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THANH Uy, nOi BONG NHAN DAN, UY BAN NHAN DAN, 
UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM THANH PHO BA NANG 

Thua toàn th Nhân dan, can b vâ chin si than mn! 

Nhân dp nàm mói và don T& c truyn Nhâm Dn 2022, Thânh üy, Hi dng 
nhân dan, Uy ban nhân dan, Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam thành phO Dà Ning 
than ái gi:ri den toàn the Nhân dan, can bô, chién si thành phô, nhting ngi.thi dan thành 
phô Dà Näng song xa quê, ban be trong và ngoài rnr&c ctang sinh song, lam vic, hçc 
tp tai  Da Nàng 1ô'i thàm hOi, lôi chiic mfrng nàm mói manh  khOe,  hanh  phi.'ic vâ bInh 
an. 

Nàrn Tan Sru 2021 vra di qua vói nhiu sir kin trpng dai  cüa dt nuc vâ cüa 
thành pho nhu Dai hi dti biéu toân quôc lan thir XIII cüa Dàng, Cuc bâu cir dai 
biêu Quoc hi khóa XV và dai  biêu HDND các cap nhim kSr 2021-2026 thành cong 
tOt dçp. Day cüng là nàm thành phô tiêp tic chu tác dng nng né cüa dai djch 
COVID-19. Nhung vâi src manh doàn kêt, bàn linh, dông lông, toàn thành phô d 
tp trung buy dng tôi da các nguOn lixc, có nhiêu each lam sang tao, quyêt 1it, linh 
boat, tmg buóc ngän chn sr lay lan cüa djch bnh, han  chê thâp nhât thit hai tInh 
mng, sue khOe ci:ia nguoi dan. Ngay khi dch bnh duc kiêm soát, Dâng b, chInh 
quyên thành phO dà khân trung ban hânh các chuong trinh, kê hoach nhAm khôi 
phic và thic day các hoat dng kinh té - xã hi cüa thành phô trong trng thai thIch 
Irng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID-19. 

Näm 2022 là näm có nghia quan tr9ng, dài hOi chüng ta c.n n lrc d khc 
phuc nhüng kho khàn do dich bênh gay ra, tao nên tang thtc hiên thàng loi Nghi 
quyêt Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thir XIII cüa Dàng, Ngh quyêtDi hi lan thir 
XXII Bang bO thành phô và các m'ic tiêu Kê hoach phá.t triên kinh té - xa hi 5 närn 
cüa giai don 202 1-2025. Day cüng näm dánh dâu chng dung 25 näm xây d%rng và 
phát triên kê t1r khi thãnh phô tth thành. don vj hành chInh trirc thuc Trung uong. Be 
thiic hin các mijc tiêu dã dê ra, thành phO Ba Nang chçn chi:i dê nm 2022 là "Nàm 
thIch ü'ng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch bnh và phic hôi, phát triên 
kinh tê- x hi", trong do tp trung triên khai có hiu qua cong tác phông, chong 
djch, ice hoach phçic hôi và phát triên kirth tê - xà hi thânh phO, dâu tu xây drng kêt 
câu ha tang dông b, thüc day h sinh thai kh&i nghip dôi mOi sang tao  vâ chuyén 
dôi so, chi. tr9ng phát triên van hóa, dam bào an sinh xä hi, trât tir an toàn trên dja 
bàn thành phO, tao  mOi tnthng thun lgi cho dâu tu phát triên, 

Chào don nàm mOi, Thành üy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan, Uy ban 
Mt trn To quôc Vit Nam thành phô kêu gi Nhan dan, can b, chién si, cong dong 
doanh nghip trén dja bàn thânh phô phát huy tinh than doàn két, chung sue, chung 
lông, no 1rc cing nhau vugi qua khó khAn, thu thách, phân dâu kiêm soát tOt djch 
bênh, chü dng, sang tao ra sirc thi dua, quyt tam hoàn thành cao nhâtcác miic tiêu, 
chuung trInh, ké hoach dã dt i-a, tao dng 1ixc cho thành phO phát triên nhanli han, 
manh hon và ben vüng trong nàm 2022. 

Chic môt nàm inói rnaiih khOe, hnh phtic, thjnh vugng. 

Xuan mdi, nim tin m&i, thng lcd mái! 

Than ái! 
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