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Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022
Sáng ngày 07/7/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết
công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, và triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối
năm;
Toàn thể các đồng chí đảng viên tại Đảng bộ tham dự Hội nghị; Chủ trì Hội nghị đ/c Nguyễn
Thị Thu Sương - Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam; Về tham dự
Hội nghị có các đồng chí: Thân Đức Sửu- Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phạm Tấn Vinh –
Chánh Văn phòng Sở Tài chính;

  

  

Quang cảnh Hội nghị
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Tại Hội nghị, đại diện Ban Chấp hành thông qua Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6
tháng đầu năm 2022, và triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm;
Đánh giá chung tình hình 6 tháng đầu năm 2022 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty đã thực
hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, triển khai tốt việc đăng ký làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh; BCH Đảng bộ đã ghi nhận và đã biểu dương các Chi bộ,
Nhân dịp này đại diện Đảng ủy tuyên đọc các Quyết định khen thưởng của Thàn ủy Tam Kỳ
khen thưởng Đảng bộ Công ty và Công đoàn Công ty về thành tích trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công bố Quyết định của Công ty về khen thưởng và
trao thưởng cho các vận động viên tham gia thi đấu đạt thành tích cao tại giải cầu lông Công
nhân viên chức lao động Thành phố Tam kỳ năm 2022 do liên đoàn lao động Thành phố Tam
Kỳ tổ chức;
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