
CHI BỘ THÔN LÂM THUẬN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG  
ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐIỂM 

 
Ngày 07/6/2022, Chi bộ thôn Lâm Thuận trực thuộc Đảng bộ xã Hàm Phú đã tổ 

chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.Đây là chi bộ được Đảng ủy xã Hàm Phú chọn 
làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm và triển khai tới các chi bộ trong Đảng bộ xã. 

Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Danh – Uỷ viên Ban Thường Vụ huyện 
ủy, PCT. HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thành Tuyên - Bí thư Đảng ủy xã; cùng các 
đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc và 
12/12 đảng viên của chi bộ thôn Lâm Thuận về tham dự. 

Sau khi nghe Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020- 2022, có thể thấy rằng, chi ủy Chi 
bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả hoạt động 
của Chi bộ đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm từ đó có phương 
hướng, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã tiến hành thảo luận, với nội 
dung chủ yếu tập trung vào việc xây dựng phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng Đảng của Chi bộ, đổi mới hình thức sinh hoạt Chi bộ đặc biệt là sinh 
hoạt chuyên đề, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ gắn với công tác xây dựng 
Đảng…các ý kiến tham luận tại Đại hội sẽ được tổng hợp và kịp thời bổ sung vào nội 
dung báo cáo chính trị của Chi bộ. 

Để làm rõ thêm những kết quả đạt được và đóng góp vào giải pháp thực hiện 
nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, đại hội đã nghe 03 báo cáo tham luận và 
01 ý kiến góp ý trực tiếp của các đồng chí đảng viên chi bộ. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy gồm 03 đ/c, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 
2022-2025; thông qua Nghị quyết Đại hội, kêu gọi toàn thể Đảng viên và quần chúng 
thuộc chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. Nâng cao tinh thần đoàn kết, 
đồng lòng, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 
2022 - 2025 đề ra. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Tuyên - Bí thư Đảng ủy đã 
đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ thôn Lâm Thuận đã đạt được, đồng thời chỉ ra một 
số hạn chế cần khắc phục. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ thôn Lâm Thuận cần tiếp tục phát 
huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm 
để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 
thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ thôn Lâm Thuận thuộc 
Đảng bộ xã Hàm Phú nhiệm kỳ 2022-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp./. 

 


