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Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018) và 88
năm ngày phụ nữ Việt Nam. Đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ủng hộ xây dựng “ Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo,
phụ nữ đơn thân và cuọc vận động “ Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do trung ương Hội
LHPN Việt Nam phát động.

Hội LHPN phường Minh An tổ chức sinh hoạt gặp mặt và tôn vinh cán bộ tổ phụ nữ có thâm
niên công tác Hội 10 năm trở lên, có 11 chị được tôn vinh và tặng quà với tổng số tiền
:1.650.000đ ;

Tổng cộng toàn phường trong năm qua đã tiết kiệm được tổng số tiền hơn 400 triệu đồng và đã
ủng hộ quỹ mái ấm tình thương và “ Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với tổng số tiền:
19.763.000đ.

Ra mắt mô hình CLB “ Phụ nữ đảm đang” với 17 chị tham gia làm thành viên CLB và bầu
ban chủ nhiệm với 03 thành viên. Trong buổi lễ ra mắt có các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, UBND
phường đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đồng thời tặng quà cho các thành viên trong CLB
với số tiền : 300.000đ/1 phần quà.
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Tại các Chi Hội đã tổ chức các đêm sinh hoạt học tập kỷ niệm ngày thành lập Hội PNVN từ
ngày 13-15/10/2018 nhằm ôn truyền thống Hội, văn nghệ, tuyên truyền giáo dục truyền thống,
lịch sử của Hội; tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, những phẩm chất đạo đức tốt đẹp
của người phụ nữ Việt Nam, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Vận
động hội viên phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung
hậu - Đảm đang”, tuyên truyền NĐ21/CP về Chính sách dân số; hệ lụy việc MCBGTkhi
sinh…vận động ủng hộ “ Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và ủng hộ MATT . .… với trên
300 lượt chị em tham gia.

Nguồn tin: Hội LHPN
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