
 

ĐẢNG UỶ - HĐND – UBND – UBMTTQVN XÃ HÀM CHÍNH TỔ CHỨC HỌP 
MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ  

(27/7/1947 – 27/7/2022) 

 Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022 tại Uỷ ban nhân dân xã Hàm Chính. Đảng uỷ, 
HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Hàm Chính long trọng tổ chức hoạt động kỷ niệm 
nhân dịp 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ  (27/7/1947 – 27/7/2022).  

 Về dự buổi buổi họp mặt về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Trần Thị Mỹ 
Lệ, huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã; có đồng chí La Anh Khoa, phó Bí thư thường 
trực Đảng uỷ, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; có đồng chí Ung Thanh Khải, phó Bí 
thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã; ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, 
UBND, UBMTTQVN xã, có tất cả cán công chức, chuyên trách, không chuyên trách 
của xã; ở thôn có các đồng chí cấp uỷ chi bộ, Ban điều hành 7 thôn; đặc biệt là có các 
Mẹ Việt Nam anh hùng và hơn 550 hộ gia đình chính sách đại diện cho hơn 1300 hộ 
gia đình chính sách trên địa bàn xã. 

 Trước khi vào buổi họp mặt, tất cả các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các 
gia đình chính sách đã tham gia buổi lễ đặt vòng hoa, thắp hương tượng đài liệt sĩ xã 
và thắp hương mộ cụ Nguyễn Tương. 

 Sau khi đặt vòng hoa và thắp hương. Tất cả các đại biểu và các gia đình chính 
sách vào buổi họp mặt chính thức. Sau vài tiết mục văn nghệ của Hội phụ nữ và Đoàn 
thanh niên xã nhà. Tất cả các đại biểu đã nghe đồng chí Ung Thanh Khải, phó Bí thư 
Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại buổi gặp mặt; nghe đại diện UBND xã phát 
biểu ôn lịch kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) và báo 
cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương 6 tháng đầu 
năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022. 

 Tại buổi họp mặt các đồng chí lãnh đạo cũng nghe đại diện các gia đình chính 
sách phát biểu những ý kiến xoay quanh chế độ chính sách như: chế độ thân nhân thờ 
cúng liệt sĩ, việc chi trả tiền chế độ chính sách giao cho Bưu điện huyện phát là chưa 
hợp lý nên để lại cho cán bộ Lao động thương binh xã hội xã phát tại xã để thuận tiện 
cho việc đi lại của người dân; việc nhà nước trao bằng khen không đưa khung khen 
cho hộ dân đề nghị các ngành tham gia cùng tìm hài cốt một số Liệt sĩ đến nay chưa 
tìm được hài cốt. 

 Các ý kiến của các gia đình tại buổi họp mặt cũng được lãnh đạo Uỷ ban nhân 
dân xã giải trình và tiếp thu sẽ kiến nghị lãnh đạo huyện và các ngành có liên quan tiếp 
tục giải quyết tiếp theo.  

 Buổi họp mặt cũng nghe ý kiến phát biểu dặn dò của đồng chí Trần Thị Mỹ Lệ, 
huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã.  

 Qua buổi họp mặt này, đây là dịp lảnh đạo Đảng, nhà nước xã Hàm Chính thể 
hiện sự quan tâm sâu sắc đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 
Mong muốn phát huy truyền thống xã Hàm Chính anh hùng, mong muốn các gia đình 
chính sách, người có công tuy sức khoẻ ngày càng xuống, nhưng ý chí ngày càng cao 



cùng chung tay xây dựng xã Hàm Chính ngày càng giàu đẹp, đời sông người nhân dân 
ngày càng phát triển nhất là cùng địa phương giữ chuẩn xã Nông thôn mới năm 2022 
và những năm tiếp theo. 

                                         Nguồn tin: Nguyễn Anh Trí 

  

  

  

 

 

 


