
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN PHÚ LONG 

LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

Vừa qua, Hội Cựu Chiến binh thị trấn tổ chức Đại hội Đại biểu Hội cựu chiến binh thị 

trấn lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Đến tham dự đại hội  có đồng chí Nguyễn Trọng Hợp – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh thị trấn, Đ/c Huỳnh Thị Lệ Minh – Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đ/c Nguyễn Lành – 

Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND thị trấn. Đại diện UBND – UBMTTQVN- các  

đoàn thể thị trấn và 77 đại biểu chính thức đại diện cho 186 hội viên hội Cựu chiến binh 

thị trấn. 

 

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thị trấn Phú Long 

khóa VIII, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 – 

2022).  



 Trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự quan tâm giúp đỡ 

của chính quyền, Mặt trận, các ngành, đoàn thể và sự chỉ đạo sâu sát của Hội cấp trên, 

đội ngũ cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tin tưởng, gương mẫu và thực hiện tốt nhiệm 

vụ chính trị của cấp trên và địa phương giao; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết Đại hội Cựu chiến binh thị trấn nhiệm kỳ 2017-2022; Tổ chức Hội thường xuyên 

được củng cố và không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng; làm tốt vai trò 

tham mưu cho Đảng ủy; giữ mối quan hệ, phối hợp và liên tịch chặt chẽ với Chính 

quyền, Mặt trận các Ban ngành, Đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đi đầu trong phong trào hành động cách mạng 

của địa phương: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng đô thị văn 

minh”. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức  triển khai nhiều hoạt 

động thiết thực chăm lo quyền lợi và đời sống kinh tế trong hội viên, giáo dục truyền 

thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng góp 

phần xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt chức 

năng giám sát, phản biện xã hội, tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong thị trấn hội. 

Tại Đại hội đã biểu quyết bầu ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thị trấn khóa XI, 

nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 11 đồng chí; bầu 8 đồng chí dự đại hội cấp trên và 1 đồng chí 

dự khuyết, 01 đồng chí đương nhiên. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Trần Văn Sáu 

tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn khóa IX, nhiệm kỳ 

2022_2027./. 

 


