
ĐẢNG ỦY XÃ HÀM LIÊM 
tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng Đảng bộ năm 2022,  

phương hướng nhiệm vụ năm 2023 
 

 Sáng ngày 22/12/2022, tại nhà văn hóa xã Hàm Liêm, Đảng ủy xã đã tổ chức 
Hội nghị đánh giá chất lượng Đảng bộ năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2023. 
 Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Hàm Thuận Bắc, các đồng chí trong Ban Thường vụ 
Đảng ủy và hơn 125 đảng viên của toàn Đảng bộ. 

 
Hình ảnh: các đại biểu tham dự Hội nghị Đảng bộ xã 

Tại hội nghị, toàn thể đảng viên đã được nghe đồng chí Tống Quốc Việt, Bí 
thư Đảng ủy xã quán triệt nội dung Kết luận số 1288-KL/HU ngày 15/12/2022 của 
Ban Thường vụ huyện ủy Hàm Thuận Bắc về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng 
– an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo đánh giá chất 
lượng Đảng bộ năm 2022 và dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023. 

Trong năm 2022, cùng với sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, 
phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể, đặc biệt là sự phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng bộ 
và nhân dân trong xã nên đã thực hiện đạt được một số kết quả, ước tính đến cuối 
năm đạt 11/12 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, còn 01 chỉ tiêu về tỷ lệ người tham gia bảo 
hiểm y tế chưa đạt (79,8%/90,2%).  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn có những hạn chế, 
khuyết điểm cần phải khắc phục như: công tác xây dựng Đảng có mặt chưa đáp ứng 
yêu cầu; việc chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 
đảng viên còn chậm theo quy định; chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn chưa được nâng 
cao, vẫn còn một vài chi bộ chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; còn 
lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảng viên nên dẫn đến 
có trường hợp phát sinh vi phạm liên quan đến đạo đức, lối sống,…. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Phúc, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đã biểu dương những kết quả mà Đảng 
bộ xã đã đạt được trong năm 2022 và cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần phải khắc 
phục trong thời gian đến. Đồng thời, đồng chí cũng đã yêu cầu tập thể BCH Đảng bộ 
nghiên cứu và tập trung triển khai thực hiện tốt 8 nhiệm vụ sau đây: giữ vững đoàn 
kết nội bộ; cải tiến, đổi mới lề lối, phong cách làm việc; làm tốt công tác xây dựng 



Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành Điều lệ Đảng, làm tốt công tác phát 
triển đảng viên mới; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các 
lĩnh vực, phát huy hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu; quản lý chặt chẽ quỹ 
đất công ích trên địa bàn xã; tập trung tốt cho công tác thu ngân sách ngay từ những 
tháng đầu năm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và tiếp tục triển khai các 
giải pháp nhằm bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa 
phương. 

 
Hình ảnh: đ/c Đặng Thanh Phúc, UVTV, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy  

phát biểu chỉ đạo  
Qua đánh giá cuối năm, toàn Đảng bộ có 01 chi bộ xếp loại hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, 08 chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và 03 chi bộ xếp loại hoàn 
thành nhiệm vụ; có 17 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 157 đảng 
viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 32 đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 
01 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm 
vụ. BCH Đảng bộ đã tặng giấy khen đối với 01 tập thể chi bộ và 17 đảng viên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.  
 

 
 Hội nghị đã biểu quyết thông qua 11 chỉ tiêu chủ yếu và 08 nhiệm vụ, giải 
pháp cần triển khai thực hiện trong năm 2023. 

Văn phòng UBND xã 


