oàn cán b lãnh o th xã Hng Lnh gm các ng chí: ng Thanh Hi - Tnh y viên, Bí th Th y, Nguyn Vn Hi
– Phó Bí th Thng trc Th y, Ch tch HND th xã, Trn Quang Tun - Phó bí th, Ch tch UBND th xã Hng
Lnh cùng i din lãnh o các phòng, ban, ngành ã vào thành ph H Chí Minh tham d bui gp mt u xuân
do Hi ng hng th xã Hng Lnh ti thành ph H Chí Minh và các tnh lân cn t chc.

Bui gp mt hi t ông bà con ng hng Hng Lnh ang sinh sng, làm n và hc tp ti thành ph H Chí Minh và
các tnh lân cn. T hào nhiu ngi con ca quê hng thành t s nghip trên chính trng, lnh vc kinh doanh, trí
thc, ... T khi hot ng n nay, Hi ng hng th xã ti thành ph mang tên Bác ã có nhiu hot ng hng v quê
hng, va tích cc tham gia óng góp ý kin giúp lãnh o th xã nh hng chin lc phát trin KT-XH a phng, ng
thi y mnh các hot ng t thin xã hi, giúp ng bào khc phc hu qu thiên tai, chung sc cùng ng b và Nhân
dân th xã xây dng ô th loi III.
Phát biu ti bui gp mt, ng chí ng Thanh Hi – Tnh y viên, Bí th Th y ã hi thm tình hình i sng, kinh t, ...
ca bà con ng hng. ng thi, báo cáo tình hình kinh t, phát trin xã hi ca th xã, tình hình xây dng các
tiêu chí ô th loi III hin nay, các d án thu hút u t trên a bàn th xã. Bí th Th y mong mun Hi ng hng
Hng Lnh ti TP. H Chí Minh và các tnh lân cn cng nh con em Hng Lnh xa quê tip tc phát huy truyn
thng tt p ca quê hng, ra sc thi ua hoàn thành xut sc mi nhim v trên các cng v công tác và thng
xuyên hng v quê hng bng nhng vic làm thit thc, góp phn cùng ng b và nhân dân Hng Lnh xây dng
th xã Hng Lnh ngày càng giàu p, vn minh./.
HNG NGUYÊN

