Sáng ngày 20 tháng 4, ti Hi trng Trung tâm Hành chính qun Sn Trà, Hi Cu chin binh qun Sn Trà
khai mc i hi i biu ln th V, nhim k 2017 – 2022. V d i hi có ông Phm Qúy, y viên Ban Thng v, Trng
Ban Dân vn thành y; ông Hunh Minh Chc, y viên thng v Trung ng Hi, Bí th ng – oàn, Ch tch Hi Cu
chin binh thành ph à Nng;ông Cao Xuân Thng,Thành yviên, Bí th qun y, Ch tch Hi ng nhân dân
qun; ông Phan Minh Hi, Phó Bí th thng trc qun y; bà Trn Th Thanh Tâm, Phó Bí th, Ch tch UBND;
ông Nguyn Vn Cu, Ch tch y ban MTTQ Vit Nam qun; Anh hùng Lc lng V trang nhân dân Trn Ngc
nh; i din lãnh o các c quan tham mu giúp vic qun y; các hi oàn th chính tr xã hi, hi qun chúng thuc
qun; i din lãnh o các n v quân i óng chân trên a bàn qun; nguyên y viên ban chp hành Hi Cu chin
binh qun khóa IV và 150 i biu chính thc ca 10 hi c s trc thuc i din cho hn 2.300 hi viên Cu chin binh
trên toàn qun.

Toàn cnh i hi

Phát biu khai mc i hi, ông Nguyn Min, Ch tch Hi Cu chin binh qun Sn Trà khóa IV khng nh: "Vi tinh
thn trách nhim trc ng b và nhân dân, bng bn lnh chính tr, lòng trung thành, kinh nghim và s oàn kt,
sáng to và tâm huyt ca các th h Cu chin binh, i hi tin tng mi i biu v d i hi s óng góp nhiu ý kin vào vn
kin i hi và phát huy dân ch, sáng sut la chn vào ban chp hành khóa mi, nhng i din tiêu biu d i hi i
biu cp thành ph. Là i hi ca s quyt tâm, phn u, thc hin hoàn thành các nhim v ra".

Trong 5 nm qua, vi trên 1.700 hi viên u nhim k, toàn qun ã kt np mi trên 650 hi viên, nâng tng s hi
viên cui nhim k lên trên 2.250 hi viên; có gn 51% cán b hi viên tham gia các công tác ng, chính
quyn và các hi oàn th t qun n c s, trong ó có 04 cán b hi viên ang gi chc v Bí th và Phó Bí th qun y
các a phng thuc thành ph à Nng. Giai on 2012 - 2017, Hi ã xut, vn ng h tr sa cha, xây mi 31 nhà i
oàn kt cho h hi viên có hoàn cnh khó khn vi tng s tin trên 1,22 t ng; nhn giúp thng xuyên cho 05 h
nghèo ca a phng vi mc t 150 n 300 ngàn ng/tháng; riêng nm 2016 trao tng 5 s tit kim tng giá tr 25
triu ng cho hi viên Cu chin binh nghèo có hoàn cnh c bit khó khn. Các nhim v v tham gia các cuc
vn ng, phong tào thi ua, phi hp giáo dc, bi dng truyn thng yêu nc và ch ngha anh hùng cách mng

cho th h tr…thc hin u và có cht lng, hiu qu thit thc. i hi ã c nghe 3 ý kin tham lun tp trung làm rõ hn
các mt mnh, thành qu ni bt cng nh nhng hn ch, yu kém v công tác hi và phong trào Cu chin binh
nhim k qua.

Phát biu ch o i hi, Bí th qun y Cao Xuân Thng nhn mnh, thi gian qua, các cp hi Cu chin binh qun
Sn Trà ã thc hin tt vai trò, nhim v ca mình trong vic bo v ng, bo v chính quyn, giáo dc th h tr. c bit,
lc lng Cu chin binh trên toàn qun ã phát huy tt phm cht truyn thng b i C H, oàn kt giúp nhau trong
chin trn, quân ng cng nh i thng; tip tc h tr giúp nhau xóa ói gim nghèo, phát trin kinh t, n nh i sng…
Bí th qun y cng ngh i hi tp trung tho lun thêm v 05 vn , trong ó tng cng hn công tác giáo dc chính tr
t tng cho cán b, hi viên; tng cng vic xây dng Hi Cu chin binh trong sch vng mnh, gn vi vic nâng cao
cht lng hi viên, tiêu chun Cu chin binh gng mu; giáo dc chính tr, t tng cho th h tr ...

Bí th qun y Cao Xuân Thng phát biu ch o i hi

Thng nht quan im vi Bí th qun y Sn Trà trong ánh giá nhng thành qu mà Hi Cu chin binh a phng ã t
c trong 5 nm qua,Ch tch Hi Cu chin binh thành ph à Nng, ông Hunh Minh Chc khng nh công tác hi
và phong trào Cu chin binh qun Sn Trà rt xng áng vi các phn thng cao quý ca ng b, chính quyn các
cp nht là Huân chng Lao ng hng Ba mà Ch tch nc ã trao tng nm 2014. Ch tch Hi Cu chin binh
thành ph à Nng ng thi nhn mnh thêm v 03 nhóm nhim v mà các cp hi Sn Trà cn oàn kt thc hin có
hiu qa hn v nâng cao sc chin u ca t chc ng trong ni b Hi; tng cng xây dng t chc hi vng mnh; xây dng
nhiu mô hình mi trong hot ng, nht là vi các hot ng thc hin nhim v xây dng thành ph 4 an.

Vi tinh thn dân ch, tp trung cao, i hi ã bu Ban Chp hành khóa V vi 15 i biu. Trong phiên hp u tiên ca
BCH khoá mi, ông Nguyn Min, Ch tch qun hi khóa IV c tín nhim bu tip tc gi chc Ch tch Hi Cu chin
binh qun Sn Trà khóa V, nhim k 2017 – 2022; i hi bu 17 i biu chính thc và 2 i biu d khuyt d i hi Hi
Cu chin binh cp thành ph; thng nht thông qua Ngh quyt v công tác Hi và phong trào Cu chin binh

giai on 2017 – 2022 vi 06 nhóm nhim v, gii pháp và 08 nhóm ch tiêu c th.

Ban chp hành khóa V, nhim kì 2017 - 2022 ra mt i hi

Nh vy, trong hai ngày làm vic nghiêm túc, vi ch "Phát huy truyn thng B i C H, trung thành, oàn kt,
gng mu, i mi xây dng hi trong sch vng mnh; hoàn thành xut sc nhim v chính tr ca hi, góp phn thc
hin thng li ngh quyt i hi ng b qun Sn Trà ln th V", i hi im Hi Cu chin binh qun Sn Trà ln th V, nhim k
2017 – 2022 ã thành công tt p.

Bùi Hng

