
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỒNG LIÊM  

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ VII, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2019-2024 

 
Sáng ngày 21/7/2022, UBMTTQVN xã Hồng Liêm tổ chức hội nghị lần thứ VII, khóa IX 

nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai phương 
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị do ông Hồ Thanh Hướng - CT.UBMTTQVN 

xã chủ trì, tham dự hội nghị có đại diện Đảng ủy; HĐND; UBND; các vị ủy viên Ủy ban mặt 
trận TQVN xã và trưởng ban Công tác Mặt trận các thôn. 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các tổ chức 
thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong Nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, 

Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Song song với đó, đã tổ chức tuyên 

truyền “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Đền ơn 
đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”...bằng những hoạt động thiết thực như chăm sóc nhà bia 

nghi danh các anh hùng liệt sỹ của đoàn thanh niên xã, chăm lo đến các gia đình có công với 

cách mạng, tích cực trong việc vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia phát triển 
kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình bằng nhiều mô hình. 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã cùng nhau đánh giá, thảo luận để tìm ra những 

khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế để đưa ra phương hướng khắc phục, đề xuất tháo 
gỡ trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022./. 

 


