
Thành ủy Nam Định gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây 

dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy, chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 

Chiều ngày 21/10, Thành ủy Nam Định tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm ngày 

truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy, chào mừng kỷ 

niệm 92 năm ngày truyền thống phụ nữ Việt Nam 20/10. 

 

Các đại biểu dự buổi lễ gặp mặt 



 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ 

tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng các Ban xây dựng Đảng, Văn 

phòng Thành ủy, Ban Nữ công cơ quan Thành ủy. 

         Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí 

thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư 

Thường trực Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các Ban xây 

dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Nữ công cơ quan Thành ủy đã có mặt đông đủ. 



 

Đồng chí Phạm Thị Oanh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức 

Thành ủy thay mặt các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy ôn lại 

truyền thống vẻ vang của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy. 

         Tại buổi gặp mặt các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 92 năm của 

Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng cấp ủy và 74 năm ngành Kiểm tra của 

Đảng. Lịch sử ra đời và phát triển của các Ban xây dựng Đảng luôn gắn liền với 

lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang 

xây dựng và trưởng thành của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy, trong 

thời gian qua, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy đã tham mưu giúp 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, nâng 

cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, xây 

dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, 

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Các hoạt động xây dựng 

cơ quan luôn được coi trọng, đội ngũ cán bộ, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng 

và Văn phòng Thành ủy luôn được kiện toàn, củng cố, có phẩm chất chính trị và 

đạo đức lối sống tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác cơ bản 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra... 



 

Đồng chí Trần Thị Chung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đọc diễn 

văn kỉ niệm ngày truyền thống phụ nữ Việt Nam 

         Cũng tại buổi gặp mặt, các nữ công cơ quan Thành ủy đã ôn lại ý nghĩa lịch 

sử ngày 20/10 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, qua đó càng thấy rõ, hiểu rõ hơn 

truyền thống hào hùng của phụ nữ Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của “một 

nửa thế giới” không chỉ trong lịch sử mà còn trong xã hội thời hiện đại. Trong 

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, phụ nữ Việt Nam nói chung và 

phụ nữ Thành phố Nam Định nói riêng ngày càng phấn đấu thực hiện đúng lời 

khen của Bác, ra sức thi đua, học tập và làm theo lời Bác dạy. Trên tinh thần đó 

các nữ công chức, nguời lao động Thành uỷ cũng hân hoan, không ngừng phấn 

đấu, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam để xứng đáng với 8 chữ 

vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm 

đang” 



 

Đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại buổi 

gặp mặt 

         Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Vũ 

Ngọc Phi đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan tham mưu, 

giúp việc của Thành ủy trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, 

lãnh đạo, chuyên viên cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy tiếp tục phát 

huy những kết quả đã đạt được; đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, 

chủ động, tích cực tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị 

trong năm 2022 và những năm tiếp theo.  

         Đồng chí Phó Bí thư Thường trực thành ủy cũng đã nhấn mạnh vai trò và 

những đóng góp không nhỏ của chị em phụ nữ đối với quá trình xây dựng và 

trưởng thành của cơ quan cũng như đối với gia đình. Chúc các chị em luôn giỏi 

việc nước, đảm việc nhà, động viên, khuyến khích, phấn đấu nâng cao năng lực 

và trình độ mọi mặt, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, thực hiện 

nam nữ bình đẳng; xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức 

khoẻ, năng động và sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm đến 

lợi ích xã hội và cộng đồng. 



 

Thường trực Thành ủy Nam Định chụp ảnh lưu niệm cùng các Ban xây dựng 

Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ban Nữ công cơ quan Thành ủy nhân kỷ niệm 

ngày truyền thống 

         Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy – Nguyễn Anh Tuấn đã tặng hoa 

chúc mừng các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ban Nữ công cơ quan 

Thành ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống./. 

Nguồn:thanhpho.namdinh.gov.vn 


