Nhân k nim 130 nm Ngày sinh ca Bác (19/05/1890 – 19/05/2020) và chào mng i hi i biu ng b phng
Hòa Minh ln th XV, nhim k 2020- 2025. Tin ti chào mng i hi ng toàn quc ln th XIII. Sáng ngày 16
tháng 5 nm 2020, Hi Cu chin binh (CCB) và oàn TNCS H Chí Minh phng Hòa Minh ( à Nng) t chc
hành trình v ngun L Báo công dâng Bác và tuyên dng tp th cá nhân tiên tin làm theo li Bác phng
Hòa Minh nm 2020, ti Bo tàng H Chí Minh, chi nhánh Quân khu 5, thuc qun Hi Châu, TP à Nng.

oàn chp nh lu nim ti Bo tàng H Chí Minh, chi nhánh Quân khu 5

Tham d bui L có ng chí Trn Vn Thanh- Ch tch Hi CCB qun; ng chí Lê Thanh Quyt- PCT UBND
phng Hòa Minh; cùng hn 50 i biu i din cho gn 1000 cán b, oàn viên, hi viên Hi CCB và VTN trong
toàn phng, ã thành kính dâng hng, dâng hoa dành mt phút mc nim tng nh ti Ch tch H Chí Minh v i.
i din 02 t chc Hi /c Lê Vn i-Ch tch Hi CCB phng báo công vi Bác:
Tri qua 30 nm xây dng và phát trin, Hi CCB phng luôn hot ng ng úng hng, có hiu qu thit thc, luôn
xác nh nhim v chính tr hàng u là vn ng CCB gi vng và phát huy bn cht, truyn thng “B i C H”, tích cc
tham gia xây dng ng, bo v ch XHCN, bo v nhân dân và khi i oàn kt toàn dân tc. Hi thng xuyên
quan tâm n công tác giáo dc truyn thng yêu nc, ch ngha anh hùng cách mng cho th h tr... Vi nhng
kt qu t c, Hi CCB phng ã c Trung ng Hi CCB Vit Nam, UBND thành ph à Nng, UBND qun Liên Chiu
và phng Hòa Minh tng 11 c thi ua xut sc, 105 tp th và 219 cá nhân c tng Bng khen, Giy khen có
thành tích xut sc trong phong trào thi ua “CCB gng mu”. Ngoài ra, Hi ã xây dng 18 mô hình, công
trình, vic làm mi. Tng kt phong trào thi ua “CCB gng mu” giai on 2014-2019 c Hi CCB thành ph tng
Bng khen n v dn u phong trào thi ua Hi CCB qun Liên Chiu, c bit trong phòng chng dch Covid-19,
Hi ã làm tt công tác tuyên truyn và vn ng cán b, hi viên CCB chp hành tt các quy nh v phòng chng
dch. Vn ng các mnh thng quân h tr ng hành cùng chng trình “Ngha tình ng i” trao tng hn 200 sut
quà, hn 200 khu trang y t, hn 200 l cn sát khun vi tr giá hn 50 triu ng cho CCB có hoàn cnh c bit
khó khn...

/c Lê Vn i thay mt Hi viên, oàn viên Phng nhà báo công vi Bác

oàn TNCS H Chí Minh phng t khi thành lp n nay luôn thc hin tt các phong trào, các chng trình do
Trung ng oàn phát ng. T chc có hiu qu phong trào xây dng vn minh ô th, tip sc n trng; gi gìn trt t an
toàn giao thông; tình nguyn vì cuc sng cng ng, hng v biên gii, hi o; An sinh xã hi. T nhng phong
trào trên, trong 5 nm qua ã gii thiu 183 oàn viên u tú xem xét hc cm tình ng, trong ó có 70 oàn viên
u tú c kt np ng. c bit trong phòng chng dch Covid-19 oàn ã làm tt công tác tuyên truyn phát trên
600 t ri và hn 300 khu trang y t và 250 l cn nc sát khun cho các tiu thng và nhân dân trên a bàn; c
s h tr t UBND phng, oàn ã trao tng 31 xut quà cho cán b, VTN có hoàn cnh khó khn vi tr giá trên
12 triu ng.
Cng trong bui L Hi CCB và oàn TN ã tuyên dng 02 tp th và 06 cá nhân tiêu biu xut sc trong hc tp
và làm theo li Bác. Kt thúc L báo công, oàn tip tc tham quan Nhà sàn Bác H ; dâng hoa, dâng hng
anh linh i tng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng lit s ti Bo tàng LLVT Quân Khu V và Ngha trang lit
s phng Hòa Minh.

Các tp th, cá nhân nhn khen thng Hc tp và làm theo li Bác
Trc anh linh ca Bác kính yêu, cán b hi viên CCB và VTN nguyn oàn kt, tích cc hc tp và làm theo t
tng, o c, phong cách ca Ngi. y mnh hn na các phong trào thi ua xây dng t chc Hi TSVM, góp phn
xây dng quê hng t nc ngày càng giàu mnh.
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