Thc hin K hoch s 48-KH/TU, ngày 13/7/2018 ca Th y Hng Lnh v hc tp, quán trit, tuyên truyn,
trin khai thc hin các Ngh quyt Hi ngh ln th by, Ban Chp hành Trung ng ng khoá XII ca ng.
Ngày 09/8/2018, ng b phng Trung Lng t chc hi ngh hc tp, quán trit, trin khai thc hin Ngh quyt
Trung ng 7 (khóa XII) và các ngh quyt 07, 08, 09 ca Tnh y. D Hi ngh hc tp có các ng chí
trong Ban Chp hành ng b, TTHND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành oàn th, cán b ct cán t
phng n T dân ph, trên 200 ng viên ca ng b.

i din Ban Thng v ng y trao tng Huy hiu ng t 19/5/2018 cho các ng viên
Thông qua hi ngh cán b, ng viên ca ng b c hc tp, tip thu ni dung tinh thn Ngh quyt Hi ngh ln th 7
Ban chp hành Trung ng ng (khoá XII) gm: Ngh quyt s 26-NQ/TW v "Tp trung xây dng i ng cán b
các cp, nht là cp chin lc, phm cht, nng lc và uy tín, ngang tm nhim v"; Ngh quyt s 27-NQ/TW v "Ci
cách chính sách tin lng i vi cán b, công chc, viên chc, lc lng v trang và ngi lao ng trong doanh
nghip"; Ngh quyt s 28-NQ/TW v "Ci cách chính sách bo him xã hi". Ngh quyt s 07-NQ/TU v "Tng
cng công tác xây dng ng, oàn th trong doanh nghip trên a bàn Hà Tnh n nm 2025 và nhng nm tip
theo"; Ngh quyt s 08-NQ/TU v "y mnh phát trin công nghip, tiu th công nghip n nm 2025 và nhng
nm tip theo"; Ngh quyt s 09-NQ/TU v "Tip tc i mi, nâng cao cht lng, hiu qu công tác tuyên giáo
trong tình hình mi".
Cng ti hi ngh Ban Thng v ng y trao tng Huy hiu ng t 19/5/2018 cho 09 ng chí ng viên 70, 55, 45 và
40 nm tui ng.
Sau khi c quán trit, trin khai ng b theo ó 15/15 chi b t chc hi ngh chi b tho lun sâu các ni dung tinh
thn Ngh quyt hi ngh Trung ng 7 khóa XII, Ngh quyt s 07, 08, 09 ca Tnh y và trin khai vit bài thu
hoch./.
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