Chiu ngày 12/5/2022, y ban MTTQVN phng An Hi ông (qun SnTrà) phi hp vi hi oan th chính
tr xã hi phng t chc Hc tp chuyên nm 2022 v “Hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí
Minh v xây dng, chnh n ng, góp phn xây dng ng trong sch, vng mnh v chính tr, t tng, t chc
và o c”; gn 150 i biu là Trng ban công tác mt trn, cán b, hi viên, oàn viên Hi LHPN, Nông
dân, Cu chin binh và oàn thanh niên phng v tham d.

Quang cnh Hi ngh

Ti Hi ngh, các i biu ã nghe Bà Nguyn Th Kim Oanh - Trng khoa lý lun c s Trng Chính tr Thành ph
báo cáo ni dung chuyên Ch th 05- CT/TW nm 2022 ca Ban Thng v Thành y à Nng và ni dung thc
hin mô hình “Ba hng hái” ca ng y phng.

Bà Nguyn Th Kim Oanh - Trng khoa lý lun c s Trng Chính tr Thành ph - Báo cáo ti Hi ngh

Qua bui hc tp nhm tuyên truyn sâu rng ti các tng lp Nhân dân v cuc i, s nghip cách mng v vang ca
Ch tch H Chí Minh, hng n k nim 132 nm Ngày sinh Ch tch H Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).
Qua ó to s chuyn bin mnh m v nhn thc và hành ng trong tng lp Nhân dân, a vic hc tp và làm theo t

tng, o c, phong cách H Chí Minh tr thành vic làm t giác, thng xuyên ca các cp Hi, oàn. ng thi khi dy
tinh thn thi ua, phn khi trong thc hin mô hình “3 hng hái” do ng y phng phát ng.
Kim Chi

