Chiu ngày 26/8/2018, ti Hi trng UBND phng An Hi ông, Ban ch o hot ng hè phng ã t chc tng kt hè nm 2018.
V d bui tng kt, có ng chí Nguyn Thanh Tùng – Phó bí th qun oàn, ông chí Trnh Ngc Linh – Phó bí th thng trc ng y; ng chí Cao
Hoàng Thng – Phó bí th ng y, Ch tch UBND phng; ng chí Bùi Th Lý Hng – Phó ch tch HND phng, các ông bà thành viên ban ch o
hot ng hè, các ông bà bí th chi b khu dân c, các bn oàn viên và thanh thiu niên trên a bàn phng.

ng chí Nguyn Bích H - Bí th oàn phng c báo cáo tng kt hot ng hè nm 2018
Trong gn 3 tháng hè, Ban Ch o hot ng hè phng ã t chc khai mc hè và phát ng ‘Tháng hành ng vì tr em” nm 2018 thu hút hn 230 em
hc sinh; các khu dân c ã tin hành t chc duy trì cho các em sinh hot; Phi hp vi b phn gia ình và tr em tng quà cho các em có hoàn
cnh c bit khó khn trên a bàn phng vi 110 sut quà vi tng s tin 16.500.000; Phi hp vi b phn dân s phng t chc t vn góc thân thin v vn
chm sóc sc khe sinh sn cho tui v thành niên thu hút hn 230 em hcsinh tham d; T chc tuyên truyn phòng chng ma túy thu hút n 30
oàn viên thanh niên và 230 thiu nhi tham d; Nhân dp k nim ngày 27/7, t chc cho thanh niên và các em thiu nhi i thm và tng quà cho
04 gia ình chính sách, tng giá tr 2.000.000…
Kt thúc hè, Ban ch o ã xut Ch tch UBND phng khen thng cho 02 tp th, 6 cá nhân tham gia tt các hot ng hè phng nm 2018.
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