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Chiều ngày 04/11/2022, Tại Nhà văn hoá xã Hàm Trí Chi hội Luật gia xã  

đã tổ chức thành công Đại hội Chi hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự 

Đại hội Chi hội ở huyện có đồng chí Đặng Ngọc Tâm chủ tịch Hội Luật gia 

huyện, ở xã có sự tham dự của đồng chí Lê Quang Phúc Bí thư Đảng uỷ xã; 

đồng chí Huỳnh Thanh Hải chủ tịch UBND xã; đồng chí Trương Văn Khánh 

Chủ tịch UBMTTQVN xã, và đại diện lãnh đạo các hội đoàn thể xã, trưởng các 

thôn, đặt biệt có sự tham dự đầy đủ 9/9 hội viên của Chi hội Luật gia xã. 

Đại hội Chi hội Luật gia xã đã đánh giá những kết quả đạt được trong 

nhiệm kỳ qua như công tác phát triển hội viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; 

Thực hiện tốt một số 

mô hình tuyên truyền 

pháp luật có hiệu quả 

và được các cấp khen 

thưởng, nổi bật như 

mô hình trong phong 

trào quần chúng 

BVANTQ “ Chức sắc 

tôn giáo tham gia giữ 

gìn ANTT” tại thôn 

Lâm Giang…. Hàng 

năm Chi hội có đề ra 

chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ 

thể để Chủ tịch UBND xã ra quyết định giao nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác xã 

hội hoá công tác PBGDPL hàng năm… 

Bên cạnh những kết quả đạt được nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Chi hội vẫn 

còn một số tồn tại hạn chế mặc dù có lý do khách quan do đại dịch Covid-19 chi phối 

mà báo cáo đã nêu, đó là công tác chủ trì phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật; trợ giúp pháp lý; tham gia giám sát của Chi hội có mặt chưa đạt yêu cầu. 

Tính năng động, sáng tạo và tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã có mặt chưa 

đạt yêu cầu; công tác phối hợp các ngành, Mặt trận, các Đoàn thể, Hội quần chúng 

trong công tác của Chi hội còn hạn chế và lúng túng; việc đổi mới nội dung sinh hoạt, 

hoạt động Chi hội, gắn nhiệm vụ chuyên môn với hoạt động Hội viên ở một số lĩnh 

vực hoạt động Chi hội có mặt chưa rõ. 



Về dự Đại hội đồng chí Đặng Ngọc Tâm chủ tịch Hội Luật gia huyện và 

Đồng chí Huỳnh Thanh Hải Chủ tịch UBND xã đã phát biểu chỉ đạo, định hướng 

những nhiệm vụ cần tập trung trong 

nhiệm kỳ mới. Những ý kiến chỉ đạo 

của 02 đồng chí đã được Chi hội ghi 

nhận, hoàn thiện đưa vào Nghị quyết 

thực hiện trong nhiệm kỳ mới. 

Tại Đại hội lần này cũng đã 

bầu ra BCH Chi hội khoá mới gồm 3 

đồng chí gồm: ông Trần Công Tạo; ông 

Trần Văn Luỹ và bà Đỗ Ngô Thanh 

Huệ. Bà Đỗ Ngô Thanh Huệ tiếp tục giữ 

chức danh Chi hội trưởng Chi hội luật 

gia xã Hàm Trí nhiệm kỳ 2022-2027; ông Trần Công Tạo giữ chức danh Chi hội phó 

Chi hội, nhiệm kỳ 2022-2023. 

Với những kết quả đạt được, đã từng bước nâng vị thế và khẳng định vai 

trò, vị trí của Chi hội Luật gia trong đời sống chính trị, xã hội trong xã chúng ta./. 
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