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Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 10 Tháng 5 2013 01:54

Sáng ngày 30 tháng 01 năm 2013 BTV Đảng ủy phường Minh An đã tổ chức Lễ trao huy hiệu
Đảng nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930-03/02/2013);

Tổng kết 02 năm thực hiện chỉ thị 03 của BCT và sơ kết công tác dân vận năm 2012, công bố
khen thưởng những tập thể và cá nhân hoàn thành nhiệm vụ năm 2012.

Ban tổ chức Lễ đã vui mừng đón tiếp đ/c Nguyễn Văn Dung ủy viên BTV Thành ủy, trưởng ban
công tác dân vận Thành Ủy Hội An.

Về phía địa phương có các đ/c Chủ tịch, PCT HĐND, UBND, UBMT phường, các ban ngành
đoàn thể, các cấp ủy chi bộ, ban cán bộ 05 khối phố, cấp ủy chi bộ trường học, ban dân vận các
khối phố.
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Các Đ/c được vinh dực nhận huy hiệu Đảng lần này gồm: đ/c Huỳnh Phẩm huy hiệu 55 tuổi
Đảng, đ/c Huỳnh Kỳ Sinh huy hiệu 55 tuổi Đảng, đ/c Lâm Văn Màng huy hiệu 40 tuổi Đảng.

Đ/c Huỳnh Phẩm đã thay mặt 03 đ/c nhận huy hiệu Đảng lần này phát biểu và hứa sẽ tiếp tục
thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên một cách xuất sắc hơn nữa.

Tại hội nghị đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Phó bí thư Đoàn TNCSHCM phường Minh An thay
mặt tuổi trẻ Minh An phát biểu chào mừng tại Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN
03/02/1930-03/02/2013.

Hội nghị đã được nghe đ/c Huỳnh Thị Mai ủy viên Ban TV Đảng ủy – phó ban tuyên giáo
phường Minh An báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 03 của BTC.
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Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 10 Tháng 5 2013 01:54

Đ/c Võ Đức Bướm – Phó Bí thư trực, Trưởng khối dân vận đã phát biểu, biểu dương những kết
quả mà năm qua nhân dân cán bộ phường đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã
hội – anh ninh quốc phòng năm 2012.

Hội nghị cũng đã được nghe những ý kiến từ cơ sở khối phố do đ/c Võ Thị Hóa Tổ trưởng tổ
dân vận khối phố An Thái và đ/c Nguyễn Thị Phượng Tổ trưởng tổ dân vận khối phố An Định
đã phát biểu những ý kiến thiết thực và giải bày những tâm tư tình cảm trong công tác dân vận
được quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương năm qua.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu của đ/c Nguyễn Văn Dung ủy viên Ban thường vụ
Thành ủy, trưởng ban công tác dân vận Thành ủy biểu dương những kết quả của Minh An năm
qua.
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Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 10 Tháng 5 2013 01:54

Đ/c Võ Đức Bướm thay mặt ban thường vụ Đảng ủy, chủ trì hội nghị đã kết thúc hội nghị và
phát biểu thêm một số công tác nhiệm vụ cấp bách từ nay đến Tết Nguyên Đán 2013 Quý Tỵ.

Hội nghị đã đón nhận bằng khen của Ban Dân Vận Tỉnh ủy Quảng Nam cho tập thể khối dân
vận phường Minh An và cá nhân đ/c Đặng Xuân Cảnh phó khối dân vận phường.

UBND phường Minh An đã quyết định khen thưởng một tập thể Hội LHPN phường Minh An và
04 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc chỉ thị 03 của BCT, 03 tập thể và 07 cá nhân hoàn thành
công tác dân vận năm 2012.

Nguồn tin: Nguyễn Ngại

4/4

