Chiều ngày 04/02/2018, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (Hội TT&BVQTE) phường Nại Hiên Đông
tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị tổng kết có các ông, bà: Phan
Huy Thông - Chủ tịch Hội TT&BVQTE quận Sơn Trà và các ông, bà trong Thường trực Hội ; Nguyễn Huy
Bình - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và các ông, bà trong Thường trực Đảng ủy,
Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận, cùng BCH Hội TT&BVQTE phường, Chi hội trưởng các chi hội khu
dân cư và các nhà hảo tâm trên địa bàn phường.

Trong năm 2017, Hội TT&BVQTE phường đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội, công tác tuyên truyền
trong cán bộ, hội viên thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, đã vận động trên 25.000.000 đồng trong công tác chăm lo bảo vệ quyền trẻ em, đề nghị UBND
phường hỗ trợ trên 150.000.000 đồng để tặng quà cho học sinh nghèo, khó khăn, có nguy cơ bỏ học giữa
chừng; tiếp nhận trên 90.000.000 đồng từ các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, chương trình “Vì bạn xứng
đáng”, để tặng vốn, phương kế làm ăn, dụng cụ học tập, quần, áo, phương tiện đi lại cho gia đinh và 4 cháu
của bà Đặng Thị Chắn ở tổ 65 và giúp cho 2 con anh Phạm Trọng Khương với số tiền 20.000.000 đồng để
các cháu được tiếp tục đến trường. Hội cũng đã vận động gần 300.000.000 đồng từ sự hỗ trợ của Anh Phạm
Dũng, chủ hệ thống nhà hàng 4U For you, Nhà thờ Nhượng Nghĩa, Chùa Đông Quang, Phổ Quang, Anh
Nguyễn Đăng Vinh, Mai Hoa Phượng, cô Hoa có bà con đinh cư ở nước ngoài về thăm quê hương … để
thực hiện công tác cứu trợ, cứu tế…

Phát biểu chỉ đạo tổng kết ông Phan Huy Thông, Chủ tịch Hội TT&BVQTE quận và Nguyễn Huy Bình,
Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đánh giá cao hoạt động công tác từ thiện, nhân đạo,
chăm lo bảo vệ quyền trẻ em trong năm qua; đồng thời đề nghị Hội tập trung thực hiện tốt công tác xóa đói,
giảm nghèo, để mọi người vươn lên trong cuộc sống, xây dựng hội vững mạnh về tổ chức, tài chính, làm tốt
công tác địa chỉ nhân đạo, trước mắt chăm lo đời sống vật chất, tinh thân đón Xuân Mậu Tuất ấm áp, yên
vui, hạnh phúc.

Tại Hội nghị, Hội TT&BVQTE phường đã tặng 6 phần quà, mỗi phần quà gồm 10kg gạo và 200.000 đồng
để bà con có điều kiện vui Xuân, đón Tết.
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