Sáng ngày 22/7, ng y phng Hoà Khánh Bc t chc Hi ngh nghe thông tin thi s nm 2019. V
d có Trung Tng Nguyn Thanh Tun - Nguyên Cc Trng Cc Tuyên Hun BQP và toàn th
các ng chí ng viên trong ng b phng tham d.

Toàn cnh hi ngh
Hi ngh ã c nghe nhng thông tin thi s trong nc, tình hình an ninh chính tr th gii và các hot
ng i thoi gia Nhà nc và Nhân dân qua phn trình bày ca Trung Tng Nguyn Thanh Tun Nguyên Cc Trng Cc Tuyên Hun BQP, Báo cáo viên ã khái quát nhng ni dung c bn v
tình hình thi s hin nay: Tình hình chính tr, kinh t - xã hi, an ninh - quc phòng trong nc và
công tác xây dng ng. Trong quá trình xây dng ng, cn m bo cng lnh chính tr ca ng, m bo
tm nhìn phát trin kinh t - xã hi giai on 2020 - 2030 và quá trình phát trin kinh t - xã hi a
phng.
Mt s vn quan trng nht là mi quan h chin lc gia M và Trung Quc. ó là mi quan h toàn din
và rt quyt lit trong bi cnh Trung Quc ang trin khai k hoch 3 chin lc: Chin lc vành ai, chin
lc v công ngh và chin lc cng quc và tham vng i dng ca Trung Quc i vi khu vc bin ông.
Bên cnh ó, mi quan h i ngoi toàn din gia M và Vit Nam cng là mt trong nhng ni dung c
trình bày khái quát ti hi ngh.
Có th nói, hi ngh thông tin thi s ã giúp cho các cán b, ng viên ng b phng nm bt c nhng
thông tin hu ích v tình hình trong nc và th gii hin nay.

Vn Thông (Hòa Khánh Bc).

