Sáng 13/7, Liên Chiu k nim 68 nm ngày truyn thng lc lng thanh niên xung phong Vit
Nam (15/7/1950 - 15/7/2018) và s kt công tác Hi 6 tháng u nm 2018.
Ti ây, gn 200 i biu và hi viên cu thanh niên xung phong cùng nhau ôn li truyn thng hào
hùng qua các thi kì và nhìn li hot ng thi gian qua ca qun Hi. Nhng nm qua, Hi Cu thanh
niên xung phong Liên Chiu luôn hoàn thành xut sc nhim v c giao, là n v tiên phong
trong mi phong trào hot ng ti a phng.

Quang cnh bui l

Trong 6 tháng u nm 2018, Hi ã kt np thêm 4 hi viên, nâng tng s hi viên toàn qun lên 176
ng chí. Trin khai xây dng qu Ngha tình ng i, n nay ã có trên 200 triu ng dùng cho vic h tr
hi viên vay vn không lãi sut phát trin kinh t gia ình. Thi gian qua, qun Hi ã vn ng các t
chc, các nhà ho tâm h tr 200 sut quà tt cho toàn th hi viên vi s tin trên 90 triu ng. Bên
cnh ó, hi ã h tr m au, khó khn t xut 30 lt vi s tin gn 8 triu ng; trao kinh phí sa cha nhà
cho hi viên khó khn vi s tin 20 triu ng. Thi gian ti, qun Hi y mnh vn ng xây dng qu ngha
tình ng i, phn u n cui nm 2018, mi hi viên óng góp t 1,5 n 2 triu ng; tip tc vn ng hi viên
tham gia phong trào nuôi heo t tit kim; xây dng các mô hình phát trin kinh t gia ình; kho
sát nhà hi viên khó khn h tr kinh phí sa cha; phn u 100% gia ình hi viên t gia ình vn
hóa.
n d và phát biu ti bui l, ng chí Dng Thành Th, Phó Bí th thng trc, Ch tch HND, biu dng
nhng thành tích t c ca qun Hi, ng thi mong mun các ng chí tip tc cng hin trí lc xây dng
qun Liên Chiu ngày mt giàu p hn.
Kim Hiu.

