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Sáng ngày 14/01/2015, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác
năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Kỷ niệm chương
"Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng"

  

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm
UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các ban, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí
UVBTV, UVBCH, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; cán bộ, chuyên viên các ban, Văn phòng
Đảng ủy Khối và Thường trực Đoàn Khối; các đồng chí Bí thư, Giám đốc các doanh nghiệp; Chủ
nhiệm UBKT, cán bộ phụ trách kiểm tra chi bộ cơ sở và các đồng chí Trực đảng tổ chức cơ sở
đảng. Chủ trì Hội nghị đ/c Lê Thị Nga - Bí thư Đảng ủy Khối và đ/c Ngô Năm - Phó Bí thư
Đảng ủy Khối.

  

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thừa ủy quyền của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đã tổ chức trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" cho đồng chí Đinh
Văn Sơn- Bí thư đảng ủy-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến
thiết Quảng Nam và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần văn Quyền.
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  Đồng chí Đinh Văn Sơn- Bí thư Đảng bộ (người đứng giữa) nhận Giấy khen của Đảng ủy khốiDoanh nghiệp Quảng Nam.  Cũng trong dịp này, Hội nghị đã biểu dương và tặng Giấy khen của BTV Đảng ủy Khối choĐảng bộ Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh"tiêu biểu năm 2014; và tặng Giây khen cho 01 đồng chí tại Đảng bộ Công ty đạt đạt tiêuchuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 05 năm liền (2010 - 2014).    
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