
UBND Xã Hàm Thắng tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 

tháng đầu năm 2022. 
 

Sáng ngày 26/7/2022. UBND 

xã Hàm Thắng tổ chức Hội 

nghị Sơ kết phong trào 

thi đua 6 tháng đầu năm 

2022 và phát động phong 

trào thi đua quí III năm 

2022.  
Tham dự Hội nghị có Đồng 
chí Phạm Đình Vương - Bí 
thư Đảng ủy xã, Chủ tịch 
HĐND xã, có Đồng chí 
Nguyễn Ngọc Trọng - Phó Bí 

thư thường trực Đảng ủy xã; có Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoan - Phó Bí thư Đảng ủy xã, 
Chủ tịch UBND xã, chủ trì Hội nghị. Có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã; Trưởng, 
Phó Mặt trận, các đoàn thể xã; các cán bộ, công chức xã. Bí thư chi bộ thôn, Trưởng 
thôn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn.  

Đầu năm 2022 do bệnh dịch Covid – 19 đã làm ảnh hường không nhỏ đến nhiều mặt 
đời sống kinh tế, xã hội nói chung trên địa bàn xã. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự 
điều hành của UBND xã, sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể xã và sự hưởng ứng 
mạnh mẽ của Nhân dân trong việc vừa phòng dịch bệnh, vừa thực hiện tốt các phong 
trào thi đua yêu nước theo kế hoạch đề ra. Qua 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện các 
phong trào thi đua, như: “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc”, gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”,… đời sống nhân dân được cải thiện nhờ giảm thiểu dịch bệnh; bộ mặt nông 
thôn có nhiều khởi sắc. Kết quả thực hiện phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm 
2022 tuy chưa đạt các mục tiêu, chỉ tiêu so với yêu cầu đề ra, nhưng cơ bản cũng đã 
thực hiện theo đúng hướng theo kế hoạch. Kết thúc Hội nghị các thành phần trong Ban 
thi đua tiếp tục đăng ký thực hiện phong trào thi đua quí III năm 2022./.  


