Chương trình khăn hồng tình nguyện - xuân yêu thương tại xã Tam Lộc
Thứ ba, 21 Tháng 1 2020 08:43 -

Thực hiện chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020, nhằm phát
huy phong trào "Vòng tay bè bạn" và chương trình "Vì đàn em thân yêu" do Hội đồng đội Trung
ương phát động. Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2020 tại trường THCS Tam Lộc, Huyện đoàn và
Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Phú Ninh tổ chức chương trình "Khăn hồng tình nguyện – Xuân
yêu thương" năm 2020.
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Qua chương trình nhằm phát huy tinh thần "Vì đàn em thân yêu" của đội ngũ cán bộ, giáo
viên phụ trách công tác Đội trên địa bàn huyện Phú Ninh, chung tay cùng cộng đồng chia sẻ,
giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết Nguyên đán Canh Tý.

Trong chương trình Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã trao 5 xuất học bổng cho các em
học sinh nghèo vượt khó của trường TH Lê Lợi và THCS Tam Lộc (mỗi xuất 500.000 đồng).
Giáo viên TPT của 22 Liên đội trên địa bàn huyện và Hội đồng Đội huyện đã trao 50 xuất quà
(mỗi xuất 250.000đ). Đoàn tình nguyện đã tổ chức bắt điện chiếu sáng trên tuyến đường thôn
Tây Lộc và đi thăm trao 05 xuất quà tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ có
hoàn cảnh khó khăn để có điều kiện đón một mùa Xuân Canh Tý đầm ấm, vui tươi. Cũng trong
chương trình tình nguyện, đoàn đã tổ chức bữa cơm nghĩa tình tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng
Nguyễn Thị Luy tại thôn Tam An, xã Tam Lộc./.

Trần Quang Tịnh
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