
CHI BỘ KHOA KINH TẾ - DU LỊCH TỎ CHỨC  

LỄ TRAO THẺ ĐẢNG VIÊN 

Ngày 8/12/2021, Chi bộ khoa Kinh tế - Du lịch tiến hành Lễ trao thẻ Đảng 

viên cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ. 

Sau khi thông qua Quyết định phát thẻ đảng viên của Đảng ủy trường Đại 

học Quảng Bình; đồng chí Trần Tự Lực – Bí thư Chi bộ  khoa Kinh tế - Du lịch 

đã trao Quyết định và Thẻ đảng viên cho các Đ/c Hoàng Thị Dụng, Đ/c Nguyễn 

Thị Diệu Thanh, Đ/c Lê  Khắc Hoài Thanh, Đ/c Dương Hải Long, Đ/c Phạm Thị 

Bích Thủy, Đ/c Phan Nữ Ý Anh. Thay mặt Chi ủy, đồng chí Bí thư Chi bộ đã 

chúc mừng cũng như hướng dẫn việc sử dụng và bảo quản Thẻ đảng viên theo 

đúng quy định của Điều lệ Đảng và các đảng văn hướng dẫn thi hành. 

Đồng chí Bí thư chi bộ cũng đề nghị các đồng chí trong thời gian tới tiếp 

tục phấn đấu, rèn luyện; phải bảo quản và sử dụng thẻ đúng mục đích, đúng quy 

định của Đảng; quyết tâm phát huy tính tiên phong, năng động, sáng tạo hoàn 

thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người Đảng viên Đảng 

cộng sản Việt Nam 

Việc trao tặng thẻ Đảng là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của các 

đồng chí đảng viên trong thời gian qua. Đồng thời, đây là niềm tự hào của không 

chỉ cá nhân đảng viên mà còn là vinh dự của Chi bộ Khoa Kinh tế Du lịch. Từ 

đó, khích lệ các đảng viên  tiếp tục phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương 

mẫu, sự năng động, sáng tạo trong công việc để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 

vụ được giao. 

 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: 

 

 

 



 

Đ/c Trần Tự Lực _ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế  - Du lịch trao Quyết định và Thẻ đảng 

viên cho đồng chí Hoàng Thị Dụng 



 

Đ/c Trần Tự Lực - Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế  - Du lịch trao Quyết định và Thẻ đảng 

viên cho đồng chí Dương Hải Long 



 

 

 
Đ/c Trần Tự Lực - Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế  - Du lịch trao Quyết định và Thẻ đảng 

viên cho đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thanh 



 

 

 

 

Đ/c Trần Tự Lực - Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế  - Du lịch trao Quyết định và Thẻ đảng 

viên cho đồng chí Phạm Thị Bích Thủy 



 

 

 
Đ/c Trần Tự Lực - Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế  - Du lịch trao Quyết định và Thẻ đảng 

viên cho đồng chí Lê Khắc Hoài Thanh 



 

Đ/c Trần Tự Lực - Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế  - Du lịch trao Quyết định và Thẻ đảng 

viên cho đồng chí Phan Nữ Ý Anh 


