Sáng ngày 20/4/2019 ti Hi trng Trung tâm Hành chính qun Sn Trà, ng y phng An Hi ông ã t chc hi ngh quán trit, hc tp Ngh
quyt TW 8 (khóa XII) và Chuyên 2019 ca Ch th 05-CT/TW.
Ti Hi ngh, ng chí i tá Nguyn Mu Minh –Báo cáo viên Quân khu 5 ã báo cáo các ni dung ca Ngh quyt TW8 (khóa XII) nh Ngh quyt s
36-NQ/TW ngày 22/10/2018 v “Chin lc phát trin bn vng kinh t bin Vit Nam n nm 2030, tm nhìn n nm 2045”; Quy nh s 08-Qi/TW ngày
25/10/2018 v “trách nhim nêu gng ca cán b, ng viên, trc ht là y viên B Chính tr, y viên Ban Bí th, y viên Ban Chp hành Trung ng”; Kt
lun sô 37 - KL/TW ngay 17/10/2018 v “tinh hình kinh t - xã hi, ngân sách nha nc nm 2018; k hoch phát trin kinh t - xã hi, d toan
ngân sách nhà nc nm 2019” và ni dung chuyên 2019 ca Ch th 05-CT/TW v “Xây dng ý thc tôn trng Nhân dân, phát huy dân ch,
chm lo i sng Nhân dân theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh"

Hình nh ti hi ngh
Ngoài ra, ng y phng ã trin khai k hoch thc hin Ngh quyt 35-NQ/ TW ca B Chính tr v “tng cng bo v nn tng t tng ca ng, u tranh phn bác
các quan im sai trái, thù ch trong tình hình mi” do ng chí Trnh Ngc Linh- Phó Bí th Thng trc ng y phng trình bày và Ngh quyt 33 –
NQ/TW v “Chin lc bo v biên gii quc gia” do ng chí Cao Hoàng Thng - Phó Bí th ng y- Ch tch UBND phng trình bày trc Hi ngh.
Cui hi ngh, ng chí ào Th Hng Lý- Qun y viên- Bí th ng y phng ã kt lun mt s ni dung ca hi ngh trong ó nhn mnh tính quan trng ca các
Ngh quyt; ng thi yêu cu các cán b, ng viên phi thng xuyên nâng cao trách nhim nêu gng và nhn thc trong vic vn dng Ngh quyt vào
cuc sng.
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