Chiu ngày 12/10/2016, oàn Kim tra Thành y do ng chí Nguyn Thanh Quang, UVBTV, Trng Ban
Tuyên giáo Thành y, Trng oàn i biu Quc hi n v thành ph à Nng làm Trng oàn có bui làm vic vi Ban
Thng v Qun y Ng Hành Sn v vic lãnh o, ch o nghiên cu, quán trit, c th hóa Ngh quyt i hi ln th XII ca
ng, Ngh quyt i hi ng b thành ph ln th XXI gn vi vic tip tc thc hin Ngh quyt Trung ng 4 khóa XI "Mt s
vn cp bách v xây dng ng hin nay" và Ch th s 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca B Chính tr "V y mnh hc
tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh".
ng chí Nguyn Thanh Quang, UVBTV, Trng Ban Tuyên giáo Thành y, à Nng phát biu ti bui
Làm vic
Theo ni dung báo cáo do ng chí Phùng Vn Cng-Phó Bí th Thng trc Qun y Ng Hành Sn trình bày ã
th hin rõ, công tác lãnh o, ch o, quán trit Ngh quyt i hi ln th XII ca ng, Ngh quyt i hi XXI ng b thành
ph, gn vi vic tip tc thc hin Ngh quyt Trung ng 4 khóa XI "Mt s vn cp bách v xây dng ng hin nay" và
vic quán trit, trin khai Ch th 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca B Chính tr v "y mnh hc tp và làm theo t
tng, o c, phong cách H Chí Minh" c Qun y và các chi, ng b trc thuc trin khai thc hin nghiêm túc,
trách nhim t khâu xây dng k hoch n t chc các bui hc tp, vit bài thu hoch. Nhn thc ca cán b, ng viên
sau khi hc tp Ngh quyt i hi ng các cp c nâng lên rõ rt, qua ó ã to s chuyn bin rõ trong nhn thc, tin
tng vào s lãnh o ca ng, quyt tâm phn u hoàn thành xut sc nhim v góp phn xây dng và phát trin quê
hng ngày càng giàu mnh, vn minh.
Vic trin khai quán trit Ch th 05 ca B Chính tr c các cp y ng, chính quyn, mt trn, các hi oàn th t qun n
c s quan tâm thc hin. Cán b và ng viên u nhn thc c ý ngha, tm quan trng ca vic hc tp và làm theo t
tng, o c, phong cách H Chí Minh.
Cng ti bui làm vic, Qun y Ng Hành Sn ã trình bày nhng khó khn, vng mc trong quá trình thc hin và
mt s kin ngh.
Kt lun bui kim tra, ng chí Nguyn Thanh Quang- UVBTV, Trng Ban Tuyên giáo Thành y, Trng oàn i
biu Quc hi n v thành ph à Nng ánh giá cao nhng kt qu t c trong công tác lãnh o, ch o trin khai thc
hin Ngh quyt i hi XII, Ngh quyt i hi ng các cp, Ch th 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 ca B Chính tr gn vi
thc hin Ngh quyt Trung ng 4 (khóa XI) ca Qun y Ng Hành Sn. ng thi yêu cu Qun y cn tip tc y mnh
công tác tuyên truyn cng nh t chc các hot ng nhm nâng cao nhn thc ca cán b, ng viên và các tng lp
nhân dân Ngh quyt và các ch th ca ng i vào cuc sng./.
Nh Ý

