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Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Đảng năm 2015 và đề ra phương hướng
công tác năm 2016, chiều ngày 21/1/2016, Đảng ủyTrung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đã tổ
chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015. Đến dự hội nghị, về phía khách mời có đồng
chí Trịnh Ngọc Thanh - Phó ban tổ chức Thành ủy. Về phía đảng ủyTrung tâm Y tế có đồng chí
Phạm Hồng Yên - Bí thư đảng ủy, Đồng chí Nguyễn Trị - PBT Đảng ủy cùng toàn thể đảng
viên trong đơn vị.

  

      

  

Mở đầu hội nghị là các tiết mục văn nghệ chào mừng của chi đoàn thanh niên Trung tâm Y tế 
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  Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Trị thay mặt đảng ủy trình bảy Báo cáo công tác Đảng của Đảngủy Trung tâm Y tế năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016. Trong năm 2015 đảng ủyTrung tâm Y tế đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt nghị quyết, chương trình, kế hoạch, nhiệmvụ chính trị của đơn vị và cấp trên giao với nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặtcông tác. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, Đảng ủy đãđề ra phương hướng công tác năm 2016 với các mục tiêu cụ thể.  Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác Đảng của các Chi bộ và các đảng viên, đạidiện lãnh đạo Đảng ủy đã trao giấy khen cho các chi bộ trong sạch vững mạnh và các đảngviên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.  

    Các đại biểu cấp trên cũng đánh giá cao thành tích đạt được của Đảng ủy Trung tâm Y tế trongthời gian qua và phương hướng trong thời gian đến. Đảng ủy Trung tâm y tế quyết tâm thực hiệntốt, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cấp trên giao.  Tác giả bài viết: Quốc Bảo  
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