Sáng ngày 24/12/2021, Hi LHPN Phng An Hi ông t chc hi ngh tng kt công tác Hi và phong trào ph
n nm 2021, trin khai nhim v nm 2022. D hi ngh có ng chí Trn Th Phng Mai – Qun y viên – Ch tch
Hi LHPN qun Sn Trà cùng các ng chí lãnh o ng y phng và các hi oàn th.

Toàn cnh cnh Hi ngh tng kt công tác Hi ph n nm 2021

Nm 2021, Hi LHPN phng An Hi ông ã tích cc thc hin tt các nhim v trng tâm bng nhiu phong trào,
hot ng c th, sát vi nhim v chính tr ca a phng, góp phn nâng cao cht lng hot ng Hi, thc hin mc tiêu
phát trin kinh t, xã hi, an ninh, quc phòng, xây dng h thng chính tr c s vng mnh.
Hi LHPN ã t chc ra quân dn v sinh môi trng, trng hoa và cây xanh vì mt thành ph Xanh- Sch –p.
Huy ng 75 ph n là ch nhà tr min gim tin thuê phòng cho 150 h thuê tr vi s tin 75.000.000. Bên cnh
các hot ng truyn thông phòng chng dch, hot ng h tr ph n nghèo, khó khn trong mùa dch Covid c Hi
trin khai thc hin vi nhiu hình thc vn ng các nhà ho tâm, mnh thng quân h tr tin mt, go, mì tôm, nhu
yu phm cho 835 h có hoàn cnh khó khn vi s tin 170.000.000 (trong ó kinh phí ca Hi
61.000.000/295 xut).
c bit, các cp Hi ã cùng c h thng chính tr quyt lit chung tay thc hin các gii pháp phòng, chng dch
Covid-19, ng phó vi thiên tai, bão l, ha hon...
Bên cnh ó, Hi LHPN phng ã tin hành sa cha 2 mái m tình thng vi s tin 20.000.000, h tr hc bng, cp
xách cho 54 hc sinh nghèo hc gii vi s tin 13.500.000 ng.
Ti Hi ngh có 6 tp th, 10 cá nhân c nhn giy khen ca UBND phng và có 5 tp th c tuyên dng gng in
hình trong nm 2021.

Các tp th c khen thng nm 2021

Nm 2022, Hi Ph n phng tip tc tuyên truyn ch trng, ng li ca ng, chính sách pháp lut ca Nhà nc, thc
hin các án, Chng trình, phi hp vi các ban, ngành, oàn th a phng. Tip tc vn ng ph n giúp nhau phát
trin kinh t, duy trì các t hp tác, các mô hình, phi hp vi ngân hàng CSXH to ngun vn vay cho hi viên
làm giàu. y mnh hot ng các Câu lc b, quan tâm kt np hi viên mi, xây dng t chc Hi ngày càng trong
sch vng mnh, hot ng hiu qu.
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