Sau khi nghe Huyện ủy Quảng Xương thông tin tình hình chính trị, kinh tế năm 2020, Phó Bí thư Thường
trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nguyễn Thị Việt Hiền chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân huyện với kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt nhiệm vụ.

Thông tin tình hình nhiệm vụ năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
quận Cẩm Lệ Nguyễn Thị Việt Hiền cho biết, do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, mưa bão tình hình kinh tế
của quận gặp khó khăn. Song, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức, Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân toàn quận đã triển khai các giải pháp ổn định phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành cơ
bản nhiệm vụ chính trị trong năm.

Dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cẩm Lệ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân dân quận Nguyễn Thị Việt Hiền và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Võ Thiên Sinh
trao số tiền 110 triệu đồng cho Đảng bộ huyện Quảng Xương để hỗ trợ các gia đình chính sách và hộ nghèo
gặp khó khăn trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo quận Cẩm Lệ trao kinh phí hỗ trợ gia đình chính sách và hộ nghèo gặp khó khăn của huyện
Quảng Xương

Trong khuôn khổ của chuyến đi, Đoàn đã đến thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ngọt, thương binh Nguyễn Văn
Chữ (cùng trú thôn Lê Hương). Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo quận Cẩm Lệ ân cần gửi lời thăm hỏi sức
khỏe, chúc mẹ VNAH Nguyễn Thị Ngọt sống lâu trăm tuổi, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo; chúc
thương binh Nguyễn Văn Chữ mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng
quê hương.

Đoàn công tác quận Cẩm Lệ thăm mẹ VNAH Nguyễn Thị Ngọt
Chuyến đi là dịp để hai đơn vị tiếp tục giao lưu, học tập kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ
chính trị, kinh tế cũng như thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị mà Cẩm Lệ - Quảng Xương đã gầy dựng, vun
đắp lâu nay./.
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