ng y xã Thun Lc va t chc hi ngh hc tp ngh quyt hi ngh ln th sáu, Ban Chp hành Trung ng ng
khóa XII. Tham d có các ng chí trong oàn ch o ca Th y ti ng b xã, lãnh o Ban Tuyên giáo Th
y cùng toàn th ng viên trong toàn ng b.

Toàn cnh hi ngh
Ti hi ngh, ng b ã c nghe ng chí Nguyn Quang Vinh - y viên Ban Thng v – Trng Ban Tuyên giáo Th
y quán trit Ngh quyt s 19- NQ/TW "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 s 20 - NQ/TW v "Tng cng công tác bo v, chm sóc và nâng
cao sc khe nhân dân trong tình hình mi"; Ngh quyt s 21 - NQ/TW v "Công tác dân s trong tình hình
mi"; ng chí Hoàng Bá Khang - y viên Ban Thng v - Trng Ban Dân vn Th y - Trng oàn ch o ca Th y ti
ng b xã quán trit Ngh quyt s 18 - NQ/TW v "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";
Cng ti hi ngh, ng y xã ã trin khai K hoch t chc hc tp, quán trit, tuyên truyn và t chc thc hin các Ngh
quyt. Theo ó, y ban MTTQ và các oàn th s t chc hc tp ngh quyt cho toàn th hi viên nhm nâng cao
nhn thc v nhng quan im ca ng v nhng vn c nêu trong các Ngh quyt, to s thng nht trong cán b, ng
viên và nhân dân trong quán trình trin khai thc hin ngh quyt, sm a ngh quyt vào cuc sng./.

Thu Hin

