Công ty ICIC

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW7

HỘI NGHỊ
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW7 VÀ THÔNG QUA
NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TW8 (KHÓA XI) CỦA
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
LỄ TRAO HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG
Ngày 30/10/2013 Đảng ủy Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công
nghiệp – Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt
nghị quyết TW7 và thông qua nhanh kết quả hội nghị TW8 ( khóa XI) của Ban
chấp hành Trung Ương Đảng. Tới dự hội nghị có các đại biểu:
- Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội:
+ Đồng chí Nguyễn Đức Hưng – Bí thư Đảng ủy;
+ Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền – Trưởng Ban tổ chức;
+ Đồng chí Nguyễn Thị Thoan - Trưởng Ban Tuyên giáo;
- Ban Tuyên Giáo Trung Ương.
+ PGS.TS Ngô Văn Thạo – Vụ trưởng;
- Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Công nghiệp:
+ Đồng chí Đàm Xuân Vũ – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT
+ Đồng chí Trần Gia Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám Đốc Công ty
+ Đồng chí Trương Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc Công ty
+ Đồng chí Đinh Văn Viện - Phó Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể các
đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ Công ty tham dự đầy đủ.

(Các đồng chí đại biểu và Đảng viên Công ty ICIC về dự Hội nghị)
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* Sau một phút chào cờ đầy trang nghiêm, đồng chí Đinh Văn Viện – Phó
Tổng giám đốc Công ty tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu qua chương trình
của Hội nghị.

* Mở đầu Hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo – Ban tuyên giáo Trung Ương
trình bầy tóm tắt những nội dung chính của Nghị quyết TW7 (Khóa XI) như sau:

Trang 2

Công ty ICIC

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW7

“Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;
đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Dự thảo
sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương
4 về xây dựng Đảng; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và một số
vấn đề quan trọng khác...”.
Toàn bộ Đảng viên trong Công ty tập trung lắng nghe, đóng góp ý kiến phát
huy cao độ tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên.
* Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền – Trưởng ban tổ
chức Đảng Ủy khối Công Nghiệp Hà Nội đọc quyết định của Thành Ủy Hà Nội,
quyết định trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Xuân Thuận
– Trưởng phòng TCHC Công ty ICIC.

Đồng chí Nguyễn Đức Hưng – Bí thư Đảng ủy Khối Công Nghiệp Hà Nội
trân trọng gắn Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Xuân Thuận trong
không khí tràn ngập niềm vui và tự hào của toàn thể Đảng viên trong Công ty.
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(Đồng chí Đàm Xuân Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty tặng
hoa chúc mừng)

Đồng chí Ngô Xuân Thuận bồi hồi, xúc động phát biểu cảm tưởng:
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“Hôm nay, tôi rất vinh dự và tự hào được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.
Đây không chỉ là vinh dự, không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với sự cống
hiến của mình, đồng thời đây cũng là trách nhiệm, cần tiếp tục học tập, rèn
luyện phấn đấu hơn nữa để xứng đáng là người Đảng viên. Tôi luôn giữ trọn
niềm tin với Đảng, luôn giữ vững phẩm chất của người Cộng Sản và hoàn thành
tốt nhiệm vụ mà Đảng giao cho. Từ khi được thành lập đến nay, Đảng ta đã
lãnh đạo Nhân dân đánh đuổi giặc ngoại xâm, mang lại Độc lập - Tự do cho
dân tộc, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân. Khi Đất nước thống nhất đến nay,
Đất nước không ngừng đổi mới, đời sống Nhân dân được nâng lên, tôi càng tin
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đây tôi cũng mong rằng mỗi Đảng viên
trong Đảng bộ chúng ta hãy phấn đấu hơn nữa để góp phần cùng Công ty vượt
qua được giai đoạn khó khăn hiện nay, sống và làm việc theo gương Chủ tịch
Hồ Chí Minh vĩ đại, thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết TW4 để Đảng ta mãi
mãi vững mạnh” (trích).
Hội nghị kết thúc trong không khí vui vẻ, khấn khởi trên từng nét mặt Đảng
viên.
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