
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐẢNG BỘ XÃ HÀM HIỆP NĂM 2022 
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 
Chiều ngày 16/12/2022, Đảng ủy xã Hàm Hiệp tổ chức Hội nghị Tổng 

kết, đánh giá chất lượng Đảng bộ năm 2022. 

 
Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Phúc - Ủy viên 

Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy. 
Về Đảng bộ xã Hàm Hiệp có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng 

bộ và gần 170 đảng viên của Đảng bộ xã. 

 
Trong năm 2022, mặt dù còn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở những 

tháng đầu năm, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực quyết tâm 
của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn và các tầng lớp nhân dân nên đã 
triển khai thực hiện cơ bản đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết 
mà Đảng bộ đã đề ra. 

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tham luận đều thể hiện tính nhất trí 
cao với Báo cáo đánh giá chất lượng Đảng bộ năm 2022, dự thảo Nghị quyết 
về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Phúc - Ủy viên Ban 
Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã biểu dương những 
kết quả mà Đảng ủy xã Hàm Hiệp đã đạt được trong năm 2022, đồng thời 



chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp cũng như nhiệm vụ mà 
Đảng ủy xã cần tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện trong năm 2023. 

 



Tại Hội Nghị, đồng chí Lê Văn Thanh - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng 
ủy xã đã lấy biểu quyết 11 chỉ tiêu chủ yếu trong dự thảo Nghị quyết về mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 đã đề ra, tất cả 100% đảng viên dự 
Hội nghị đều thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết, đồng thời, triển khai 
cho các Chi bộ trực thuộc ký kết giao ước thi đua năm 2023. 

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy xã đã trao tặng giấy khen cho 02 tập thể 
và 28 cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. 
 


