Chiu ngày 31/5, ng b Các c quan chính quyn qun Liên Chiu hi ngh hc tp, quán trit, trin
khai thc hin Ngh quyt S 43-NQ/TW ca B Chính tr v xây dng và phát trin thành ph à Nng
n 2030, tm nhìn n nm 2045. Có gn 200 cán b, ng viên tham gia hc tp.

/c Phm Minh - Phó Ch tch HND, Bí th ng b Các c quan Chính quyn qun quán trit ti hi
ngh
Trong thi gian 1 bui, hi ngh c nghe /c Nguyn Thanh Chng - U viên BTV, Trng ban
Tuyên giáo Qun y báo cáo v các ni dung c bn ti Ngh quyt 43, nêu rõ mc tiêu quan im ca
Ngh quyt; nhn mnh v các lnh vc kinh t mi nhn và phát huy các ng lc tng trng mi; Hoàn
thin quy hoch phát trin ô th, xây dng à Nng - thành ph môi trng, thành ph thông minh; u
t phát trin các lnh vc vn hóa xã hi, thc hin các chính sách an sinh xã hi hng n xây dng
"thành ph áng sng"; Tng cng công tác quc phòng an ninh, xây dng tim lc và th trn khu
vc phòng th ngày càng vng chc.

/c Nguyn Thanh Chng - UVBTV, Trng ban Tuyên giáo báo cáo ti hi ngh
i mi nâng cao nng lc và sc chin u ca ng b ngang tm nhim v, xây dng chính quyn các cp
trong sch vng mnh, phát huy dân ch, cng c khi i oàn kt dân tc, nâng cao cht lng hot ng
ca Mt trn và các oàn th chính tr xã hi; Phát huy hiu qu hp tác, liên kt vùng; trin khai thc
hin thí im c ch, chính sách c thù xây dng và phát trin thành ph à Nng, to ng lc cho phát
trin khu vc Min Trung – Tây Nguyên và c nc.

Quang cnh hi ngh

Gn 200 cán b, ng viên tham gia hc tp
Hi ngh tip tc trang b cho i ng cán b, ng viên v nhng nh hng phát trin à Nng trên các lnh
vc n nm 2045, nht là trên lnh vc kinh t cán b, ng viên nm vng, không ngng nâng cao

chuyên môn nghip v cng nh trách nhim trong công vic, n lc hoàn thành tt chc trách,
nhim v c giao, không ngng phn u áp ng tt yêu cu nhim v trong tình hình mi.

ông Phng.

