Chiu ngày 08/6, Hi Cu chin binh (CCB) phng Phc M t chc hi ngh s kt 6 tháng u nm và trin khai mt s
nhim v trng tâm 6 tháng cui nm 2022.

Quang cnh Hi ngh
06 tháng u nm 2022, Hi CCB phng trin khai thc hin nhiu nhim v, ni bt là: h tr 44 xut quà cho hi viên
CCB gp khó khn vi tng tr giá 31.500.000; tham gia gói 170/300 cp bánh chng trao cho h nghèo và
lc lng tuyn u chng dch nhân dp Tt Nguyên án; vn ng 11.440.000 hng ng chng trình“Xuân -Ngha
tình ng i”, tng xe p cho con CCB, cu quân nhân cha có phng tin i hc; cùng vi Hi CCB qun nhn u, h
tr 850.000 cho 02 cháu m côi trên a bàn qun; vn ng chn màm, qun áo h tr trng dân tc ni trú huyn
Tây Giang; xây dng Qu ng i vi s tin 143.220.000 h tr CCB khó khn; thành lp CLB môi trng M
Quang 3, 4 và tích cc tham gia các hot ng bo v môi trng … Bên cnh ó, nhân các ngày l ln, Hi t chc
báo công dâng Bác ti Bo tàng Quân khu 5; t vòng hoa, dâng hng Nhà Tng nim các anh hùng lit s
phng; thm, tng quà 07 i tng chính sách tiêu biu vi s tin 3.500.000; tham quan Nhà trng bày Hoàng
Sa…
6 tháng cui nm 2022, Hi tip tc thc hin 08 nhim v theo chng trình, k hoch, trong ó chú trng công tác
phi hp vi các trng t chc các hot hot ng tuyên truyn, giáo dc truyn thng cách mng cho thanh thiu nhi
và hc sinh; t chc các hot ng k nim 33 nm Ngày thành lp Hi CCB, 78 nm ngày thành lp QND Vit
Nam; tuyên truyn vn ng cán b, hi viên và nhân dân thc hin tt Ch th 16-CT/QU, ngày 14/2/2022 v
“tng cng qun lý trt t xây dng, ATL, trt t ô th” và qun lý tt 05 tuyn ng do Hi ph trách, giám sát./.
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