Trong nm qua, c s quan tâm ch o ca ng y, HND, UBND và s phi ca các Hi, oàn th phng trong công tác vn ng, truyên truyn và trin
khai các hot ng ca Hi c thun li; thông qua các cuc vn ng khuyn hc khuyn tài, vn ng qu khuyn hc a phng, phong trào thi ua xây dng
phong trào “Gia ình hc tp”, “Dòng h hc tp ”,“ Cng ng hc tp” c xây dng; vai trò ca Trung tâm hc tp cng ng phng hot ng có hiu qu. Hin
nay, trên toàn phng có 32 chi hi / 2453 hi viên, có 88,59% h gia ình ng ký mô hình “Gia ình hc tp”, 92% T dân ph ng ký “Cng ng hc
tp”, và 100% n v ng ký “n v hc tp”; Hi ã t chc trao quà “ Tip bc n trng”; tng hc bng, tuyên dng khen thng cho hc sinh gii nhân dp Quc
t thiu nhi 1/6… vi tng s tin 233 triu ng/ 400 xut; trong nm t phng n chi hi ã vn ng và các n v, cá nhân ng h c 750 triu ng nhm phc v
công tác tng quà cho hc sinh gii và các hot ng ca Hi ã góp phn nâng cao hiu qu công tác Hi trong nm qua.

/c Trn Xuân Dng - Bí th ng y, Ch tch HND phng
tng quà cho các hc sinh t hc sinh gii trong nm hc 2016-2017

Ti hi ngh, Hi khuyn hc Qun và Phng tng quà cho 32 hc sinh ô ai hoc nm 2017 và 43 hc sinh at giai cac bô môn vn hoa t câp Thanh
phô tr lên (trong ó có 06 hc sinh t cp quc gia và gii toán Singapore Châu Á Thái Bình Dng. Có 03 tp th và 03 cá nhân c UBND qun
khen thng; 11 tp th và 10 cá nhân c UBND phng khen thng./.
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