
Đảng ủy xã Hàm Liêm tổ chức Hội nghị Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022 

Sáng ngày 26/7/2022, tại Hội trường nhà văn hóa xã, Thường trực Đảng ủy xã đã 
tổ chức Hội nghị Đảng bộ nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và 
đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

Thành phần tham dự Hội nghị gồm tập tập thể BCH Đảng bộ và toàn thể đảng 
viên trong Đảng bộ. Hội nghị do đồng chí Lê Trung Hậu, Phó Bí thư Thường trực Đảng 
ủy và đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì. 
 

 
 

 Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng các tổ chức 
trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã có nhiều cố gắng vận động nhân dân thực hiện 
đạt và vượt 3/12 chỉ tiêu của Đảng bộ năm 2022, nổi bật như: công tác xây dựng Đảng 
tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tổ chức quán triệt nghiêm túc việc học tập, 
tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa 
XIII); công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Công tác tiếp 
công dân và giải quyết đơn thư được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Công tác 
quản lý Nhà nước được tập trung triển khai thực hiện; tăng cường công tác phòng chống 
dịch bệnh Covid-19; thu ngân sách có nhiều cố gắng tích cực; giao quân đạt chỉ tiêu 
huyện giao. 
 Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc 
phục như: công tác xây dựng đảng có mặt chưa đạt yêu cầu, việc tạo nguồn phát triển 
đảng viên mới ở một vài chi bộ thôn rất khó khăn; một số chỉ tiêu đạt thấp như BHYT 
(77,6%); kết nạp đảng viên mới (16,6%); triển khai thực hiện một số công trình, phần 
việc còn chậm như việc giải tỏa mặt bằng xây dựng chợ trung tâm xã giai đoạn 2, việc 
giải quyết một số ý kiến kiến nghị của cử tri còn chậm, chưa dứt điểm; công tác giải 
quyết đơn thư tuy có nhiều quan tâm nhưng một số đơn giải quyết còn chậm so với thời 
gian quy định. 
 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trung Hậu, Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy đã yêu cầu chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã và các chi bộ trực thuộc phát 
huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn đề ra những giải pháp phù hợp với tính 
hình thực tế của từng đơn vị để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị 



quyết Đảng bộ đã đề ra trong năm 2022. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên 
được phân công phụ trách từng chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình và kiến nghị cấp 
ủy để có chỉ đạo kịp thời. 
 Nhân dịp này, Thường trực Đảng ủy xã đã trao Huy hiệu 30, 50 và 55 năm tuổi 
Đảng cho 03 đồng chí đảng viên của Đảng bộ. 

 


