
ĐẢNG BỘ XÃ HỒNG LIÊM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 
 
Sáng ngày 08/7/2022, Đảng bộ xã Hồng Liêm tổ chức Hội nghị đánh giá tình 

hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự 
Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hiền, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí 
Trần Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã và toàn thể Đảng viên của Đảng bộ xã. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19; Giá cả vật tư nông nghiệp, giá xăng dầu tăng cao; giá nông sản không 
ổn định; Mưa lớn cục bộ và nắng nóng kéo dài… đã ảnh hưởng đến đời sống và thu 
nhập của nhân dân nhưng bằng sự nỗ lực và quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể 
Đảng bộ xã đã đạt được một số kết quả nhất định như kinh tế phát triển ổn định ước đến 
cuối năm đạt chỉ tiêu huyện giao; công tác giáo dục, y tế, văn hóa xã hội dần đi vào nề 
nếp, phát triển ổn định; công tác lãnh đạo xây dựng chính trị, tư tưởng, xây dựng đảng, 
chính quyền được duy trì và ngày càng được đổi mới. 

 
  
 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư đảng ủy đánh giá cao tinh thần quyết 
tâm, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng bộ, đồng thời nhấn mạnh 
một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm; nhất là công tác hoàn thành các chỉ 
tiêu kinh tế huyện giao, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; tổ chức đối thoại 
giữa nhân dân với người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền năm 2022 tập trung vào những 
vấn đề tồn đọng, bức xúc của nhân dân; công tác đảm bảo an ninh trật tự và chú trọng 
hoàn thành công tác phát triển đảng viên năm 2022./. 


