Thăm, tặng quà trung thu cho các cháu tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân CĐDC/DIOXIN và trẻ em khuyết tậ
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Chiều ngày 20/8/2018 Lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam do
Đ/c Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy – Trưởng đoàn ĐBQH
Tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi có Đ/c Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh, các Đ/c
Lãnh đạo Sở Lao động thương binh xã hội, Sở giáo dục đào tạo, tỉnh đoàn Quảng Nam và Liên
hiệp phụ nữ tỉnh đã đến thăm, tặng quà, giao lưu với các cháu nạn nhân CĐDC/Dioxin tại trung
tâm.

Thay mặt Tỉnh Hội, Đ/c Nguyễn Anh Cả chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh kiêm giám
đốc Trung tâm báo cáo tình hình tóm tắt hoạt động của Trung tâm hơn 5 năm xây dựng và phát
triển, trong đó có sự Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo tỉnh, sự quan tâm, giúp đỡ
của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã tạo điều kiện cho Trung tâm hoạt
động có hiệu quả, cảm ơn sự động viên sẻ chia của Lãnh đạo tỉnh đối với các cháu và mong sự
tiếp tục quan tâm của Lãnh đạo Tỉnh và các ngành, các cấp trong thời gian tới để "Chung tay
xoa dịu nỗi đau da cam".
Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Đ/c Phan Việt Cường ghi nhận những kết quả hoạt động của Trung
tâm hơn 5 năm qua, đánh giá cao những hoạt động của Tỉnh Hội và Trung tâm trong việc vận
động nguồn lực xã hội để đảm bảo Trung tâm hoạt động có hiệu quả. Nhân dịp tết Trung thu
Đ/c chúc Cán bộ nhân viên mạnh khỏe, chúc các cháu vui tươi đón tết trung thu trọn vẹn.
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Văn phòng HND
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