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Hội LHPN tỉnh: Tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng,  

vận động công nhân ở lại làm việc 

Cập nhật: 06-10-2021 | 16:28:11 

 

 (BDO) Chiều 6-10, Hội LHPN  tỉnh phối hợp với các đơn vị như Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Công ty Kim Oanh, Công ty Thiện Chí Hiếu, Hội Việt – Nhật và tình 

nguyện viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh 

hùng, cán bộ lão thành tại 3 xã An Điền, Phú An, An Tây (TX.Bến Cát); đồng thời vận 

động người lao động xa quê ở lại Bình Dương làm việc.   

 

 
Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ung Thị Nừng  

 

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ung Thị Nừng; trao quà tại trụ sở 

UBND các xã, thăm hỏi động viên người lao động tại các phòng trọ, lực lượng tuyến 

đầu chống dịch… Tại các nơi đến thăm, bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN 

tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ quà, chia sẻ cùng 

gia đình chính sách, người lao động xa quê vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tổng số 

quà trao gồm 6 tấn gạo, 130 thùng sữa và hàng ngàn phần quà của doanh nghiệp gửi 

tặng.  

* Cùng ngày, Toà án tỉnh Bình Dương cũng đã tặng 350 phần quà cho người khó 

khăn do Covid-19 tại TP.Dĩ An, TP. Thuận An và TX. Bến Cát. Quà gồm sữa, gạo, rau 

củ quả (mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng) để góp phần giúp người lao động xa quê 
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tiếp tục ở lại Bình Dương làm việc, hạn chế tình trạng về quê tự phát như những ngày 

qua (ảnh). 

 

 

 
Đoàn đến tận phòng trọ tặng quà và vận động công nhân không về quê 

 

Quỳnh Như 

https://baobinhduong.vn 
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