Nhân k nim 107 nm ngày Quc t ph n và 1977 nm khi ngha Hai Bà Trng, ngày
08/3, ng y – HND – UBND - y ban MTTQVN phi hp vi Công oàn phng Hòa Hip Nam
t chc gp mt n cán b, công chc, ngi lao ng c quan.
Ti bui gp mt, các i biu ã ôn li truyn thng v vang ca ph n Quc t, c bit là ph n Vit
Nam trong lch s u tranh dng nc và gi nc. Trong thi k nào, các th h ph n cng u thc hin
xut sc vai trò là ngi chin s kiên cng, bt khut, là hu phng vng chc; ng thi là ngi v, ngi m
m ang.

Toàn cnh bui gp mt

C quan phng hin có 22 n cán b, công chc (CBCC), ngi lao ng. Thi gian qua, n
CBCC, ngi lao ng c quan ã oàn kt, nng ng, sáng to, khc phc khó khn, vn lên t khng
nh v trí, vai trò ca mình trong c quan và trong xã hi.
Phát biu ti bui gp mt, ng chí Lê Duy Du – QUV, Bí th ng u, Ch tch HND phng
ghi nhn nhng n lc ca n CBCC, ngi lao ng c quan trong thi gian qua. ng thi cng chia s
vi ch em nhng khó khn, tr ngi trong quá trình tham gia công tác và thc hin thiên chc
làm m, làm v. ng chí mong mun thi gian ti, n CBCC, ngi lao ng trong c quan phát
huy tinh thn oàn kt, không ngng hc tp, rèn luyn nâng cao trình chuyên môn, phn u
hoàn thành xut sc nhim v c giao, góp phn thc hin thng li nhim v chính tr ca a phng
trong nm 2017.
Thanh Lâm – Hòa Hip Nam.

