ĐẢNG B ộ KHỐI DN TỈNH VĨNH PHÚC
ĐẢNG ƯỶ CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỌĨ
LIỄN SƠN

Đ Ả N G C Ồ N G SẢN VIỆT NAM

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 10 năm 202

NGHỊ QUYẾT HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG B ộ CÔNG TY
THÁNG 10/2020
Thời gian từ 7h00’-9h00\ ngày 06/10/2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty
Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty họp triển khai nội dung
công tác trọng tâm tháng 10/2020
Có mặt: 11 đ/c.
Vắng mặt: 0 đc
Chủ trì: Đ/c Lê Đình Đăng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch công ty
Thư ký: Nguyễn Xuân Sáng.
I. Nội dung:
- Đánh giá công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ đảng viên, CNV-LĐ trong
Đảng bộ;
- Đánh giá công tác kiểm tra giám sát của các chi bộ trực thuộc đối với đảng
viên;
-Tiếp tục thực hiện biệp pháp phòng chống dịch Covid 19 theo quy định của
Trung ương, ƯBND tỉnh;
- Triên khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” tới các chi bộ trực thuộc;
- Đánh giá thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nưó'c ,
các chi thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên;
- Triển khai thực hiện chỉ thị số 18/CT/TU, ngày 18/2/2014 của BTV Tỉnh ủy
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng;
Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 24/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về
thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và
các văn bản của Tỉnh về công tác Phòng chống tham nhũng; văn bản về thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở;
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- Xét đề nghị Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh xem xét kết nạp 05 quần chúng
ưu tú kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; xét đề nghị Đảng ủy khối doanh nghiệp
tỉnh xem xét chuyển Đảng chính thức cho 08 Đảng viên dự bị;
- Một số nội dung liên quan đến công tác đoàn thể khác.
II. Ket luân hôi Nghi BCH Đảng bô
Đồng chí Lê Đình Đăng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty chủ trì hội
nghị tóm tắt ý kiến phát biểu của các đ/c BCH Đảng bộ và kết luận những vấn
đề quan trọng hội nghị đã thảo luận thống nhất, cụ thể như sau:
Toàn thể cán bộ Đảng viên, công nhân viên lao động trong Đảng bộ tiếp
tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Trung
ương và UBND tỉnh;
Các đ/c Bí thư các chi bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ Đảng
viên, CNV-LĐ thuộc các chi bộ; Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới các chi bộ trực thuộc. Thực
hiện nghi quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước. Triển khai thực hiện các
chỉ thị, nghi quyết của Đảng ủy cấp trên; Thực hiện QCDC ở cơ sở; nội dung về
công tác Phòng chống tham nhũng; công tác kiểm tra giám sát; nâng cao chất lượng
sinh hoạt của chi bộ; công tác lãnh đạo đoàn thể trong chi bộ;
Các chi bộ thực hiện công tác báo cáo tình hình cán bộ Đảng viên, CNV-LĐ
trong tháng về thương trực Đảng ủy công ty trước ngày 02 hàng tháng để tổng hợp
báo cáo BTV, BCH Đảng bộ công ty;
Tiếp tục thực hiện công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ theo
hướng dẫn của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh;
Giao thường trực Đảng bộ thực hiện thủ tục trình hồ sơ kết nạp 05 quần chúng
ưu tú báo cáo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh xem xét kết nạp, cụ thể:
1. Quần chúng Phạm Thị Loan, Chi bộ phòng QLN&CT
2. Quần chúng Lê Minh Phương, Chi bộ XNTL Móng cầu
3. Quần chúng Đinh Công Dũng, Chi bộ XNTL Móng cầu
4. Quần chúng Nguyễn Thị Thanh Hoa, Chi bộ XNTL Tam Dương
5. Quần chúng Ngô Huyền Trinh, Chi bộ XNTL Vĩnh Yên
Giao thường trực Đảng ủy chuyển hồ sơ 08 Đảng viên dự bị các chi bộ, trình
BTV Đảng ủy khối quyết định;
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Nguyễn Tất Thắng
Nguyễn Văn Phi
Nguyễn Quang Hiệp
Nguyễn Hữu Toàn
Nguyễn Thị Phương
Trần Như Thắng
Trần Quý Chí
Đỗ Thành Trung

Phòng QLN&CT
Xí nghiệp thủy lợi Móng cầu
Xí nghiệp thủy lợi Móng cầu
Phòng Kế'hoạch - Kỹ thuật
Xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Tường
Xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Tường
Xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Tường
Xí nghiệp thủy lợi Bình Xuyên

Giao ông Đỗ Xuân Hoàng, PGĐ công ty làm Trưởng ban tổ chức Giải
bóng đá nam ngành thủy lợi lần thứ V, năm 2020 do Công ty là đơn vị đăng
cai. Chỉ đạo BCH CĐCS, Đoàn thanh niên công ty, lãnh đạo các đơn vị trực
thuộc, bố trí vận động viên đảm bảo quân số, thời gian tập luyện và tham gia thi
đâu.
Trên đây là Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH M T ^
thủy lợi Liên Sơn được thông qua (11/11 đông chí ủy viên BCH Đảng bộ tár^iíí I
'LỌi/ỉ

i!ỉ/sù

thành ) yêu câu các chi bộ triên khai thực hiện./.
CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ĐẢNG B ộ

THƯ KÝ

;tị
Nguyễn Xuân Sáng

Lê Đình Đăng
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