Ngày 12/7, Hi khuyn hoc phng Hòa Hip Nam tin hành i hi ln th V, nhim k 2018 - 2023. i
hi tp trung ánh giá kt qu hot ng nhim k qua, ra phng hng nhim k n, bu Ban chp hành
(BCH) nhim k mi và bu i biu d i hi cp trên.

Phó Ch tch Hi khuyn hc qun tng hoa chúc mng i hi

Bng tâm huyt ca nhng ngi làm công tác khuyn hc, trong nhim k qua, Hi khuyn hc phng
Hòa Hip Nam ã n lc hot ng và t c nhng kt qu áng ghi nhn. Phng hi ã huy ng t các c
quan, n v, doanh nghip và các mnh thng quân tip sc cho gn 2000 lt hc sinh nghèo, hc
sinh khó khn, các em có thành tích hc tp tt (bng phng tin, dng c hc tp nh xe p, sách v và
tin mt) vi tng s tin trên 1 t ng.

i biu d i hi

Ni bt trong công tác khuyn hc khuyn tài a phng là các chi hi T dân ph 32, chi hi 15
Xuân Thiu, chi hi trng Tiu hc Triu Th Trinh… Phong trào hc tp sut i, xây dng xã hi hc tp
c y mnh. n nm 2017 có trên 2.500 h ng ký gia ình hiu hc, 100 t dân ph ng ký cng ng hc
tp, 5 tc h ng ký dòng h hc tp. Trung tâm hc tp cng ng ca phng góp phn tích cc trong vic t
chc các lp tp hun, cung cp kin thc, k nng nng cho ngi dân. ã có trên 100 chuyên c ph
bin thu hút trên 15.000 lt ngi tham d. Nhim k n, phng hi tp trung thc hin có hiu qu án "y
mnh phong trào hc tp sut i trong gia ình, dòng h và cng ng hc tp n nm 2020" theo Quyt
nh 218/Q-TTg ca Th tng Chính ph, tip tc huy ng các ngun lc t mc 2 t ng tip sc hc sinh
nghèo, hc sinh có thành thành tích hc tp tt; xây dng cng c t chc hi và phát trin hi viên,
phn u n cui nhim k toàn phng hi có 3000 hi viên.

Trao quà cho các em hc sinh vt khó hc gii

i hi ln này ã bu 15 ng chí vào BCH nhim k mi, bu 9 ng chí d i hi cp trên. Dp này, Hi
khuyn hc phng Hòa Hip Nam ã trao 21 sut quà, mi sut 500 nghìn ng cho các em hc
sinh nghèo vt khó.

ông Phng.

