Chiu ngày 27/7/2018, Hi LHPN phng Hòa Khánh Bc hi ngh s kt công tác Hi và phong
trào ph n 6 tháng u nm, trin khai nhim v 6 tháng cui nm 2018.

Toàn cnh hi ngh

6 tháng u nm, các cp hi ph n trên a bàn phng Hòa Khánh Bc ã ch ng, sáng to, khc phc
khó khn, thc hin tt các phong trào thi ua, các nhim v công tác hi ra. Hi LHPN phng tp
trung ch o, hng dn các cp Hi duy trì và nâng cao cht lng hot ng các CLB "Xây dng gia
ình "5 không, 3 sch"; duy trì 12 CLB "Mái nhà xanh" Các cp Hi trong phng ã vn ng c
trên 16 triu ng, 70 b qun áo, 70 u truyn h tr giúp õ cho các xã ca Huyn Tây Giang
Quang Nam. Hin nay ti các chi hi có nhiu mô hình tit kim nh góp vn quay vòng, h tr ph n
nghèo, heo t tình thng và phi hp vi NHCSXH qun Liên Chiu, hi ã qun lý 11 t vay vn vi
410 h vay vi s tin 13.022.345.654 ng, n quá hn 24 triu t l 0,18%, tit kim c 950 triu t t l
98%, vn ng các cán b hi viên ph n h tr sa cha 02 nhà cho gia ình là ph n nghèo vi sô tin
20 triu ng.
6 tháng cui nm 2018, các cp Hi Ph n tnh tip tc vn ng hi viên ph n thc hin có hiu qu các
phong trào thi ua gn vi y mnh vic hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh
theo tinh thn Ch th 05-CT/TW; y mnh các hot ng vn ng, xây dng gia ình "5 không, 3
sch", rèn luyn 4 phm cht "T tin, t trng, trung hu, m ang", t chc các hot ng n n áp ngha
nhân k nim 71 nm ngày Thng binh - Lit s; duy trì mô hình "3 bit, 3 h tr", y mnh hot ng t
vn, ào to ngh và gii thiu vic làm cho lao ng n và công tác giúp h ph n nghèo, cn nghèo
theo tiêu chí trên giao.
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