Ngày 25/9/2019, Qun y Liên Chiu t chc Hi thi báo cáo viên gii qun nm 2019 ti Trung tâm hành
chính qun theo K hoch s 41-KH/QU ngày 08/8/2019 nhm to iu kin cho các báo cáo viên tham gia
giao lu hc hi kinh nghim, nâng cao trình , nng lc, k nng thuyt trình, i mi công tác tuyên truyn
ming. Thông qua Hi thi, Ban t chc mong xây dng i ng báo cáo viên có bn lnh chính tr vng vàng và
sâu sát c s, ngoài ra còn phát hin nhân t mi ào to nghip v báo cáo viên và tuyn chn d thi cp thành
ph.

Ban t chc Hi thi trao hoa n 14 thí sinh d thi

C ng viên n v Phng Hòa Minh

Tham d Hi thi có 14 thí sinh i din các ng b trc thuc Qun y Liên Chiu tham gia vi tinh thn hc hi, cu
tin, rèn luyn k nng thuyt trình. Ni dung thi, các thi sinh lc chn các th loi nhm tuyên truyn, truyn t các
Ngh quyt, ch trng ng i ca ng, chính sách pháp lut Nhà nc, thông tin thi s, các chuyên , gng sáng gia
i thng gn vi tng n v, a phng tham gia d thi.

ng chí Lê Thành Quyt, Phó Ch tch UBND phng - i din n v phng Hòa Minh d thi

Kt qu cuc thi, Ban T chc trao 01 gii Nht cho thí sinh n t ng b phng Hòa Hip Nam, 02 gii Nhì cho thí
sinh n t Trng Cao ng Kinh t - K hoch và trng mm non Ha Mi thuc phng Hòa Khánh Bc , 03 gii Ba
cho thí sinh ca phng Hòa Minh, Phòng Giáo dc ào to qun Liên Chiu, n v Quân s và 08 gii Khuyn
khích.

ng chí Lê Thành Quyt - n v phng Hòa Minh (bên trái) nhn gii Ba trong 14 thí sinh d thi
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