Sáng ngày 11/5, ti Hi trng UBND phng, y ban hi phng ã t chc i hi Hi LHTN phng ln th VI, nhim k 2019-2024.V d i hi có ch
Nguyn Th Kim Ngc – Phó bí th qun oàn, Ch tch Hi LHTN qun Sn Trà, cùng các ng chí lãnh o ng y, HND, UBND, UBMT
phng, các n v kt ngha, n v phng bn, các ng chí bí th chi b, cùng 60 hi viên thanh niên u tú v d i hi.
Ch Nguyn Th Tuyt Sng – thay mt oàn ch tch ã báo cáo tng kt công tác Hi và phong trào thanh niên phng An Hai ông nhim k 2014 2019 và mc tiêu, nhim v, gii pháp trong nhim k 2019 – 2024.
U viên khóa mi nhim k 2019-2024
Vi phng hng trong nhim k n là 100% cán b, hi viên c quán trit và hc tp v các Ngh quyt ca oàn và Hi; tô chc it nhât 01 hot ng tình
nguyn trong 01 nm; t chc, vn ng HVTN tham gia hin máu tình nguyn vi 300 n v máu; gii thiu vic làm cho t 30 - 40 thanh niên, trong
ó ít nht 20 thanh niên c gii thiu vic làm n nh; t chc ít nht 01 hot ng to môi trng sáng to cho thanh niên trong môt nm; t chc ít nht 01
hot ng trang b kin thc khi nghip cho thanh niên trong môt nm; …..
Vi tinh thn làm vic trách nhim, oàn kt, i hi ã hip thng bu ra danh sách y viên y ban hi gm 13 anh/ch; nht trí thng nht cao biu quyt bu
ra anh Nguyn Bích H m nhim chc danh Ch tch Hi LHTN phng khóa VI và ch Nguyn Th Tuyt Sng m nhim chc danh Phó ch tch Hi
LHTN phng khóa VI.
i hi cng biu quyt hip thng chn c oàn i biu tham d i hi i biu Hi LHTN qun Sn Trà ln th V, nhim k 2019-2024 gm 9 anh/ch.
Tuyt Sng

