Chiu ngày 09/01/2018, Hi LHPN phng Khuê M t chc Hi ngh tng kt công tác Hi nm 2017 và trin khai
nhim v nm 2018.
Quang cnh Hi ngh
Trong nm 2017, cùng vi tích cc thc hin có hiu qu 3 nhim v trng tâm ca Hi, gm: Tuyên truyn, vn ng,
h tr ph n phát trin toàn din, xây dng gia ình hnh phúc; vn ng, h tr ph n sáng to, khi nghip, phát trin
kinh t, bo v môi trng; xây dng t chc Hi vng mnh, tham gia xây dng ng, chính quyn, thc hin giám sát,
phn bin xã hi, y mnh công tác i ngoi nhân dân, Hi LHPN phng tip tc y mnh Phong trào thi ua “Ph n
tích cc hc tp, lao ng sáng to, xây dng gia ình hnh phúc”, phong trào “Ph n à Nng – c ch p, sng vn
minh”, thc hin công trình thi ua (CTT) gn vi thc hin Ch th s 05-CT/TW ca B Chính tr v y mnh hc tp
và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh, qua ó ã có 23 chi hi duy trì thc hành tit kim giúp h
nghèo bng các mô hình “Nuôi heo t”, “thu gom ph liu”,…Kt qu, t CTT “H tr sa nhà và trao sinh k
cho h nghèo” cp phng thc hin c trên 22 triu ng, ã h tr sa cha nhà, trao sinh k và tr cp t xut cho 07 h;
CTT ti 23 chi hi thc hin c trên 142 triu ng. c bit, thc hin Chng trình “Thành ph 4 an”, trong lnh vc an
sinh xã hi Hi ã ng ký giúp 23 h nghèo và h cn nghèo, 23 chi hi duy trì 29 t góp vn quay vòng vi
518 thành viên tham gia vi s tin huy ng c trên 491 triu ng. T s tin này các chi hi ã giúp nhng h ph n
nghèo, h có hoàn cnh khó khn do các chi hi nhn giúp và cho mn không ly lãi các ch có vn buôn
bán nh, tng thu nhp cho gia ình, ci thin i sng. Bng nhiu hình thc giúp cùng vi s n lc ca tng h, cui nm
ã giúp 13 h nghèo và 10 h cn nghèo vn lên thoát nghèo, t 100% ch tiêu giao.
Bà Hunh Th Bình – Ch tch Hi LHPN phng trao phng tin sinh k cho h nghèo
Nm 2018, Hi tip tc y mnh các công trình thi ua, chng trình thành ph 4 an gn vi Ch th 05-CT/TW ca
B Chính tr v hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh, thc hin có hiu qu phong trào “Ph
n tích cc hc tp, lao ng sáng to, xây dng gia ình hnh phúc”, “Ph n à Nng-c ch p, sng vn minh”, 2 cuc
vn ng “Rèn luyn phm cht o c: T tin-T trng-Trung hu-m ang” và “Xây dng gia ình 5 không 3 sch”, y
mnh tuyên truyn ph n phát trin kinh t, xây dng gia ình hnh phúc và thc hin tt 03 nhim v trng tâm ca
Hi.
Ti Hi ngh có 07 tp th và 10 cá nhân c UBND phng tng Giy khen vì ã có thành tích xut sc trong công
tác Hi và phong trào ph n nm 2017./.
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