
Đảng bộ thị trấn Ma Lâm:  

Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá chất lượng Đảng bộ năm 2022 

Sáng ngày 23/12/2022, Đảng bộ thị trấn tổng kết đánh giá chất lượng Đảng 

bộ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến tham dự có đồng chí 

Nguyễn Văn Bảy - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; 

Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận thị trấn và toàn thể đảng viên các 

chi bộ trực thuộc có mặt tham dự hội nghị. 

 

 Sau phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thành Tân - HUV, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn quán triệt kết luận của Huyện ủy về tình hình kinh tế - 

xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 và  phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Thông qua báo cáo đánh giá chất lượng Đảng bộ năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023, hội nghị thảo luận, phân tích làm rõ kết quả thực hiện công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các chỉ tiêu về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ được giao trong năm 2022, đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu chủ 

yếu. Kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính 

trị - xã hội cùng cấp đều đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ đến hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Xếp loại chi bộ trực thuộc có 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 

14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xếp loại đảng viên có 35 đồng chí hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ và 309 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị thẳng thắn 

nhìn nhận 08 hạn chế, khuyết điểm nổi lên, nguyên nhân là do năng lực tham mưu, 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ và ý thức, tinh thần trách nhiệm của một số ít người 

đứng đầu chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể thị trấn và công chức chuyên môn của 

UBND thị trấn còn hạn chế, chưa kiểm soát tốt công việc được giao; việc phối hợp 

giữa Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể với công chức và các khu phố có lúc chưa 

đồng bộ. Hội nghị thống nhất đề ra và biểu quyết 11 chỉ tiêu chủ yếu, 10 nhiệm vụ 

và giải pháp thực hiện năm 2023.  

Tại hội nghị, Đảng ủy thị trấn khen thưởng 03 tập thể chi bộ đạt tiêu chuẩn 

“hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2022 và 26 đảng viên “hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2022; biểu dương 09 đảng viên “hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ” năm 2022./.  


