Ch tch UBND thành ph à Nng va ký Quyt nh s 8604/Q-UBND ngày 14/12/2016 v vic tng C ca
UBND thành ph à Nng ghi nhn 10 nm xây dng và phát trin i vi Hi Cu Thanh niên xung phong thành
ph.

c thành lp ngày 07/10/2005 nhng n ngày 14/4/2006, Hi mi t chc i hi nhim k ln th I vi s lng hi viên là
1.091 ngi, hin nay là 1.203 ngi. Trong thi gian qua, Hi ã tích cc phi hp cùng vi các n v, a phng trin
khai có hiu qu các hot ng xã hi, góp phn xây dng a phng phát trin. Vn ng óng góp kinh phí xây dng
nhà tình ngha, sa cha nhà h hng, tr cp khó khn thng xuyên cho hi viên có hoàn cnh khó khn. Phi
hp vi các n v, a phng tìm c m lit s chin trng Min Tây Qung Nam a v ngha trang ca a phng hoc ngha
trang gia tc… Ngoài ra, Hi thng xuyên phi hp vi các n v, a phng và c quan chc nng xác nhn và lp th
tc cho hi viên có quá trình tham gia kháng chin, con hi viên b nhim cht c da cam c hng ch u ãi ca
Nhà nc, giáo dc truyn thng cách mng và truyn thng lc lng Thanh niên xung phong i vi thanh thiu
niên.

T 2010 - 2016, Hi liên tc c các cp Trung ng n thành ph khen thng. Cng trong thi gian này, 01 tp th
và 02 cá nhân ca Hi vinh d c Nhà nc phong tng danh hiu Anh hùng Lc lng v trang nhân dân thi k
kháng chin chng M, ó là Tiu oàn Vn ti n 232 Thanh niên xung phong, bà Phm Th Thao, nguyên Tiu
oàn trng Tiu oàn 232 (nay là Ch tch Hi) và bà Nguyn Th Hun, nguyên Chính tr viên phó i i 2, Tiu
oàn 232.

Nhm ng viên n v tip tc phát huy truyn thng Anh hùng ca Lc lng Thanh niên xung phong, UBND
thành ph à Nng ã tng C ghi nhn quá trình xây dng và phát trin nhân dp i hi ln th III, nhim k 2016 2021 cho Hi Cu Thanh niên xung phong thành ph./.
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