Hòa trong nim vui phn khi ca toàn ng, toàn dân thi ua lp thành tích Chào mng k nim các s kin trng i
ca t nc trong nm 2020, c bit là i hi ng các cp tin ti i hi i biu toàn quc ln th XIII ca ng.Chiu ngày 16/7,
oàn TNCS H Chí Minh phi kt hp vi Hi TNXP phng Hòa Minh t chc bui gp mt K nim 70 nm Ngày
Truyn thng Lc lng TNXP Vit Nam, ôn li truyn thng v vang, hào hùng ca các th h TNXP Vit Nam qua
các thi kì nhm giáo dc cho th h tr hin nay tinh thn yêu nc ca cha anh i trc.
V d bui gp mt có Ông Phùng Th Tài - Ch tch Hi Cu TNXP qun Liên Chiu, ng chí ng Công Chúng QUV, Bí th ng y phng cùng các ng chí i in HND, UBND, UBMTTQVN và các ban ngành oàn th
phng.

ng chí ng Công Chúng- UV, Bí th ng y phng tng hoa Chúc mng Hi Cu Thanh niên xung phong Nhân k nim 70 nm ngày truyn thng Hi.

Nhân k nim 70 nm Ngày truyn thng Hi, ng y, HND, UBND, UBMT TQVN phng ã tng hoa chúc mng
các Hi viên cu TNXP phng. Ti bui gp mt, Ông Phm in - Ch tch Hi cu TNXP phng ã ôn li truyn thng v
vang ca TNXP Vit Nam và báo cáo s kt 3 nm thc hiên phong trào thi ua “Cu TNXP nêu gng sáng
làm theo li Bác” ca Hi Cu TNXP phng Hòa Minh.

c bit, BCH Hi Cu TNXP và BCH oàn phng ã trao các sut quà cho các Hi viên khó khn au m thng
xuyên nh mt li tri ân cho nhng óng góp ca h.
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