Các oàn th chính tr xã hi th xã va t chc tng kt công tác hi nm 2017, trin khai nhim v trng tâm nm
2018. Tham d có i din lãnh o hi cp trên, lãnh o cp y, chính quyn th xã, lãnh o các phòng, ban,
ngành liên quan.

Lãnh o Hi CCB tnh trao tng k nim chng cho ng chí Bùi Bình, Ch tch Hi CCB th xã
Nm 2017, thc hin phong trào Cu chin binh (CCB) gng mu gn vi các phong trào thi uayêu nc ca a
phng, Hi CCB Th xã ã ch o và trin khai thc hin có hiu qu các nhim v chính tr ca hi nh: tham gia xây
dng ng, bo v chính quyn, xây dng t chc hi giúp nhau phát trin kinh t, gim nghèo bn vng, … Trong
nm 2017, Hi CCB Th xã tip tc t chc gây qu bng nhiu hình thc, qun lý có hiu trên 15,4 t ng tin vn ca
Ngân hàng chính sách xã hi…Tthc hin cuc vn ng toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi, ô th vn
minh, trong nm 2017, các cp cp hi ã tuyên truyn, vn ng cán b, hi viên hin trên 1.700m2 t nâng cp
và xây dng ng giao thông, tiêu biu là Hi CCB xã Thun Lc, mt s gia ình CCB t dân ph Thun Tin,
phng c Thun. Qua bình xét nm 2017, có 100% chi hi, hi c s t trong sch vng mnh, 97,1% hi viên
gng mu, t l gia ình hi viên vn hoá t 97,67%, Hi CCB Th xã c BCH tnh hi công nhn trong sch vng
mnh, xut sc.
Bên cnh kt qu t c trong quá trình thc hin nhim v vn còn nhng hn ch, khuyt im nh: công tác tuyên
truyn, giáo dc chính tr t tng có lúc còn thiu ch ng, xây dng thành lp mi mô hình kinh t còn khó khn,
ch t k hoch ra, công tác bo v, chm sóc cây xanh hiu qu cha cao… Hi Cu chin binh th xã ã thng nht
nhim v nm 2018 và khen thng các tp th, cá nhân có thành tích xut sc trong thc hin nhim v nm
2017.
* Thc hin công tác Hi và phong trào nông dân nm 2017, các chi hi ã kt np c 107 hi viên mi, nâng
tng s hi viên n thi im hin ti 5.959 ngi. Hi ã duy trì và phát trin có hiu qu trong lnh vc trng trt, chn nuôi
nh thc hin chng trình Zebu hoá àn bò bng phng pháp TTNT; Nuôi trng thu sn t 100 % k hoch c
giao. Nông dân tích cc thc hin có hiu qu các nhim v chính tr ca a phng. Các cp Hi ã tp trung tuyên
truyn, vn ng Hi viên nông dân thc hin các ch trng ng li ca ng, chính sách, pháp lut ca Nhà nc.Thng
trc Hi thng xuyên nm bt kp thi tình hình t tng ca cán b, hi viên kp phn ánh lên Hi cp trên. Phi hp t
chc các lp tp hun, t chc dch v, t vn h tr cho nông dân. Vn ng, hng dn nông dân tham gia phát trin
các hình thc kinh t tp th. 100 % h gia ình hi viên nông dân thc hin tt nhim v xây dng kinh t xã hi,
chnh trang ô th, xây dng nông thôn mi.

/c Hoàng Bá Khang, y viên BTV, Trng Ban Dân vn Th y trao giy khen cho các cá nhân xut sc
Bên cnh nhng u dim ã t c Hi nông dân còn tn ti mt s hn ch nh: Vic tuyên truyn, vn ng các Hi viên
thc hin các ch trng, k hoch ra thiu kp thi và cha sâu rng; Qun lí hi viên mt s c s còn thiu cht ch;
Các hot ng dch v, h tr nông dân còn hn ch; Mt s ch tiêu Tnh hi giao không c t chc thc hin nh Dch v
phân bón, thc n gia súc; cm bin xanh sach p;…
V phng hng nhim v nm 2018, Hi nông dân Th xã tip tc y mnh công tác tuyên truyn, vn ng, i mi ni
dung sinh hot theo hng thit thc hin hiu qu nâng cao hot ng ca t chc Hi; Thc hin tt các phong trào thi
ua, tích cc tham gia xây dng ng, chính quyn vng mnh. Nhân dp này, Hi nông dân ã khen thng các
tp th và cá nhân có thành tích xut sc trong thc hin công tác Hi và nông trào nông dân nm 2017./.
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