Ch Nguyn Th Thng, Chi hi trng Chi hi Ph n Thành Vinh 1, phng Th Quang là mt cán b tr, nng ng,
nhiêt tình trong công tác Hi. Trong nhng nm qua, c s lãnh o trc tip ca Chi u Chi b, s quan tâm, to iu
kin ca Ban Thng v Hi Liên hip ph n phng, c bit là s ng viên khuyn khích ca ngi thân trong gia ình và
s tin yêu ca ch em hi viên trong toàn Chi hi, bn thân ch ã n lc không ngng cùng vi hi viên ph n
trong Chi hi thc hin có hiu qu các phong trào thi ua cng nh hc tp và làm theo tm gng o c H Chí
Minh qua nhng vic làm thit thc.

phong trào Hi hot ng n np, hiu qu, hng quý, nm ch u xây dng k hoch trin khai cho chi hi hot ng c th.
Ch luôn tuyên truyn ch em nhn thc c t chc Hi LHPN là mt t chc không th thiu trong i sng xã hi và
trong tng gia ình ch em, là Chi hi trng nên ch luôn quan tâm giúp nhng hi viên, ph n khó khn hon
nn, c hi viên tín nhim.

Hng nm, ch ã ch ng xây dng k hoch c th cho vic thc hin làm theo Bác và ph bin n hi viên trong Chi
hi hiu rõ ý ngha sâu sc ca vic hc tp và làm theo gng Bác, hng ng thc hin và em li hiu qu thit thc.
Nm 2015, Chi hi vn ng trong cán b HVPN thu gom rác thi s tin 4 triu ng, s tin trên c chi hi h tr tng
xe p, hc bng cho các em hc sinh nghèo, hc gii ti Chi hi.

Ch Thng ti Hi thi 2010

Hng ng "Nm vn hóa, vn minh ô th", phong trào "Ph n à Nng c ch p - Sng vn minh", ph n Sn
Trà "Li nói li hay, vic làm tt" ch ã tích cc vn ng ch em trong chi hi tham gia hng ng công trình thi
ua nm vn hóa vn minh ô th xây dng mái m tình thng cho h nghèo do Hi LHPN phng phát ng vi s tin
3 triu ng, ng ký thc hin tn dng khu t trng trng rau sch bán gây qu tng 35 m bo him cho ph n nghèo,
n thân, khó khn, tr em s tin 4,2 triu ng, góp phn tuyên truyn i m bo him cho tr khi tham gia giao
thông
iu c bit na ch ó là s m ang, chu thng, chu khó, là mt viên chc nhà nc vi nhim v chuyên môn vt v,
nhn nhim v làm Chi hi phi thng xuyên i sâu, i sát, gân gui vi chi em, nm bt nhng tâm t, nguyên vong
ê giup ôi vi hi viên khi gp kho khn, hoan nan. Trong gia ình ch li là mt ngi v, ngi m m ang, chu

toàn, chng là b i hi quân nên thng xuyên phi xa nhà làm nhim v, trách nhim chm sóc gia ình, ni
ngoi, chm sóc hai con, i vi ch càng thêm vt v hn, nhng dù v trí nào ch u hoàn thành tt. Gia ình ch
nhiu nm lin t gia ình vn hóa, gia ình hiu hc, c bà con hàng xóm quý mn, n trng.

Vi nhng cng hin ó, trong nhng nm qua ch ã vinh d ã nhn c nhiu giy khen ca U ban nhân dân qun,
Hi Liên hip ph n các cp. Có c nhng kt qu nh ngày hôm nay, ch ã tri qua nhiu vt v tuyên truyn, vn
ng, thuyt phc ch em trong chi hi ng tình hng ng và tham gia thc hin phong trào, ch là mt trong nhng
in hình ngi cán b Hi c s.
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