Sáng ngày 24/02/2017, ng y phng Hòa Quý t chc Hi ngh nghiên cu, quán trit và trin khai thc hin
Ngh quyt Trung ng 4 (khóa XII) và các vn bn ca Thành y, Qun y. D Hi ngh có các ng chí trong Ban
Chp hành ng b phng (khóa XIV); thng trc ng y, HND, UBND, UBMTTQVN phng; trng, phó các ban,
ngành, hi, oàn th phng và Bí th, phó bí th các chi b khu dân c.

Quang cnh Hi ngh
Hi ngh ã nghe ng chí Mai Xuân Linh - Qun y viên, Bí th ng y phng thông qua toàn vn Ngh quyt s
04-NQ/TW ngày 30/10/2016 v “Tng cng xây dng và chnh n ng; ngn chn, y lùi s suy thoái v t tng
chính tr, o c, li sng, nhng biu hin “t din bin”, “t chuyn hóa” trong ni b”. Hi ngh cng ã nghe ng chí
Nguyn Dng- Phó Bí th ng y phng thông qua d tho k hoch ca ng y phng Hòa Quý v thc hin Ngh quyt
hi ngh ln th t Ban Chp hành TW ng khóa XII v xây dng, chnh n ng; d tho k hoch thc hin Ngh quyt s
04 ngày 04/01/2017 ca BCH ng ph thành ph à Nng ln th XXI v i mi phng thc, nâng cao nng lc lãnh
o, sc chin u ca ng b và sp xp t chc, b máy các c quan ng, Nhà nc, Mt trn và các oàn th chính tr-xã
hi thành ph; nghe UBND phng thông qua d tho k hoch trin khai thc hin Chng trình hành ng ca Ban
Thng v Thành y v thc hin Ngh quyt s 05-NQ/TW v mt s ch trng, chính sách ln nhm tip tc i mi mô
hình tng trng, nâng cao cht lng tng trng, nng sut lao ng, sc cnh tranh ca nn kinh t; k hoch trin khai
thc hin Chng trình hành ng ca Ban Thng v Thành y theo Ngh quyt s 06-NQ/TW v thc hin có hiu qu
tin trình hi nhp kinh t, quc t, gi vng n nh chính tr-xã hi trong bi cnh nc ta tham gia các hip nh thng
mi t do th h mi.
T ó, các chi, ng b, tng ng chí ng viên phi quán trit nghiêm túc các ni dung ca Ngh quyt, ng thi, trin
khai ngay vào các nhim v công tác ca nm 2017 và các nm tip theo nhm thc hin thng li nhim v chính
tr ca n v và ng b phng ra./.
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