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BÁO CÁO 

Chính trị của Ban chấp hành khoá VII nhiệm kỳ 2017 – 2022  

trình Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

 

       Chủ đề: Tiếp tục phát huy phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Trung 

thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện;  

         

  Tháng 3/2017 Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty Cổ phần Môi trường Đô 

thị tỉnh Lào Cai tổ chức đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017 – 2022) theo đúng kế 

hoạch và hướng dẫn của Hội CCB Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.  

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá quá trình hoạt động của Hội, đồng thời đã đề 

ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức 

Hội trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 trên cơ sở vận dụng sáng tạo những chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch hướng dẫn 

của các cấp Hội vào điều kiện cụ thể của đơn vị.  

Trong nhiệm kỳ qua Hội đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, 

thực hiện tốt các quy định Điều lệ Hội, thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao, luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” từng bước đưa 

các hoạt động của Hội đi vào nề nếp, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, nghị 

quyết Đại hội lần thứ VII của Hội đề ra.  

Thực hiện các quy định của Điều lệ Hội và hướng dẫn của Hội CCB Đảng 

ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp, Hội CCB Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 

tỉnh Lào Cai tiến hành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.   

                                                    PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII 

 NHIỆM KỲ 2017 – 2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 

1. Kết quả phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng, 

bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là trách nhiệm của cán bộ, 

hội viên Cựu chiến binh đối với Đảng, với chế độ XHCN. Ngay sau đại hội lần thứ 

VII dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công ty, Hội đã tổ chức triển khai quán triệt học 

tập một cách đầy đủ sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, các kế hoạch của Hội cấp trên đến cán bộ, hội viên trong toàn 

Hội như nghị quyết Đại hội XXII, XXIII của Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh 

nghiệp tỉnh; lần thứ XV, XVI của Đảng bộ tỉnh Lào Cai; lần thứ XII, XIII của 

Dự thảo 
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Đảng, nghị quyết của ban chấp hành Trung ương IX về “Tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới”, nghị quyết Đại 

hội, các chương trình đề án, chuyên đề của Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, XVI; 

Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết đại 

hội IV Hội CCB khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, nhằm giúp cho cán bộ, hội 

viên luôn nắm vững quan điểm của Đảng, nâng cao thêm niềm tin vào mục tiêu lý 

tưởng cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, 

ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ 

Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của 

Công ty. 

Trong đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “ Bạo loạn lật đổ” 

của các thế lực thù địch, cán bộ, hội viên luôn nêu cao cảnh giác, kiên định chủ 

nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách 

mạng của Đảng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống 

các quan điểm sai trái, phản động, những hoạt động chống phá Đảng, chính quyền. 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 

sở, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, thu thập ý kiến của Cựu chiến binh 

và CBCNV trong Công ty, phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền về những vấn 

đề có liên quan, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, hội viên, người lao động, 

tích cực tham gia phòng chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, cảnh giác với các 

phần tử xấu gây chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ. 

Trong Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 Hội có 01 đồng chí được tín 

nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ, đây là sự tín nhiệm của Đảng đối với cán bộ, hội 

viên trong toàn Hội.  

2. Động viên cán bộ, hội viên CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững 

nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Hội viên Hội CCB trong Công ty luôn có việc làm và mức lương ổn định 

nên đời sống vật chất, tinh thần của hội viên cũng được đảm bảo, một số hội viên 

có tổ chức làm thêm kinh tế gia đình nên có thu nhập khá. Hội thường xuyên tuyên 

truyền, vận động cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy 

nội lực phát triển kinh tế gia đình, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa 

tương thân tương ái trong và ngoài tổ chức Hội tạo điều kiện giúp đỡ nhau để nâng 

cao đời sống.  

Quỹ Hội chủ yếu được đóng góp từ các hội viên, trong nhiệm kỳ đã xây 

dựng được quỹ hội là 50.000.000 đồng. Hội đã thường xuyên làm tốt công tác 

thăm hỏi động viên đối với hội viên khi bị ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ, gia 

đình chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ngày “vì người nghèo” ủng hộ 

đồng bào bị thiên tai, bão lũ, đóng góp vào các quỹ từ thiện do hội cấp trên và các 

cấp phát động được 38.000.000 đồng.  
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          3. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, 

cơ quan đơn vị. 

          Thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”, Hội đã triển khai đến cán bộ, hội viên, tham gia các phong trào thi đua, 

học tập gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “tổ chức hội 

trong sạch, vững mạnh”. Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng đô thị văn minh, xanh, 

sạch, đẹp gắn với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, các chương 

trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ 

nạn khác. 

