Trong hai ngày 14 và 15/10/2020, tại nhà Văn hóa phường An Hải Đông, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông
dân và Đoàn thanh niên phường phối hợp tổ chức “Ngày hội tháng 10”, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2020), Hội Liên hiệp phụ nữ
Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
(15/10/1956-15/10/2020). Tham dự Ngày hội có các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể quận; lãnh đạo địa
phương, cùng đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Trao cờ lưu niệm cho đội tham gia dự thi
Tại Ngày hội, 08 đơn vị dự thi đến từ các khu vực trên địa bàn phường đã sôi nổi, nhiệt tình tham gia tranh
tài tại các phần thi: giới thiệu gian hàng trưng bày sản phẩm, ẩm thực, kiến thức, tiếng hát tháng mười, nét
đẹp đoàn viên, duyên dáng tà áo dài, trang phục tái chế.

Các thí sinh với phần thi Duyên dáng Áo dài
Bên cạnh đó, Ngày hội cũng thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn phường đến cổ vũ, tham quan các gian
hàng và tham gia mua sắm…Đặc biệt, Ngày hội đã khai trương Gian hàng không đồng với tiêu chí “Nếu bạn
khó khăn, hãy lấy 01 phần, Nếu bạn ổn xin nhường người khác”, “Nếu bạn có, hãy đến cho”, “Yêu thương
cho đi là yêu thương còn mãi”…, thu hút nhiều người dân khó khăn đến tham quan, chọn lựa các mặt hàng
thiết yếu cho gia đình và bản thân. Và tại đây, 150 suất quà, trị giá 400.000 đồng/suất đã được chia sẻ với

các hộ khó khăn.

Các hộ khó khăn tham quan và chọn lựa tại Gian hàng không đồng
Dịp này, địa phương cũng đã tuyên dương, khen thưởng 30 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác
phòng, chống dịch Covid- 19.

Các cá nhân được biểu dương trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19

Qua 02 ngày diễn ra Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho khu vực An Cư 2; giải Nhì và
giải Ba toàn đoàn lần lượt thuộc về khu vực An Hiệp và khu vực An Cư 3.
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