Ngày 14/10/2020 Hi Nông dân, Hi Liên hip Thanh niên, Hi Liên hip Ph n phng An Hi ông phi
hp t chc “Ngày hi tháng 10” nhm chào mng i hi ng các cp và k nim 90 nm ngày thành lp Hi
Nông dân Vit Nam (14/10/1930- 14/10/2020), 64 nm ngày truyn thng Hi Liên hip Thanh niên
Vit Nam (15/10/1956-15/10/2020), 90 nm ngày thành lp Hi Liên hip ph n Vit Nam (20/10/193020/10/2020).
Trong hai ngày 14-15/10/2020, ti nhà Vn hóa phng, Hi Liên hip ph n, Hi Nông dân và oàn thanh
niên phng An Hi ông ã t chc “Ngày hi tháng 10” nhm chào mng i hi ng các cp và k nim 90 nm ngày
thành lp Hi Nông dân Vit Nam (14/10/1930- 14/10/2020), 64 nm ngày truyn thng Hi Liên hip Thanh
niên Vit Nam (15/10/1956-15/10/2020), 90 nm ngày thành lp Hi Liên hip ph n Vit Nam
(20/10/1930-20/10/2020).

V tham d ngày hi, có ng chí ào Th Hng Lý - y viên BTV qun y Sn Trà, /c Hà ng Tnh – Phó ch tch Hi
LHTN qun Sn Trà; ng chí Nguyn Hà Vy - y viên BTV Hi Nông dân qun; ng chí Hunh Th Hng Thy –
UV BTV Hi LHPN qun Sn Trà; /c Trnh Ngc Linh - Phó Bí th thng trc ng y, Ch tch HND phng; /c Trn
Xuân Nhân – Ch tch UBND phng cùng các ng chí i din Thng trc các Hi oàn th chính tr - xã hi phng,
các i d thi n t 8 khu vc trên a bàn phng cùng toàn th nhân dân trên a bàn phng.
Trong ngày hi, ng chí inh Th Sn Ca – Ch tch Hi LHPN phng ã phát biu khai mc. Ngày hi din ra sôi
ni n t 8 khu vc d thi, vi nhiu ni dung thi phong phú gm: gii thiu gian hàng trng bày sn phm, m thc,
kin thc, ting hát tháng mi, nét p oàn viên, duyên dáng tà áo dài, trang phc tái ch. Ti êm khai mc
ngày hi, Ban T chc ã trao tng 30 gng in hình cho các cá nhân có thành tích xut sc trong phong trào
phòng chng covid-19 va qua.

Mc dù Ngày hi din ra xuyên sut trong hai ngày nhng các thí sinh cùng các n v d thi ã tham gia nhit
tình và sôi ni. Bên cnh ó, ngày hi cng thu hút ông o hi viên và nhân dân trên a bàn phng n c v,
tham gia mua sm, tham quan các gian hàng… Sáng ngày 15/10/2020, ti ngày hi ã khai trng gian
hàng không ng dành cho ngi dân n tham d ngày hi vi tiêu chí “Nu bn khó khn, hãy ly 01 phn, Nu bn
n xin nhng ngi khác”, “Nu bn có, hãy n cho”, “Yêu thng cho i là yêu thng còn mãi”. Tng s quà các h
khó khn n nhn là 150 sut tr giá 400.000 ng/ sut.
“Ngày hi tháng 10” do Hi LHPN, Hi LHTN, Hi Nông dân phi hp t chc là ngày hi truyn thng ca hi oàn
th phng phng An Hi ông mi dp tháng 10 n.
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