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BCH HỘI CCB XÃ HÀM TRÍ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG XÂY 
DỰNG HỘI NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ  

CÔNG TÁC NĂM 2023 
---- 

Để đánh giá tình hình những mặt đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó 

khăn trong công tác xây dựng hội và phong trào thi đua, vào ngày 24/11/2022, 

Hội Cựu chiến binh xã Hàm Trí tổ chức Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2022 

và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng 

Hợp- Phó CT Hội Cựu chiến binh huyện, đồng chí Thông Văn Trinh- Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy xã Hàm Trí, có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, 

UBMTTQVN, các ban ngành đoàn thể xã, bí thư chi bộ các thôn. Đặc biệt có 35 

cán bộ Cựu chiến binh của xã Hàm Trí về tham dự hội nghị. 

 

Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu hội CCB xã lần thứ IX, nhiệm 

kỳ 2022 – 2027, là năm có rất nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống xã hội. 

Đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm còn rất 

lớn, thời tiết không thuận lợi, giá một số mặt hàng tiêu dùng và vật tư nông 

nghiệp tăng cao, giá nông sản không ổn định, dịch bệnh trên cây trồng, nên ảnh 
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hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, trong đó có hội viên CCB. 

 

Tuy nhiên, với bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” đặt dưới sự lãnh đạo 

sáng suốt của cấp uỷ Đảng và Hội cấp trên, đồng thời Hội phối hợp tốt với chính 

quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong xã; bên cạnh đó cùng với sự nổ lực 

phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức của cán bộ, hội viên, nên các hoạt động 

xây dựng Hội tiếp tục phát triển bền vững. Hầu hết các nhiệm vụ và chỉ tiêu 

trong năm 2022 đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Hoàn thành vượt chỉ tiêu 

phát triển quỹ hội, đến nay được 302.100.000/291.165.000, đạt 103,76% kế 

hoạch năm, bình quân 1.366.968đ/hv; phát triển hội viên 5/5 chỉ tiêu huyện giao, 

đạt 100%; duy trì mô hình đội dân phòng CCB tham gia giữ gìn an ninh trật tự 

và thành lập mới 01 mô hình “Ánh sáng anh ninh”; giới thiệu 01 nguồn kết nạp 

Đảng; có 99% hộ hội viên đạt “Gia đình văn hóa” và 98,64% “hội viên gương 

mẫu”; không để phát sinh hộ nghèo và cận nghèo; duy trì chế độ sinh hoạt chi, 

phân hội 85% trở lên cán bộ, hội viên tham gia, đổi mới hơn nữa nội dung sinh 

hoạt và hướng về chi, phân hội; giữ vững Hội xã và 3 chi hội đạt danh hiệu 

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; tổ chức giám sát theo QĐ 217 đối với UBND xã. 

Qua bình xét phong trào thi đua cuối năm có 3/3 chi hội đạt danh hiệu “Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ”, riêng chi hội Lâm Giang “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

Đề nghị huyện Hội tặng giấy khen cá nhân đồng chí Phạm Hữu Hiếu- Phân hội 

trưởng phân hội 2- Chi hội Phú Thái, UBND xã tặng giấy khen Tập thể Phân hội 

3- Chi hội Phú Hòa, cá nhân Đồng chí Lại Hường- Phân hội trưởng phân hội 3- 

Chi hội Phú Hòa và cá nhân đồng chí Đặng Quốc Thận- Phân hội trưởng Phân 

hội 3- Chi hội Phú Thái. Ngoài ra BCH hội CCB xã khen tập thể chi hội Lâm 
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Giang, 7 phân hội và 17 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua năm 2022.  

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thông Văn Trinh – Phó Bí thư 

Đảng uỷ xã Hàm Trí và đồng chí Nguyễn Trọng Hợp – Phó Chủ tịch Hội CCB 

huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB xã Hàm 

Trí trong năm qua. Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các đồng chí  đề 

nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 

động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các 

ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 

động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm 

nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực 

hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới; Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu 

đề ra trong thời gian tới. Đồng thời, giúp cho hội nghị những thông tin cần thiết 

để phân tích thảo luận và rút ra những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân 

chủ quan và những hạn chế khuyết điểm. Qua đó đã chỉ ra những chỉ tiêu nhiệm 

vụ và giải pháp chủ yếu trong năm tới./. 

                                             NGƯỜI KIỂM DUYỆT CHỦ TỊCH 

 

 

                  Huỳnh Thanh Hải 

 


