Nhân dp chun b ón Tt c truyn ca dân tc nm Canh Tý 2020, chiu ngày 15/01/2020, lãnh o
Thành y, HND, UBND, UBMTTQ Vit Nam thành ph à Nng ã long trng t chc bui gp mt thân mt
và tng quà cho gn 200 chc sc các t chc tôn giáo trên a bàn thành ph.

Quang cnh bui gp mt
Phát biu ti bui gp mt, thay mt lãnh o thành ph, ông Nguyn Vn Qung, Phó Bí th Thng trc Thành y
ã thông tin nhng kt qu phát trin kinh t -xã hi ca thành ph trong nm 2019, trong ó áng chú ý là vic
thành ph tip tc y mnh thc hin các chng trình “Thành ph 4 an” , Thành ph “5 không”, “3 có”, xây dng
nông thôn mi, ô th vn minh, hin i, thu nhâp ngi dân c cai thiên, i sng vn hóa, tinh thn ca nhân dân c
nâng lên, tình hình an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi c bn c n nh. ng thi, khng nh nhng kt qu t c nh
trên là nh s ng thun, n lc ca toàn ng b, chính quyn và các tng lp nhân dân, trong ó có s ng h, chung
tay ca quý v chc sc và tín các tôn giáo trên a bàn thành ph.
Ti bui gp mt, i din lãnh o các t chc tôn giáo trên a bàn thành ph cng ã vui mng gi li cm n n các cp
chính quyn thành ph ã to iu kin thun li cho chc sc, tín các tôn giáo c hot ng và th hng nhng kt qu tt
p trong s phát trin chung ca thành ph à Nng.
Nhân dp này, lãnh o thành ph à Nng cng ã tng quà tt cho các v chc sc tôn giáo n tham d./.
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