
 

CÂU LẠC BỘ HƯU TRÍ XÃ HÀM CHÍNH TỔ CHỨC SƠ KẾT 6 THÁNG  

ĐẦU NĂM 2022 

Được sự cho phép của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, chiều ngày 23 tháng 6 
năm 2022. Tại nhà văn hoá xã Hàm Chính câu lạc bộ hưu trí xã Hàm Chính tổ chức 
hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022. 

Cùng về dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Trang, Chủ nhiệm câu lạc bộ 
hưu trí huyện Hàm Thuận Bắc; có đồng chí Lê Thành Tâm, phó chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân xã; có đại diện Mặt trận các ban ngành đoàn thể trong xã và đặc biệt có 23 
hội viên là những cán bộ hưu trí là hội viên câu lạc bộ hưu trí trong xã. Tại đại hội 
Ban chủ nhiệm đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của câu lạc bộ trong 6 
tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng năm 2022, các đại biểu đã phát 
biểu tham luận kết quả hoạt động của câu lạc bộ trong 6 tháng đầu năm và góp ý về 
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng còn lại trong năm 2022, chú trọng đã tập trung 
phát biểu về chỉ tiêu phát triển hội viên, phát triển quỹ hội và tổ chức những chuyến 
dã ngoại trong tỉnh. Tuy tuổi cao nhưng các hội viên của câu lạc bộ vẫn còn tâm 
huyết xây dựng tổ chức, nuôi dạy con cháu, góp ý xây dựng địa phương xã nhà đã 
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ xã Hàm Chính trong năm 
2022. 

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Thành Tâm, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã 
báo cáo tình hình kinh tế xã hội – an ninh – quốc phòng của địa phương trong 6 
tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 và nghe ý kiến định hướng, 
chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Kim Trang, Chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí huyện Hàm 
Thuận Bắc.  

Qua đó, đồng chí Lê Thanh Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí đã tiếp thu ý 
kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và sẽ có nhiều giải pháp mới cho câu lạc bộ 
hưu trí xã nhà tổ chức các hoạt động cho hội viên có nhiều phong trào “sống vui – 
sống khoẽ - sống có ích” cho bản thân, cho gia đình và cùng với địa phương thực 
hiện các chỉ tiêu thi đua trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 
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