Trong 5 năm qua, hàng năm 100% gia đình cán bộ, hội viên được công nhận 

là gia đình văn hóa, không có hội viên nào vi phạm pháp luật bị xử lý. 

 4. Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục 

truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.  

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ luôn được xác định 

là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm tiếp tục kế thừa và phát 

huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong giai đoạn cách 

mạng mới. Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 30/4, 22/12 hàng năm Hội đã 

phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức nói chuyện về truyền thống cách mạng, 

những chiến công vẻ vang và sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ trong các cuộc 

chiến tranh giành độc lập, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, trao đổi về 

những tâm tư, tình cảm suy nghĩ của thế hệ trẻ đối với các thế hệ đi trước, góp 

phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân 

tộc trong quá khứ và trách nhiệm của họ đối với tương lai của đất nước. 

5. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.  

Hội thường xuyên phối hợp với đảng ủy Công ty giáo dục nâng cao nhận 

thức về chính trị, vận động CCB gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận thức đúng đắn trước những diễn 

biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nâng cao cảnh giác 

cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, chống các 

quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước ta.  

Đã quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, các kế hoạch, hướng dẫn của hội cấp trên tới đông đảo cán bộ, hội 

viên trong toàn Hội như: Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; Nghị quyết Đại 

hội và các chương trình, đề án của Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, XVI; Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII, XXIV; 

Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam, CCB tỉnh lần thứ VI; Nghị quyết Đại hội 

Hội CCB Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV.  
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6. Công tác xây dựng tổ chức Hội. 

Năm 2017 đầu nhiệm kỳ hội có 28 hội viên. 

Trong đó: 

- Hội viên là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: 09 đ/c. 

- Hội viên tham gia các cấp uỷ Đảng:        02 đ/c 

- Hội viên là lãnh đạo Công ty:                  01 đ/c 

- Hội viên là lãnh đạo cấp phòng, đơn vị:  02 đ/c 

Đến nay số lượng hội viên CCB tăng do nhu cầu lao động của Công ty, một 

số đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự được Công ty tiếp nhận vào làm việc đủ 

điều kiện đã được kết nạp vào Hội, số hội viên tính đến nay là 30 hội viên, có 10 

đồng chí CQN thường xuyên sinh hoạt cùng Hội đang được xem xét kết nạp vào 

Hội. 

Trong đó có 11/30 đ/c là đảng viên ĐCSVN, 02 đ/c được bầu cấp uỷ Đảng 

các cấp; 01 đ/c giữ chức vụ lãnh đạo Công ty đến tháng 11 năm 2020 được nghỉ 

hưu theo chế độ; 02 đ/c là lãnh đạo trưởng, phó cấp Phòng. 

Đối với tổ chức Hội qua kết quả đánh giá xếp loại tổ chức hội cơ sở hàng 

năm đều đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các hội viên tích cực tham 

gia các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, hàng năm đều được đánh giá, phân 

xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, một số hội viên được hội cấp trên khen 

thưởng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 mặc dù có nhiều khó khăn về triển khai nhiệm 

vụ công tác Hội do đại dịch COVID-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

thường xuyên của Đảng ủy Công ty, sự cố gắng nỗ lực của các hội viên, Hội CCB 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn thành tốt mục tiêu, 

nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra, được Đảng ủy, ban lãnh đạo Công ty đánh giá là tổ 

chức có uy tín, có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính 

trị của đơn vị, xứng đáng với niềm tin trong việc gìn giữ hình ảnh truyền thống 

“Bộ đội Cụ Hồ” và bản chất CCB Việt Nam. 

1. Nguyên nhân kết quả 

Hội đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng 

ủy, ban lãnh đạo Công ty, sự phối kết hợp của các đoàn thể trong Công ty để thực 

hiện nhiệm vụ của Hội. Các hội viên luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong học 

tập, công tác và sinh hoạt, bên cạnh đó quyền lợi và chế độ chính sách của cán bộ, 

hội viên ngày càng được quan tâm, làm tăng thêm sự gắn bó, tin tưởng của hội 

viên vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của 

hội viên. Hội có tinh thần đoàn kết thống nhất cao, phát huy vai trò tập thể lãnh 

đạo, cá nhân phụ trách, trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 
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2. Những hạn chế, khuyết điểm 

Hội CCB Công ty tự nhận thấy trong nhiệm kỳ qua cũng còn một số khuyết 

điểm cơ bản sau:  

 Hoạt động của Hội chưa đều và chưa mạnh, chưa có tính liên tục, việc vận 

động, thuyết phục hội viên tham gia các phong trào thi đua còn trầm lắng, hình 

thức, nội dung hoạt động còn chưa hấp dẫn, các hoạt động chủ yếu trông chờ vào 

nguồn kinh phí hỗ trợ của Công ty, chưa có tính chủ động, sáng tạo hoặc phối hợp 

với các Hội đơn vị bạn, Hội cấp trên để nâng cao hiệu quả hoạt động của hội. 

