
ĐẢNG ỦY XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 

Sáng ngày 28/6/2022, tại Hội trường nhà văn hóa xã, Đảng ủy xã Hàm Liêm đã 

tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. 

Về tham dự buổi Hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Phúc, Ủy viên Ban Thường 

vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Trưởng Ban 

Tổ chức huyện ủy. Ở xã, có đồng chí Nguyễn Minh Trí, HUV, Bí thư Đảng ủy xã, các 

đồng chí Đảng ủy viên; Trưởng, Phó các đoàn thể xã cùng tham dự. 
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Huyện ủy trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Minh Trí 

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ huyện ủy Hàm Thuận Bắc, 

đồng chí Đặng Thanh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện ủy đã công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy Hàm Thuận 

Bắc về việc điều động đồng chí Nguyễn Minh Trí, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hàm 

Liêm về nhận công tác tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc kể từ ngày 01/7/2022. Phát 

biểu tại lễ công bố quyết định, đồng chí Đặng Thanh Phúc ghi nhận những cố gắng nỗ 

lực của đồng chí Trí trong thời gian qua và hy vọng đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu để 

hoàn thành nhiệm vụ ở cương vị mới trong thời gian đến. 

 Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trí đã cảm ơn tập thể Đảng ủy xã Hàm 

Liêm đã đoàn kết giúp đõ bản thân đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 



qua; cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Ban Thường vụ huyện ủy Hàm Thuận Bắc và 

hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao 

trong thời gian đến. 

 

 


