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THÔNG BÁO
Nội dung cuộc họp Đảng ủy Sở Công Thƣơng tháng 9 năm 2020
Ngày 14 tháng 9 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 cán bộ và một số nội dung khác. Sau khi
thảo luận, Đảng ủy thống nhất như sau:
- Đồng ý chủ trương cho đồng chí Hoàng Thị Huyền, đảng viên Chi bộ Văn
phòng tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, nguồn Ngân
sách nhà nước, năm học 2020-2021 và đồng chí Nông Quang Vũ, đảng viên Chi
bộ Khuyến công tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung,
nguồn kinh phí tự chủ, năm học 2020-2021; giao Chi bộ Văn phòng tham mưu
thực hiện;
- Đồng ý chủ trương kiện toàn chức danh Phó giám đốc Trung tâm Khuyến
công và Xúc tiến thương mại theo đề nghị của Chánh Văn phòng, bằng nguồn
nhân sự tại chỗ theo quy hoạch đã phê duyệt. Giao Chi bộ Văn phòng phối hợp
với Chi bộ Khuyến công tham mưu quy trình bổ nhiệm đảm bảo đúng quy định
hiện hành.
Trên đây là thông báo nội dung họp Đảng ủy Sở Công Thương tháng 9 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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