          3. Nguyên nhân hạn chế. 

 BCH Hội chưa thực sự năng động, chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu 

cho cấp uỷ đảng, chính quyền về công tác Hội. Cán bộ Hội chủ yếu là kiêm nhiệm, 

bận nhiều việc chuyên môn nên thời gian giành cho công tác Hội còn ít. Kinh 

nghiệm hoạt động công tác Hội còn hạn chế. 

 III. Bài học kinh nghiệm  

 Để Hội hoạt động tốt và hiệu quả cần tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp uỷ 

đảng, sự tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty, thường xuyên nắm vững, bám sát các 

chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp uỷ, chính quyền các 

cấp và hướng dẫn về chuyên môn của Hội cấp trên để xây dựng kế hoạch công tác 

sát thực tế, có hiệu quả. 

         Nắm vững nhiệm vụ chính trị của Hội CCB là tham gia xây dựng, bảo vệ 

Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, thường xuyên coi trọng công tác giáo dục 

chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, 

phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan 

điểm của Đảng. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao gắn với việc chăm lo 

đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên. 

 Thường xuyên củng cố kiện toàn xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững 

mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất, đạo đức, năng lực, tâm 

huyết với Hội, đoàn kết, có trách nhiệm, kinh nghiệm trong công tác Hội. Quan 

tâm tổ chức các phong trào gắn với các phong trào, cuộc vận động của Đảng, Nhà 

nước, có mối quan hệ phối kết hợp với các đoàn thể trong Công ty tạo sức mạnh 

tổng hợp để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Hội. 

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

 I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG 

          Tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ 

đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, nâng cao 

tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm giàu hợp pháp. Xây dựng Hội trong sạch, 

vững mạnh, đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt 

động công tác Hội; chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, 
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tích cực tuyên truyền truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ góp phần thực hiện 

thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Hội CCB các cấp. 

A. NHỮNG CHỈ TIÊU CHÍNH 

(1). Phấn đấu hàng năm 100%  hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 

có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên, không có hội viên yếu kém.  

(2). Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi 

đua do các cấp phát động, 100% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, gia 

đình hội viên đạt gia đình văn hoá hàng năm.  

(3). 100% hội viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy định 

của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú, không có hội viên vi phạm pháp luật, 

không mắc các tệ nạn xã hội.  

(4). 100% cán bộ, hội viên được tham gia học tập quán triệt đầy đủ các chỉ 

thị, Nghị quyết của đảng bộ các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực 

tham gia nghiên cứu học tập chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

(5). 100% hội viên không ngừng nâng cao việc tu dưỡng rèn luyện và học 

tập đạo đức, phong cách tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng Hội, 

xây dựng Công ty, đơn vị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng niềm tin của Đảng, 

Nhà nước, Công ty, đơn vị giành cho tổ chức Hội. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 

1. Tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, 

truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền  

Cán bộ, hội viên phải gương mẫu chấp hành chỉ thị, đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của cấp uỷ, kế hoạch 

công tác của đơn vị, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh 

chống các tệ nạn quan liêu, tham nhũng; suy thoái đạo đức, lối sống, phối kết hợp 

các đoàn thể thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành xuất sắc 

các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn được cơ quan, đơn vị giao, thường xuyên tuyên 

truyền đấu tranh bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước. Góp phần xây 

dựng cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh.  

Thường xuyên giáo dục cho hội viên, nêu cao tinh thần cảnh giác trước 

những âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, chống phá cách 

mạng Việt Nam, tích cực tham gia ngăn ngừa các hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng, 

tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, hoạt động mê tín dị đoan, mua bán tàng 

trữ, sử dụng chất ma tuý và các tệ nạn xã hội khác trái với đạo lý văn hoá, phong 

tục tập quán truyền thống của dân tộc. 
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2. Chăm lo đời sống vật chất,  tinh thần cho hội viên  

Tiếp tục động viên, khuyến khích hội viên chủ động phát triển kinh tế gia 

đình theo khả năng để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Thực hiện tốt công 

tác thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hội viên khi ốm đau, gặp hoạn nạn, thể hiện 

rõ nghĩa tình đồng đội để hội viên càng thêm gắn bó với Hội, đồng thời quan tâm 

chăm sóc tới các gia đình các đồng chí hội viên thuộc diện khó khăn, chính sách.  

Thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể 

thao trong và ngoài tổ chức Hội để nâng cao đời sống sức khoẻ, tinh thần cho hội 

viên.  

3. Tích cực tham gia các cuộc vận động. 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với 

phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 

tuyên truyền vận động hội viên tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống 

tệ nạn xã hội; phong trào “Bảo vệ môi trường”, thực hiện tốt các quy định trong 

việc cưới, việc tang, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa.  

4. Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ  

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Hội được Điều lệ Hội CCB Việt 

Nam quy định, với trách nhiệm của mình, Hội cần chủ động phối hợp với Đoàn 

thanh niên ở Công ty tổ chức giao lưu nói chuyện truyền thống yêu nước, truyền 

thống cách mạng của dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam qua các 

thời kỳ, truyền thống của các thế hệ thanh niên Việt Nam, giáo dục cho thế hệ trẻ về 

đạo đức, lối sống, trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

II. VỀ XÂY DỰNG HỘI 

1. Về tổ chức hội: 

Kiện toàn tổ chức của Hội theo cơ cấu ngành nghề, đơn vị trong Công ty phù 

hợp với điều kiện làm việc của hội viên, tạo điều kiện tốt nhất cho hội viên hoạt 

động và phát huy công tác Hội. 

2. Về phương hướng chỉ đạo thực hiện 

Tổ chức tốt các phong trào thi đua thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn như: ngày 

giải phóng miền Nam 30/4, giải phóng Điện Biên Phủ 7/5, ngày thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12, ngày thành lập Hội CCB 

Việt Nam 6/12 hàng năm. Nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của 

dân tộc và của Quân đội nhân dân Việt Nam.  

Thực hiện kiện toàn tổ chức Hội theo chỉ đạo của Hội CCB Khối cơ quan – 

Doanh nghiệp tỉnh, lựa chọn những cán bộ hội viên có đủ năng lực, trình độ, kinh 

nghiệm, uy tín và tinh thần trách nhiệm trong công tác để tham gia vào Ban chấp 

hành đảm bảo cho các hoạt động của tổ chức Hội luôn luôn được duy trì thường 

xuyên, có nề nếp, mang lại hiệu quả thiết thực.  
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Duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt Hội, nội dung sinh hoạt phong phú, thiết 

thực đúng với điều lệ. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do các cấp phát động,  

thực hiện nghiêm các quy định và chế độ kiểm tra hoạt động của tổ chức Hội và hội 

viên, chế độ báo cáo, thu, nộp và sử dụng Hội phí.  

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội theo tiêu chuẩn trong sạch, vững 

mạnh, hội viên gương mẫu và giáo dục hội viên chấp hành tốt các quy định của 

Hội. Phấn đấu trong nhiệm kỳ không có hội viên, gia đình hội viên vi phạm pháp 

luật, không mắc các tệ nạn xã hội, các hội viên đều đạt tiêu chuẩn hội viên gương 

mẫu, gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá.  

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Tăng cường giáo dục, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của các cấp uỷ đảng,  

nhiệm vụ, các chuyên đề của hội CCB cấp trên.  

2. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của dân tộc, xây dựng gương điển hình tiêu biểu xuất sắc.  

3. Tổ chức các phong trào thi đua của Hội gắn với phong trào thi đua của 

Công ty, phát động phong trào xây dựng cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh.  

4. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, duy trì nghiêm chế độ báo cáo. Phối 

hợp, tham gia thực hiện chế độ dân chủ ở cơ sở bảo đảm thực hiện nghiêm các quy 

định của pháp luật, các quyền lợi ích hợp pháp của hội viên.  

5. Đẩy mạnh sự phối hợp, kết hợp với đoàn thanh niên tăng cường giáo dục 

truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty, hội 

viên hội CCB quyết tâm, nỗ lực rèn luyện và phấn đấu, phát huy bản chất, truyền 

thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bản chất CCB trung thành với Đảng, với nhân dân. Phát 

huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò gương mẫu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

được giao. Góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 

Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, 

chính quyền, niềm tin yêu của nhân dân.   

Toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh 

Lào Cai quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Các đ/c BCH và hội viên; 

- Đảng ủy Công ty; 

- Hội CCB Khối CQ- DN tỉnh; 

- Lưu: CCB.  

T/M BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 


