
ĐẢNG BỘ XÃ THUẬN MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  

 

Sáng ngày 16/12/2022, tại hội Nhà Văn hóa xã Thuận Minh, Đảng bộ xã 

Thuận Minh tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng Đảng bộ xã năm 2022. Đồng chí 

Nguyễn Minh Thảo - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng xã chủ trì Hội nghị; cùng có mặt 

của 140/176 đảng viên trong toàn Đảng bộ. (Đồng chí Nguyễn Minh Thảo - Huyện 

ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc Hội nghị) 

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và 

nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị 

quyết của Đảng bộ xã năm 2022. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022: đạt 

và vượt 12/12 chỉ tiêu chủ yếu. Đồng thời, Hội nghị bàn bạc, biểu quyết thống nhất 

Biểu phân tích, đánh giá chất lượng và Đề nghị xếp loại mức chất lượng Đảng bộ 

năm 2022: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; biểu quyết thống nhất 12 chỉ tiêu chủ 

yếu và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023.  

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã đã tặng giấy khen cho 02 chi bộ, gồm: Chi bộ 

Thôn 2 và chi bộ Trường Tiểu học Thuận Minh 2 đạt danh hiệu “Trong sạch, vững 

mạnh tiêu biểu cấp xã” năm 2022 và tặng giấy khen cho 22 đảng viên đạt danh 

hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022./. (Đồng chí Nguyễn Minh Thảo - 

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã tặng giấy khen cho 02 chi bộ “Trong sạch, vững 

mạnh tiêu biểu cấp xã” năm 2022) (Đồng chí Nguyễn Thanh Đông, Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy và đồng chí Hồ Thanh Nhanh, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ  


