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TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC 

---- 

Căn cứ Quyết định số 41-QĐ/TV ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Bộ Giao thông vận tải về việc công nhận đồng chí Đỗ Hoàng Anh là đảng viên chính 

thức từ ngày 20/9/2020; triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Hàng không Việt 

Nam, ngày 13/01/2021 Chi bộ Tổ chức Hành chính đã trao quyết định cho đảng viên 

theo quy định 

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển Đảng viên và thực hiện công 
tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ Đảng viên trẻ có trình độ, có 

năng lực đóng góp vào sự tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. 

Sau 12 tháng phấn đấu và thử thách, đồng chí đảng viên dự bị Đỗ Hoàng Anh đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ công tác và được chi bộ hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận đảng 
viên chính thức. 

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – UV BCH Đảng bộ Học viện, Bí thư Chi bộ Tổ chức 
hành chính đã công bố và trao quyết định cho đồng chí Đỗ Hoàng Anh (Phó trưởng phòng 

Tổ chức hành chính); thay mặt Đảng ủy Học viện, cấp ủy chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh 

Tuấn đã chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên chính thức Đỗ Hoàng Anh  với 
mong muốn đồng chí luôn tiên phong và liên tục phấn đấu vươn lên trong công tác.  

Đồng chí Tuấn cũng khẳng định Chi bộ cần tiếp tục quan tâm, phát hiện và bồi dưỡng 
quần chúng ưu tú để kết nạp, thực hiện mục tiêu phát triển Đảng trong năm 2021 và nhiệm 

kỳ. 


