Chiu ngày 01 tháng 02 nm 2016, ng b phng Hòa Hi trang trng t chc L k nim 86 nm Ngày thành lp
ng Cng sn Vit Nam (03/02/1930-03/02/2016). Cùng n d có ng chí H Quang i-Báo cáo viên Trung
ng-Giám c Trung tâm Thông tin và Nghiên cu d lun xã hi Ban Tuyên giáo Thành y à Nng, ng chí
Lê Vn Ngha: y viên Ban Thng v-Trng Ban Tuyên giáo Qun y, ph trách phng Hòa Hi.
Ti bui L, các i biu ã cùng nhâu ôn li lch s 86 nm hình thành, cng hin và phát trin ca ng Cng sn Vit
Nam. Trong ó nhn mnh: 86 nm qua, tri qua các cuc u tranh oanh lit, trên mi chng ng cách mng, trc
nhng cam go, phc tp, trong mi hoàn cnh, ng ta luôn th hin c bn lnh vng vàng, không ngng xây dng,
chnh n ng, i mi phng thc lãnh o, vn dng sáng to, tài tình ch ngha Mác - Lê Nin, t tng H Chí Minh
vào thc tin cách mng Vit Nam, kiên trì mc tiêu c lp dân tc và CNXH lãnh o nhân dân giành thng
li…Nhng mc son chói li, bc ngot quan trng, nhng thng li có tm vóc lch s ca Cách mng Vit Nam và
nhng thành tu ca công cuc i mi là nim vinh d, t hào to ln ca ng Cng sn Vit Nam quang vinh, ca dân
tc Vit Nam anh hùng, ã li du n không th phai m trong lch s dân tc, trong lòng mi ngi dân Vit Nam;
ng thi, cng li n tng sâu sc, nhng tình cm tt p trong lòng bn bè quc t và trong trái tim nhân loi.
Nhân dp này, ng chí H Quang i-Báo cáo viên Trung ng-Giám c Trung tâm Thông tin và Nghiên cu
d lun xã hi Ban Tuyên giáo Thành y à Nng ã thông tin nhanh kt qu i hi i biu toàn quc ln th XII ca ng,
nhim k 2016-2021. i hi ã bu Ban Chp hành khóa XII gm 180 i biu chính thc và 20 i biu d khuyt, ng
chí Nguyn Phú Trng tip tc c tín nhim và bu làm Tng bí th Ban Chp hành Trung ng ng Cng sn Vit
Nam khóa XII.
Nhân bui L, ng b phng ã tng nh chân dung Bác H i vi 35 ng chí là bí th chi b các khu dân c./.
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