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Ngày 21/04/2022, Hội 
Cựu chiến binh (CCB) xã Hàm 
Đức tổ chức Đại hội Đại biểu 
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-
2027. Về dự và chỉ đạo Đại hội 
có đồng chí Nguyễn Trọng 
Hợp, Phó Chủ tịch Hội CCB 
Huyện; đồng chí Huỳnh Văn 
Cầu Bí thư Đảng ủy xã; Đại 
diện  HĐND-UBND-UBMTTQ 
xã, các Ban ngành, đoàn thể xã 
và 71 đại biểu đại diện cho hơn 
263 hội viên CCB trong toàn xã 
về dự Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ cán bộ, 
hội viên Cựu chiến binh xã Hàm Đức đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, 
chỉ tiêu mà Nghị Quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- An ninh của xã nhà. Phát huy bản chất truyền 
thống “ Bộ đội Cụ Hồ’’ tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế 
độ XHCN. Hội Cựu chiến binh luôn chú trọng đến công tác quán triệt tuyên truyền 
cho cán bộ hội viên các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, các quy định của địa phương nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm 
tin tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; gương mẫu đi đầu, chấp hành các quy định 
của địa phương; tuyên truyền hội viên luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh 
mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những quan điểm sai trái 
đi ngược lại quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước.Vận động hội viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong do hội phát 
động như: nhận phụng dưỡng suốt đời 02 mẹ Việt nam anh hùng; tặng quà 1.414 xuất 
quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; 250 phần quà tết trung thu cho 
các em học sinh; tặng 94 xuất học bỗng “Tiếp bước cho em đến trường”; hộ trợ 290 
thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh cận nghèo; ủng hộ Nhân dân Miền trung bị Bảo lũ; 
ủng hộ Chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên 
CCB vượt qua Đại dịch Covid-19; tặng 79 phần quà cho hộ dân trong khu phong tỏa 
do dịch Covid-19 và ủng hộ mua vacxin; xây và sữa  nhà“Mái ấm đồng đội” và phối 
hợp với UBMT xã xây nhà tình thương cho hội viên thuộc hộ nghèo. 

Trong 5 năm Hội CCB kết nạp được 35 hội viên, tỷ lệ Đảng viên trong Hội 
CCB hiện nay có 54 Đảng viên; hàng năm bình xét, phân loại chất lượng tổ chức Hội 
và hội viên, 100 % Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 95% trở lên hội viên 



đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, 100% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình 
văn hóa. Phối hợp với đoàn thanh niên xã và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực 
giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Hợp Phó Chủ tịch Hội 
CCB Huyện và đồng chí Huỳnh Văn Cầu Bí thư Đảng ủy xã Hàm Đức đã biểu dương 
những kết quả mà Hội CCB xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; trên cơ sở chỉ rõ 
những tồn tại, hạn chế và đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua của địa 
phương; tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã trong thực hiện nhiệm vụ; 
củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; 
Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống vật 
chất của hội viên; thường xuyên tuyên truyền tốt công tác phòng, chống dịch Covid-
19; tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật... 

Qua thảo luận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, Đại hội đã 
đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 
trong nhiệm kỳ qua; đồng thời thống nhất cao phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 
đề ra trong Nghị quyết nhiệm kỳ đến (gồm 09 chỉ tiêu chủ yếu và 06 nhiệm vụ, giải 
pháp) để triển khai thực hiện.  

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 10 đồng chí và Đoàn đại 
biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 12 đồng chí và 01 đồng chí dự khuyết. Đồng chí 
Trần Quốc Kha được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội CCB xã Hàm 
Đức, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
phẩm chất truyền thống”Bộ đội cụ Hồ, có năng lực và có uy tín, đoàn kết, thống nhất 
ý chí và hành động, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng, 
hợp pháp của cán bộ, hội viên, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi phương hướng, 
nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội lần thứ IX đã đề ra./. 

 


