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Thiết thực chào mừng kỷ niệm 112 
năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 
08/3/2022) và 1982 năm Khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng; hưởng ứng tuần lễ áo 
dài năm 2022 chào mừng đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 
2022- 2027.  Hội phụ nữ xã Hàm Đức 
tổ chức họp mặt  tọa đàm ôn lại truyền 
thống ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và 
lịch sử vẻ vang của cuộc Khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng, nhằm tôn vinh và lưu 
giữ những giá trị tốt đẹp của người 
phụ nữ nói chung và của người phụ nữ 
Việt Nam nói riêng. Cũng trong dịp 
này, đã trao tặng 07 phần quà với số 
tiền 700.000 đồng cho các chi hội các 

thôn nhằm động viên, khích lệ các chị đã có nhiều đóng góp trong công tác  Hội; Đồng 
thời các chi hội cũng tổ chức các hoạt động tặng 36 phần quà  trị giá 3.600.000 đồng cho 
gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ nghèo, nữ cao tuổi… 

 Nằm trong các hoạt động kỉ niệm, Hội Phụ nữ xã còn tổ chức tuyên truyền trong 
hội viên của mình về công tác bảo vệ môi trường, qua đó đã tặng 30 giỏ đi chợ cho chị 
em nhằm hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, nhất là túi nilon bừa bải; cũng như truyên 
truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  tình hình hiện nay. 

 Ngoài ra hội còn phối hợp với Công đoàn cơ sở xã hưởng ứng tuần lể áo dài  năm 
2022 tại nơi làm việc từ ngày 01/3 đến ngày 08/3 chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027 và tổ chức họp mặt 8/3 cho nữ cơ quan tặng 13 phần 
quà trị giá 3.900.000 đồng nhằm động viên tinh thần cho nữ cơ quan yên tâm công tác 
và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

  


