Ti ngày 26/8/2019, Ban công tác mt trn 3C, phng An Hi ông (qun Sn Trà) t chc Hi ngh tuyên truyn k nim 50 nm thc hin Di
chúc ca Ch tch H Chí Minh (1969 – 2019).
V d Hi ngh có Ông Nguyn Quang Huy - y viên BTV, Ch tch UBMTTQVN phng; Ông Trnh Nguyên Hùng - Bí th chi b 3C; cùng
các ông, bà trong chi b , t trng, t phó dân ph, các chi hi oàn th khu dân c và bà con nhân dân t dân ph s 42.

Vn ngh chào mng

Bà Trng Th M Bé - Thành viên Ban CTMT 3C, Báo cáo viên ã truyn ti nhng ni dung nhm ôn li và khng nh giá tr lý lun, thc tin ca Di
chúc; tôn vinh và tri ân sâu sc công lao, cng hin v i ca Ch tch H Chí Minh i vi cách mng Vit Nam; khng nh cuc i, s nghip, t tng và o c
H Chí Minh luôn sng mãi trong tâm khm mi ngi dân Vit Nam, soi ng dn dt s nghip cách mng ca ng và t nc i t thng li này n thng li
khác. Thông qua các hot ng tuyên truyn, k nim góp phn cng c và bi p nim tin ca nhân dân vi ng; c v các phong trào thi ua yêu nc,
quyt tâm hoàn thành mc tiêu, nhim v mà Ngh quyt i hi ng b các cp và Ngh quyt i hi i biu toàn quc ln th XII ca ng ra, góp phn hoàn
thành c nguyn thiêng liêng, cao c ca Ch tch H Chí Minh trc lúc i xa: "xây dng mt nc Vit Nam hòa bình, thng nht, c lp, dân ch và giàu
mnh".
Phát biu ti Hi ngh, Ông Nguyn Quang Huy - Ch tch UBMTTQVN phng ng viên bà con nhân dân thi ua thc hin Di chúc và gi vng mi
oàn kt, nht trí cao tip tc thc hin Di chúc ca Ch tch H Chí Minh t c nhiu thành tích cao hn trong thi gian n./.
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