Theo báo cáo ca Hi Ch thp thành ph, nm 2016 phong trào Ch thp thành ph ã hoàn thành và
hoàn thành vt mc các ch tiêu k hoch ra, vn ng các t chc, cá nhân trong và ngoài nc h tr, tham gia
ký kt, hp tác nhân o vi tng giá tr kinh phí hn 45 t ng. S kinh phí nói trên ã c Hi chi vào công tác
chm sóc sc khe da vào cng ng, hun luyn công tác Hi, ng h ng bào Min Trung b l lt, công tác xã hi
nhân o, công tác hin máu tình nguyn hn 41 t ng.

Hi ngh tng kt công tác Hi Ch thp nm 2016
Nm 2017, Hi ra k hoch, tip tc phn u thc hin cuc vn ng "Mi t chc, mi cá nhân gn vi mt a ch nhân
o" vi 3 nghìn a ch nhân o; phong trào Tt vì ngi nghèo 15 nghìn xut quà tr giá 4,5 t ng; thm hi, tng
quà, cu tr t xut cho 30 nghìn ngi có hoàn cnh khó khn, hon nn; tuyên truyn nhn thc v phòng nga và
khc phc hu qu ng vi các kch bn thiên tai cho 10 nghìn h; tp hun trang b kin thc k nng s cu cho 1,5%
dân s; xây dng ngun lc d tr (tin, hàng hóa) ch ng cu tr khi thiên tai, thm ha xy ra; vn ng hin máu
tình nguyn t 33 nghìn n v máu… và ra bin pháp c th trin khai thc hin.

Nm qua, ng hành vi Hi có các n v nh: S Y t, Giáo dc và ào to, S Lao ng, Thng binh và Xã hi, Ngoi
v, Liên oàn Lao ng, Thành oàn, i hc à Nng, i hc Y - Dc à Nng, Ban An toàn giao thông thành ph,
Công ty Bo him nhân th Prudential à Nng ã góp phn không nh xây dng và phát huy tác dng các mô
hình hot ng ch thp toàn thành ph./.
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