình cho công tác Hi, c cùng chung sc h tr ch em có hoàn cnh khó khn là
nim hnh phúc ca chúng tôi" – i din Ban chp hành Chi hi ph n Chn Tâm 2D, phng Hòa
Khánh Nam bc bch.
Phm Bình

