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THÔNG BÁO
Nội dung cuộc họp Đảng ủy Sở Công Thƣơng tháng 10 năm 2020
Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức họp
Đảng ủy. Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy chủ trì cuộc họp, tại cuộc họp
Đảng ủy đã bàn một số nội dung về công tác phát triển đảng, công tác đào tạo bồi
dưỡng, tuyển dụng và một số nội dung khác. Sau khi thảo luận, Đảng ủy thống
nhất như sau:
- Đồng ý chủ trương cho đồng chí Phạm Thị Dịu, Phó bí thư Chi bộ Thương
mại – Thanh tra tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, năm học
2021-2022, tại Học viện Chính trị Khu vực I; giao Chi bộ Văn phòng chỉ đạo thực
hiện;
- Đồng ý thông qua hồ sơ kết nạp đảng đối với quần chúng Đàm Vĩnh
Hoàng thuộc chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Sở Công Thương và đề nghị Đảng uỷ
Các cơ quan tỉnh xem xét kết nạp đảng. Giao đồng chí Nông Thị Thảo - ĐUV
hoàn thiện hồ sơ gửi Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh theo quy định;
- Thông qua Thông báo phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Đồng ý chủ trương đăng ký tiếp nhận 01 công chức không qua thi tuyển,
biên chế năm 2020, Giao Chi bộ Văn phòng chỉ đạo thực hiện.
Trên đây là thông báo nội dung họp Đảng ủy sở Công Thương tháng 10
năm 2020, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ trực
thuộc và các phòng, tổ chức, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Các đồng chí ĐUV;
- Các đồng chí UBKT ĐU;
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Lưu: VT, Đảng uỷ.
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