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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

Sáng ngày 31/3/2022, tại nhà văn hóa xã Hàm Phú, Hội Cựu chiến binh xã 
Hàm Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Tham dự Đại hội: có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Hội cựu chiến 
binh huyện; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã, Bí thư 
các chi bộ thôn cùng 63 đại biểu chính thức đại diện cho các hội viên Cựu chiến 
binh trên địa bàn xã về dự. 

 

 

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh xã nhiệm 
kỳ 2017- 2022 có những thuận lợi cơ bản: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, 
sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận, các ngành, đoàn thể xã và sự chỉ 
đạo sâu sát của Hội cấp trên. Đội ngũ hội viên Hội Cựu chiến binh tin tưởng, 
gương mẫu và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cấp trên và địa phương giao. 
Hội Cựu chiến binh xã luôn tích cực tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ Đảng, 
chính quyền, xây dựng hội trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào giúp nhau 
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu cũng như công tác nghĩa 
tình đồng đội, chung tay xây dựng Nông thôn mới. 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thanh -Chủ 
tịch Hội Cựu chiến binh huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được 



của Hội Cựu chiến binh xã Hàm Phú trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị thời 
gian tới, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt 
động, tích cực phối hợp với Mặt trận, các ngành, đoàn thể củng cố các chi hội; phát 
huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoạt động hội; phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Hội Cựu chiến binh xã Hàm Phú lần 
thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp 
hành khóa mới gồm 9 đồng chí, đồng chí Huỳnh Văn Mười, đắc cử giữ chức vụ 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự 
Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện trong thời gian tới gồm 7 đồng chí chính thức 
và 1 đồng chí dự khuyết. 

 


