Chiu ngày 16/8, ng b phng Hòa Hip Bc t chc Hi ngh chuyên 50 nm thc hin Di chúc
ca Ch tch H Chí Minh. Trên 200 cán b ng viên tham d hi ngh.

Quang cnh hi ngh
Hi ngh c nghe /c Nguyn Thanh Chng - UV BTV, Trng Ban Tuyên giáo Qun y Liên Chiu
báo cáo v chuyên Di chúc ca Ch tch H Chí Minh; i sâu phân tích v các ni dung ti Di
chúc ca Ngi. Nhng dn dò mà Ngi li i vi ng, s oàn kt trong ng; v oàn viên thanh niên;
nhân dân lao ng; Cuc kháng chin chng M; v Phong trào Cng sn th gii và c nhng vic
riêng. Nhng kt qu trong vic hc tp và thc hin Di chúc ca Bác gn vic hc tp và làm theo t
tng o c, phong cách H Chí Minh.

/c Nguyn Thanh Chng - UV BTV, Trng Ban Tuyên giáo báo cáo ti hi ngh
Qua hi ngh mt ln na khng nh ni dung Bn Di chúc ca Ch tch H Chí Minh - t tng Ngi li cho
dân tc Vit Nam cho n nay vn vn nguyên giá tr. 50 nm hc tp và thc hin Di chúc ca Ngi là
dp toàn ng, toàn dân, toàn quân ta nói chung; cán b và ng viên Hòa Hip Bc nói riêng
cùng nhìn li nhng gì ã làm c, cha làm c, ra hng phn u, tip tc hc tp, trau di hoàn thin bn
thân, xây dng t chc ng trong sch vng mnh, thi ua thc hin thng li các nhim v chính tr trng
tâm, úng vi iu mong mun cui cùng ca Bác: "Toàn ng, toàn dân ta oàn kt phn u, xây dng
mt nc Vit Nam hòa bình, thng nht, c lp, dân ch và giàu mnh, và góp phn xng áng vào s
nghip cách mng th gii."

Cán b, ng viên tham d hi ngh
ông Phng.

