TH CHÚC MNG NM MI - TT MU TUT 2018:
ng bào, cán b và chin s thành ph thân mn!
Nhân dp nm mi và ón Tt c truyn Mu Tut 2018, Thành y, Hi ng nhân dân, y ban nhân dân, y ban Mt
trn T quc Vit Nam thành ph à Nng thân ái gi n toàn th ng bào, cán b, chin s thành ph, nhng ngi à
Nng sng xa quê, bn bè quc t ang sinh sng, công tác, hc tp ti à Nng li chúc mt nm mi hnh phúc và
thành công.
Nm 2017, vt qua nhiu khó khn, thách thc, ng b, chính quyn và nhân dân thành ph ã ng lòng, chung
sc trin khai thc hin và hoàn thành tt các mc tiêu phát trin kinh t - xã hi, an ninh – quc phòng. Kinh t
thành ph tip tc có nhng bc phát trin; các hot ng vn hóa, l hi din ra sôi ni; ch trng “thành ph 4 an” c
trin khai mnh m, thit thc, c c h thng chính tr và xã hi ng thun, tích cc tham gia thc hin. c bit, s thành
công trên mi phng din trong công tác chun b, phi hp t chc Tun l cp cao APEC 2017 ã góp phn
nâng cao v th ca thành ph à Nng trong quan h i ngoi, to nim tin, c hi và ng lc phát trin mi cho thành
ph.
Cùng ón chào nm mi trong không khí hân hoan và tràn y lc quan, chúng ta tin tng rng, trong nm
2018, ng bào, cán b, chin s thành ph tip tc ng lòng, quyt tâm xây dng à Nng tr thành thành ph giàu
p, an bình, là im n yêu thích ca du khách; là ni gp g, u t ca các doanh nhân; a im lý tng t chc các
s kin ln trong nc và quc t. Và trên tt c, chúng ta s n lc vì nim t hào và tình yêu dành cho thành ph à
Nng thân yêu.
Chào Xuân mi vi nim tin mi, thng li mi,
Thân ái!
THÀNH Y, HI NG NHÂN DÂN, Y BAN NHÂN DÂN, Y BAN MT TRN T QUC VIT NAM THÀNH PH
À NNG

