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ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC–THÔNG TIN–TƯ LIỆU

Thực hiện Công văn 661-CV/ĐUK, ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan
tỉnh về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020;
Kế hoạch số 102-KH/ĐU, ngày 14/6/2017 của Đảng ủy Trường Chính trị, chiều 25/8/2017, Chi
bộ phòng Nghiên cứu Khoa học – Thông tin – Tư liệu long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm
kỳ 2017-2020.

Tới dự Đại hội có đ/c Ngô Thị Liên - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đ/c Đàm Xuân Tùng – Phó Bí
thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đ/c đại diện chi bộ các khoa, phòng; Bí thư Chi đoàn Thanh
niên; cùng toàn thể đại biểu là đảng viên trong Chi bộ.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã nhiệt tình tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh
thần trách nhiệm cao; đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân
thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đồng thời, Đại hội cũng đã bàn bạc xác
định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội đã bầu đ/c Nguyễn Hoàng Long làm Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Thị Hiền làm Phó Bí thư
Chi bộ. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức trong thời gian tới nhưng với tinh thần đoàn
kết, tập thể Chi bộ Phòng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ mới./.
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Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL
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