Chiu ngày 10/5, ng y phng Hòa Hip Bc hi ngh hc tp Ch th s 05-CT/TW ca B Chính tr,
chuyên 2019: "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"; quán trit Ngh quyt s 43-NQ/TW ngày
24/01/2019 ca B Chính tr v "xây dng và phát trin thành ph à Nng n nm 2030, tm nhìn n
nm 2045" cho cán b, ng viên trong ng b.

/c Nguyn Thanh Chng - UVBTV, Trng Ban Tuyên giáo Qun y Liên Chiu báo cáo ti hi
ngh
Hi ngh c nghe /c Nguyn Thanh Chng - UVBTV, Trng Ban Tuyên giáo Qun y Liên Chiu
báo cáo v Ch th s 05 - Chuyên 2019. Trong ó tp trung nhn mnh v "ý thc tôn trng nhân
dân", t tng "ly dân làm gc" ca H Ch tch. ng chí báo cáo viên i sâu phân tích v quan im
ca Bác: "Làm cán b tc là sut i làm ày t trung thành ca nhân dân"; làm cán b, ng viên là
phi "lo trc thiên h, vui sau thiên h"...
Quang cnh hi ngh
V Ngh quyt s 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 ca B Chính tr v xây dng và phát trin thành ph
à Nng n nm 2030, tm nhìn n nm 2045", hi ngh c nghe nhn mnh v tm quan trng ca Ngh
quyt trong xây dng và phát trin à Nng trong nhng nm ti, các quan im, mc tiêu và nhng
gii pháp mi ca Ngh quyt v tp trung phát trin à Nng t nay n 2030, tm nhìn 2045; tp trung

nhn mnh v các tr ct ln cho phát trin à Nng trong tng lai, hng n xây dng thành ph à Nng tr
thành mt trong nhng trung tâm kinh t - xã hi ln ca c nc và mang tm khu vc.

ông Phng.

