
Hội Cựu Chiến Binh xã Hồng Sơn tổ chức Đại hội 

nhiệm kỳ 2022-2027 

  Sáng ngày 14/4/2022,  Hội 
Cựu chiến binh xã tổ chức Đại 
hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 
2022 - 2027. Đến dự có đồng chí 
Nguyễn Trọng Hợp – Phó chủ 
tịch Hội cựu chiến binh huyện 
Hàm Thuận Bắc, đồng chí Võ 
Văn Thành Bí thư Đảng ủy xã, 
các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - 
HĐND - UBND, MTTQ các ban 
ngành, đoàn thể, và có 70 đại 

biểu tiêu biểu trên địa bàn xã đã cùng tham dự. 
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh xã  đã tích cực tham mưu với 

cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác Hội đạt nhiều kết quả đáng 
khích lệ, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động xã hội góp 
phần xây dựng quê hương, thực hiện động viên cựu chiến binh nêu cao tinh 
thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu 
giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, động viên cựu chiến binh nổ lực 
rèn, phấn đấu, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ” 
trong tình hình mới, thường xuyên đổi mới mạnh mẻ nội dung, phương thức 
hoạt động, giáo dục truyền thống lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Trong nhiệm 
ký qua Hội đã kết nạp 40 hội viên mới đến nay, toàn xã có 232 Hội viên  
thuộc 5 chi Hội, 13 Phân hội ở các thôn. 

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Hợp - Phó chủ 
tịch hội cựu chiến binh huyện  và đồng chí Võ Văn Thành –  Bí thư Đảng ủy 
xã đã ghi nhận những kết quả mà Hội cựu chiến binh xã Hồng Sơn đã đạt 
được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức 
đoàn thể chính trị  xã cần tiếp tục quan tâm phối hợp đẩy mạnh hoạt động 
Hội. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền  đổi mới phương thức hoạt động Hội. 
Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, 
duy trì và phát huy tốt vai trò truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ” trong xây dựng 
Đảng. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội 



nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 
tới. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 09 đồng chí, đồng chí 
Nguyễn Văn Trực  tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội cựu chiến 
binh xã Hồng Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.  Đại hội bầu 9 đồng chí  
trong đoàn đại biểu dự Đại hội Hội cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc 
nhiệm kỳ 2022-2027./.(H.Tín) 

 

 

 

 

 

 


