Chiu ngày 19/6, ti Hi trng UBND phng An Hi ông, ng y - HND – UBND - UBMT phng ã t chc gp mt k nim 95
nm Ngày Báo chí cách mng Vit Nam (21/6/1925-21/6/2020)
V d bui gp mt có /c Nguyn Th Hng Thy - Phó Giám c Trung tâm VHTT và Truyn thông qun và chuyên viên Trung
tâm; /c ào Th Hng Lý - QUV, Bí th ng y cùng các /c i din HND, UBND, UBMT và ng chí thành viên Ban biên tp
website phng; cùng các anh ch ang công tác ti các c quan Báo, ài ang sinh sng trên a bàn phng.
Ti bui gp mt, /c Nguyn Th Biên - Phó Ch tch UBND ã cùng các ng chí i biu ôn li chng ng 95 nm lch s v vang ca
Báo chí Cách mng Vit Nam; nhng óng góp ca ngành báo chí và truyn thông trong công cuc phát trin kinh t - xã hi
ca phng nhà.
ghi nhn và biu dng các anh ch ang làm vic ti các Báo, ài c nc hin ang sinh sng trên a bàn phng, BTC ã tng hoa
và quà cho các anh ch và chúc mng k nim 95 nm Ngày Báo chí cách mng Vit Nam.
Ti bui gp mt, /c ào Th Hng Lý - Qun y viên, Bí th ng y cng ã ghi nhn, cm n và ánh giá cao nhng thành tích óng
góp ca nhà báo, phóng viên và nhng ngi ang công tác trong ngành báo chí, truyn thông ã h tr a phng trong công
tác tuyên truyn, vn ng ngi dân thc hin các ch trng, ng li, chính sách ca ng và Nhà nc. ng thi, nhn gi n các anh ch
tip tc quan tâm h tr a phng trong công cuc phát trin kinh t - xã hi, c bit là 02 nh hng t phá trong nhim k n ca phng
An Hi ông.

Toàn cnh hi ngh

Bui gp mt là c hi trao i, hc tp kinh nghim ca anh ch trong ngành báo chí, là dp a phng kp thi ng viên, quan tâm h
tr và to iu kin cho các anh ch phát huy ht tài nng ca mình thông qua ngòi bút góp phn h tr a phng trong công tác
tuyên truyn, vn ng ngi dân thc hin tt các ch trng, chính sách ca ng và Pháp lut Nhà nc.
Tuyt Sng

