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Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018
Sáng ngày 24/01/2019, Đảng ủy Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng
kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019;
Tham dự Hội nghị có 38/38 đồng chí đảng viên tại Đảng bộ; Chủ trì Hội nghị đ/c Đinh Văn
Sơn - Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam;
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành thông qua báo cáo kiểm điểm; Báo cáo tổng kết công tác năm
2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo của UBKT đảng ủy Công ty năm 2018;

  

  

Đ/c Đinh Văn Sơn – Bí thư đảng bộ chủ trì Hội nghị; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Sương – Phó Bí
thư Đảng bộ- Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương
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hướng nhiệm vụ năm 2019;
Đánh giá chung tình hình năm 2018 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, công nhận 01 Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm
vụ. Nhân dịp này BCH Đảng bộ Công ty đã trao tặng giấy khen cho các đồng chí đảng viên
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018;

  

  

Đồng chí Đinh Văn Sơn- Bí thư Đảng bộ trao Giấy khen cho các đảng viên HTXS nhiệm vụ năm
2018
Với tinh thần cởi mở, thẳng thắng trong góp ý xây dựng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết làm
tiền đề cho hướng phát triển trong năm 2019 đồng thời đề ra những giải pháp và kiến nghị để
thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2019;
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