Nhm hng n k nim 129 nm ngày sinh Ch tch H Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019). Sáng ngày 15/5/2019, ng y phng An Hi ông t
chc hi ngh s kt 03 nm thc hin Ch th 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca B Chính Tr v “y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong
cách H Chí Minh”. V d hi ngh có ng chí Võ Vn Thun - UVBTV- Ch nhim UBKT Qun y Sn Trà; các ng chí trong Ban Chp
hành ng b phng, cp y các chi b trc thuc và các tp th, cá nhân c tuyên dng, khen thng.
Ti hi ngh, ng chí Trnh Ngc Linh - Phó Bí th thng trc ng y phng ã thông qua báo cáo s kt, theo ó 03 nm qua ã c nhng kt qu quan trng:
Nhn thc ca cán b, ng viên và nhân dân ngày càng c nâng lên; vic a chuyên tng nm vào sinh hot hàng tháng tr thành n np ã góp
phn nâng cao cht lng sinh hot chi b; vic xây dng k hoch tu dng phn u ca cá nhân gn vi cam kt trong trin khai thc hin Ngh quyt T. 4 t
ng b c chú tâm thc hin; các mô hình ti khu dân c bc u t c hiu qu nht nh nh g âu dán ó, mô hình 3 sch ca Chi b 5D, bp cm t thin ca Hi
LHPN phng,..
Hình nh giao lu ta àm

Ti hi ngh, i biu cng c nghe ta àm trao i kinh nghim ca i din các tp th chi b 5D, Hi LHPN phng, chi b Trng Tiu hc Ngô Gia T và các cá
nhân: Phm Th Minh Ch, Nguyn Th Hng v nhng mô hình hay, cách làm hiu qu và chia s ý kin, cách thc thc hin Ch th 05-CT/TW gn vi
nhim v chính tr ti chi b, n v qua ó ra phng hng, gii pháp tip tc thc hin tt Ch th 05 - CT/TW trong thi gian ti.
Nhm ng viên và tuyên dng các tp th, cá nhân có thành tích xut sc, ti Hi ngh, ng y phng ã khen thng 06 tp th và 8 cá nhân tiêu biu có
thành tích trong hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh trong 03 nm va qua.
ng chí ào Th Hng Lý- Bí th ng y phng trao tng giy khen cho các tp th tiêu biu

Kt lun ti hi ngh, ng chí ào Th Hng Lý-QUV- Bí th ng y phng ã kt lun mt s vn trong ó nhn mnh các nhim v t phá cn thc hin trong thi
gian ti; ng thi ,yêu cu các cp y chi b y mnh công tác tuyên truyn nhm a vic hc tp và “làm theo” Bác tr thành t sinh hot chính tr thng
xuyên và thit thc.
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