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Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Thành Ủy Tam Kỳ ra Quyết định số 35-QĐ/TU kết nạp quần
chúng Nguyễn Tú vào hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  

Căn cứ quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và thực hiện theo Kế hoạch của BCH Chi bộ
Khám bệnh về việc tổ chức kết nạp đảng viên năm 2015, ngày 30 tháng 10 năm 2015, chi bộ
Khám bệnh tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Tú. Lễ kết nạp diễn ra trong
không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng
chí Phạm Hồng Yên - Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế; đồng chí Nguyễn Trị - P.Bí thư Đảng ủy
Trung tâm Y tế-Bí thư chi bộ Khoa khám cùng các Đảng viên trong chi bộ.

  

  

Quang cảnh chào cờ  

  

Trải qua một thời gian dài phấn đấu, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, các đồng
chí đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong BCH Công đoàn đồng chí Nguyễn Tú đã tự
khẳng định được bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị,
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chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác với lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ
nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật
của Nhà nước, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  

  

 Đồng chí Nguyễn Trị- Bí thư chi bộ công bố Quyết định kết nạp đảng viên
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  Đồng chí Nguyễn trị, Bí thư chi bộ trao Quyết định cho đảng viên mới   Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Tú đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờĐảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấnđấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành côngnhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.  

  Lời tuyên thệ của đồng chí Nguyễn Tú  Đồng chí Nguyễn Trị, Bí thư Chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phâncông các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảngviên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.  Phát biểu chỉ đạo trong buổi Lễ kết nạp đảng viên, đồng chí Phạm Hồng Yên - Bí Thư Đảng ủyđã chúc mừng đồng chí Nguyễn Tú sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinhdự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời cũng bày tỏ mong muốn cácđồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơnnữa để cùng chi bộ của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Trungtâm Y tế ngày càng phát triển.  
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  Đồng chí Phạm Hồng Yên -Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế phát biểu tại Buổi Lễ    

  Thay mặt Đảng ủy Trung tâm Y tế, Đồng chí Phạm Hồng Yên tặng hoa chức mừng đảng viênmới  
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  Đ.c Hồ Văn Đằm - Đại diện khoa HSCC tặng hoa chúc mừng đ.c Nguyễn Tú  Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong côngtác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổchức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.  

   Tập thể đảng viên chi bộ Khám bệnh.  Nguồn: Khoa Khám Bệnh
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