Chiu ngày 18/6/2015, Th y- HND- UBND- UBMTTQVN th xã Hng Lnh t chc bui gp mt ta àm
nhân k nim 90 nm ngày Báo chí Cách mng Vit Nam (21/6/1925- 21/6/2015). n d bui gp mt có
các ng chí: Hoàng Vn Qung – Tnh y viên, Bí th Th y, Ch tch HND th xã; Nguyn Vn H - PBT
Th y, Ch tch UBND th xã; Phan Th Hng Xoan – UV BTV Th y, Phó Ch tch HND th xã cùng i
din lãnh o các phòng, ban ngành liên quan và toàn th cán b, phóng viên, thông tin viên, cng
tác viên, nhng ngi làm công tác thông tin, tuyên truyn ca th xã Hng Lnh.

/c Hoàng Vn Qung - Bí th Th y, Ch tch HND th xã phát biu chúc mng i ng nhng ngi làm công tác
báo chí, tuyên truyn trên a bàn
Cách ây 90 nm, ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên, c quan ngôn lun ca Vit Nam Thanh niên Cách
mng ng chí Hi- T chc tin thân ca ng CSVN ra s u tiên, do lãnh t Nguyn Ái Quc sáng lp và trc tip ch
o hot ng, m ng cho dòng Báo chí Cách mng Vit Nam hình thành và phát trin.
Trong nhng nm qua, di s lãnh o trc tip ca ng b th xã, s phi kt hp ca các ban, ngành, oàn th trên a
bàn, các loi hình báo chí, thông tin, tuyên truyn trên a bàn th xã ã không ngng phát trin và ln mnh v
mi mt, t ch mi ch có ài Truyn thanh – Truyn hình th xã và h thng truyn thanh c s, n nay ã có thêm T
Thông tin Hng Lnh, Cng thông tin in t Hng Lnh, c bit ài TT- TH th xã ã nâng cao thi lng và cht lng
phát sóng, h thng truyn thanh c s c nâng cp áp ng tt nhim v chính tr ca a phng. Các loi hình báo
chí trên a bàn ã có s i mi v hình thc và ni dung tuyên truyn, tng s lng các chuyên trang, chuyên mc,
kp thi biu dng gng ngi tt, vic tt. i ng nhng ngi làm công tác báo chí, thông tin viên, cng tác viên,
nhng ngi làm công tác thông tin, tuyên truyn ã có bc phát trin nhanh v s lng, trng thành v cht lng, ã
làm tt công tác tuyên truyn trên mt trn vn hóa - t tng, u tranh chng tham nhng, tiêu cc và thc hin
công cuc i mi t nc và ca a phng. Nh ó, nhng thông tin cp nht kp thi n c vi ông o các tng lp nhân
dân.. Hot ng báo chí, tuyên truyn trên a bàn ã thc s th hin là ting nói c lc ca ng b, chính quyn và
Nhân dân, là cu ni gia Nhân dân vi ng và Nhà nc.

/c Nguyn Vn H - Ch tch UBND th xã phát biu kt lun bui ta àm
Phát biu chúc mng i ng nhng ngi làm công tác báo chí, thông tin, truyn thanh trên a bàn, các ng
chí: Hoàng Vn Qung – Tnh y viên, Bí th Th y, Ch tch HND th xã; Nguyn Vn H - PBT Th y, Ch tch
UBND th xã ã khen ngi, biu dng và nhit lit chúc mng nhng thành tích ca cán b, phóng viên, thông
tin viên, cng tác viên, nhng ngi làm công tác thông tin, tuyên truyn ca th xã Hng Lnh ã t c trong
nhng nm qua. ng thi, lãnh o Th xã cng ngh cp y, chính quyn các cp tip tc quan tâm, ch o, lãnh o
và to iu kin tt nht hot ng báo chí c phát trin; tip tc nâng cao vai trò cht lng hot ng ca các c quan làm
công tác báo chí trên a bàn theo tinh thn Ngh quyt TW 5 (khoá X) "V công tác t tng, lý lun và báo
chí trc yêu cu mi", góp phn làm tròn nhim v tuyên truyn ch trng, ng li ca ng, chính sách, pháp lut ca
Nhà nc, nh hng úng n d lun xã hi, góp phn nâng cao dân trí, óng góp tích cc, có hiu qu vào công
cuc i mi a phng./.
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