Sáng ngày 07/02/2018, ng y phng Khuê M t chc Hi ngh quán trit, trin khai thc hin Ngh quyt Trung
ng 6 (Khóa XII) i vi toàn th cán b, ng viên sinh hot ti các chi b trc thuc.

/c Trn Vn Thích-UVBTV, Trng Ban T chc Qun y quán trit ti Hi ngh
Ti Hi ngh, cán b, ng viên c nghe ph bin, quán trit, các ni dung: “Mt s vn v tip tc i mi, sp xp t chc b
máy ca h thng chính tr tinh gn, hot ng hiu lc, hiu qu”; Ngh quyt v “Tip tc i mi h thng t chc và qun lý,
nâng cao cht lng và hiu qu hot ng ca các n v s nghip công lp”; Ngh quyt v “Tng cng công tác bo v,
chm sóc và nâng cao sc kho Nhân dân trong tình hình mi”; Ngh quyt v “Công tác dân s trong tình
hình mi”; quy nh v x lý k lut ng viên vi phm…Cng ti Hi ngh, ng y phng trin khai k hoch v t chc hc tp,
quán trit, tuyên truyn, trin khai thc hin các ngh quyt Hi ngh ln th 6 BCH TW ng (khóa XII) và yêu cu
vit bài thu hoch gn vic thc hin Ngh quyt vi nhim v chuyên môn ca tng cá nhân, n v.
ng y phng yêu cu các cp y ng c s xây dng chng trình hành ng, k hoch thc hin a ngh quyt vào cuc
sng. ng thi, ch o, t chc và tham gia làm tt công tác t tng, tuyên truyn rng rãi nhng ni dung c bn ca
Ngh quyt trong các tng lp Nhân dân; tng cng u tranh chng các quan im sai trái, thù ch, nhn thc lch
lc./.
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