
Hội nghị giao ban các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn  
(gồm 4 xã: Hàm Trí, Thuận Minh, Hàm Phú và Thuận Hòa) tại xã Hàm Trí 

 
Được sự quan tâm của Huyện ủy Hàm Thuận Bắc đã thành lập Tổ công 

tác số 4, tổ chức giao ban các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn (gồm 4 

xã: Hàm Trí, Thuận Minh, Hàm Phú và Thuận Hòa) được tổ chúc giao ban cụm, 

sáng ngày 16/8/2022 

tại đơn vị xã Hàm Trí. 

  Tham dự Hội 

nghi:  Tổ công tác số 

4, có đồng chí Nguyễn 

Minh Phương- HUV, 

Phó Trưởng Ban tổ 

chức Huyện ủy, Tổ 

phó; đồng chí Nguyễn 

Chí Đông- Phó Chủ 

nhiệm UBKTHU, 

Thành viên và đồng 

chí Lê Ngọc Thành- 

chuyên viên Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy, Thư 

ký Hội nghị!                                                            

Đại diện thư ờng trực  

Đảng ủy 4 xã; các đồng chí 

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã Hàm Trí, cùng 

với sự có mặt của tất cả các 

đồng chí Bí thư các chi bộ 

trực thuộc Đảng ủy các xã 

về tham dư. 

Tại Hội nghị đồng 

chí Nguyễn Minh Phương- 

HUV, Phó Trưởng Ban 

TCHU, Tổ phó nêu một số nội dung, yêu cầu tại buổi giao ban cụm. Qua đó, yêu 

cầu Đảng ủy các xã điều hành tham gia phát biều!                                                            

Tại Hội nghị! Đảng ủy xã Hàm Trí, có 9/9 chi bộ trực thuộc, gồm 3 loại 

hình (chi bộ thôn, chi bộ cơ quan và  chi bộ Trường học), có 3 ý kiến phát biểu 

theo 3 loại hình, nội dung chủ yếu nêu lên nhũng thuận lợi, khó khăn, hạn chế 



trong việc triển khai, thực hiện theo quy trình hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi 

bộ; khó khăn về việc duy trì tổ chức sinh hoạt kể chuyện Bác Hồ hoặc sinh hoạt 

chuyên đề hàng quý theo Hướng dẫn 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy; việc 

tham gia sinh hoạt định kỳ của đảng viên xuất ngủ về địa phương; vấn đề về 

đảng phí và công tác phát triển đảng viên tại chi bộ, nhất là chi bộ các 

thôn....Cùng với 9 ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị của 03 xã còn lại. 

Thông qua các ý kiến thảo luận, các đồng chí Bí thư chi bộ học hỏi từ các kinh 

nghiệm và trao đổi cách làm hay, mô hình hay từ chi bộ bạn nhằm tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng tại chi bộ mình.                               

Đại diện cho các Thường trực Đảng ủy các xã; đồng chí Lê Quang Phúc _ 

Bí thư Đảng ủy xã Hàm Trí phát biểu tại Hội nghị về các vấn đề liên quan công 

tác nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ trực thuộc.                                                     

Đồng chí Nguyễn Chí Đông - Phó Chủ nhiệm UBKT HU, giải trình một 

số ý kiến, kiến nghị của Đảng ủy các xã cũng như các chi bộ trực thuộc về tài 

chính của Đảng được trích nộp và chi tại Đảng ủy xã, chi bộ.                                              

Đồng chí Nguyễn Minh Phương - HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện 

ủy, Tổ phó kết luận Hội nghị: đánh giá một số  kết quả đạt được trong thời gian 

qua và những mặt hạn chế, khó khăn tại chi bộ. Đồng thời, đề ra một số giải 

pháp để các chi bộ trực thuộc triển khai, thực hiện nhằm nâng cao năng lực lãnh 

đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tiếp theo./. 

                                                                         

                                                    NGƯỜI KIỂM DUYỆT CHỦ TỊCH 

 

 

                                                                        Huỳnh Thanh Hải 

 


