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Trong không khí sôi nổi của 
những ngày tháng ba “Tháng 
thanh niên”, lập thành tích chào 
mừng 91 năm ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 – 26/3/2022) và chào 
mừng Đại hội Đoàn các cấp 
nhiệm kỳ 2022 -2027. 

Sáng ngày 17/3/2022 Đoàn 
xã Hàm Đức tổ chức Đại hội đại 
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã 
Hàm Đức lần thứ XIV nhiệm kỳ 
2022 - 2027. Về tham dự và chỉ 

đạo Đại hội có Đ/c Trần Ngọc Diệu-Phó Bí thư Huyện đoàn, Đ/c Nguyễn Trọng 
Linh-Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã. 

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 và thống nhất phương hướng, chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết nhiệm kỳ đến bao gồm 12 chỉ tiêu chủ yếu và 09 giải pháp để triển khai 
thực hiện.  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn xã gồm 9 đồng chí, Đoàn đại biểu đi dự 
Đại hội Đoàn cấp trên là 7 đồng chí và 1 đồng chí dự khuyết. Đồng chí Bùi Nhiên 
được đại hội tín nhiệm bầu trực tiếp tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đoàn xã Hàm Đức, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm 
chất tốt, trình độ, năng lực và có uy tín, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu 
biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiế nhi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác đề ra./. 

./. 

 


