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Ngày 17/6/2022 Chi bộ thôn Phú Lập, thuộc Đảng bộ xã Hàm Phú đã tiến 

hành Đại hội Chi bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2025.  

Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nguyễn Thành Tuyên - Bí thư Đảng 

ủy xã Hàm Phú và các đồng chí trong tổ công tác, cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ 

thôn Phú Lập.  

Chi bộ thôn Phú Lập có 37 đảng viên 

(trong đó đảng viên chính thức 35 

đồng chí (đảng viên miễn sinh hoạt 07 

đồng chí), đảng viên dự bị 02 đồng 

chí). Nhiệm kỳ 2020-2022, tình hình 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức 

phức tạp. Được chi ủy chi bộ xác định 

là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ sức 

khỏe cho người dân, chi bộ đã làm tốt 

công tác tuyên truyền phòng chống 

dịch, chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân tiêm phòng đầy đủ các mũi vacxin 

phòng covid-19, gắn với việc phát triển kinh tế, trong điều kiện bình thường mới. 

Với sự đoàn kết, thống nhất cao của Ban chi ủy Chi bộ và nhân dân trong thôn, 

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ đã tập trung lãnh đạo Ban điều hành thôn, Ban 

công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thôn 

phát huy tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Kết quả Có 

10/10 chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn 

thành vượt mức kế hoạch đề ra.  

Từ kết quả đạt được, nhiệm kỳ 

qua Chi bộ thôn Phú Lập được Đảng ủy 

xã Hàm Phú đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành 

nhiệm vụ, trong đó có 80% đảng viên 

hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% đảng 

viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc 

phục những tồn tại hạn chế. Đại hội đã 

tập trung thảo luận đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, 

đồng thời đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, 



trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, phát huy sức mạnh và sử 

dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.  

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã 

Hàm Phú nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ, đảng viên và Nhân dân 

thôn Phú Lập luôn đoàn kết, đổi mới, vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu cơ 

bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra. Đồng thời đề 

nghị trong thời gian tới: Chi bộ cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi 

nguồn lực phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ; tạo nhiều sản phẩm có giá trị 

kinh tế cao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.. Quan tâm phát 

triển đồng bộ toàn diện văn hóa - xã hội, chăm lo nâng cao hiệu quả hơn nữa công 

tác an sinh, phúc lợi xã hội; tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững; tăng cường 

công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi 

bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể chính trị của thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ thôn Phú Lập đã bầu 5 

đồng chí tham gia Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới 2022 – 2025. Đồng chí Trương 

Như Xuân, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư chi bộ; Đồng chí 

Bùi Văn Sinh và đồng chí Lương Thanh Phòng, tiếp tục tái cử chức vụ Phó bí thư 

chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội 

nhiệm kỳ 2022-2025 với 08 chỉ tiêu (trong đó 100% đảng viên hoàn thành nhiệm 

vụ, chi bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ...). Sau một buổi làm việc với tinh thần 

tập trung, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ thôn Phú Lập lần thứ XIX 

nhiệm kỳ 2022- 2025 thành công tốt đẹp. 

 

 


