Sáng ngày 25/6/2022, Ban Thng trc Hi khuyn hc phng Phc Ninh t chc Hi ngh s kt công tác
khuyn hc, khuyn tài, xây dng xã hi hc tp 6 tháng u nm 2022 và trin khai nhim v 6 tháng cui nm
2022.

n d Hi ngh có ng chí Nguyn Th Thanh Vân – Phó Ch tch Hi khuyn hc qun Hi Châu.
Phía a phng có ng chí Trn Anh Vit – Phó Bí th Thng trc ng y phng; ng chí Nguyn Vn Thnh –
Phó Ch tch UBND phng; các ng chí trong ban thng trc, ban chp hành, các chi hi trng khu dân c
cùng các em hc sinh t gii trong k thi hc sinh gii cp thành ph nm hc 2021-2022.

Ti Hi ngh, ng chí Nguyn Th Tâm – Ch tch Hi khuyn hc Phng báo cáo s kt công tác khuyn hc,
khuyn tài, xây dng xã hi hc tp 6 tháng u nm 2022 và trin khai nhim v 6 tháng cui nm 2022. Báo cáo
ã nêu rõ c các thành tích ã t c trong 6 tháng là nh s quan tâm, ch o ca Ban Thng trc Hi khuyn hc
qun Hi Châu, lãnh o ca ng y; s phi hp cht ch ca UBND, các ban ngành Hi oàn th phng, s hng hái
nhit tình trách nhim cùng thng nht phi hp ca các chi hi trng, c bit là s hng ng tích cc ca nhân dân, t
cán b, ng viên n qun chúng nhân dân hng hái tham gia các phong trào xây dng xã hi hc tp ngày
càng phát trin hn…

Cng ti Hi ngh, ng chí Nguyn Th Thanh Vân – Phó Ch tch Hi khuyn hc qun Hi Châu và ng chí
Trn Anh Vit – Phó Bí th Thng trc ng y phng ã biu dng các kt qu ã t c ca Ban Thng trc hi khuyn hc
phng, cng nh ch o nhng nhim v trng tâm cho Hi phng trong thi gian n.

Nhân dp này, Hi ngh ã trao khen thng cho 8 em có thành tích xut sc t gii cao trong k thi hc
sinh gii cp thành ph./.
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