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Tháng 3/2017 hội CCB Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ 

chức Đại hội khóa VII nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành 

gồm 03 đồng chí, đồng chí Bùi Văn Tốt được bầu làm Chủ tịch hội, đến tháng 11 

năm 2020 đồng chí Chủ tịch được nghỉ hưu. Hội đã bầu bổ xung và kiện toàn lại 

Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phó Chủ tịch được bầu làm Chủ 

tịch, đồng chí Đặng Văn Giáp được bầu làm phó Chủ tịch, đồng chí Lê Quốc 

Hoàn được bầu làm ủy viên Ban chấp hành. 

Trong nhiệm kỳ qua Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần 

Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai nhận thấy những mặt đã làm được và chưa làm 

được như sau: 

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Đoàn kết, vận động hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền 

thống: “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chế 

độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc. 

Thực hiện kế hoạch công tác Hội toàn khóa, Ban chấp hành đã bám sát kế 

hoạch triển khai công việc hàng tháng, quý, năm. Động viên, khuyến khích cán 

bộ, hội viên phát huy dân chủ đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, góp 

phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh ở Công ty, tạo nên sự 

thống nhất trong tư tưởng, hành động, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, 

giữ gìn bảo vệ bí mật của Đảng, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị được giao. 

Thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng ủy Công ty về công tác CCB, Ban 

chấp hành đã có những giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và 

hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phối kết hợp với các đoàn thể trong 

Công ty tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm 

những ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của quân đội như: Kỷ niệm ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất 

đất nước; ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; ngày cách mạng tháng 8 và 

Quốc Khánh 2/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội Quốc 

phòng toàn dân 22/12. 
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2. Tổ chức, động viên hội viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự 

cường, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn 

lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Trong nhiệm kỳ qua Ban chấp hành thường xuyên làm tốt công tác tổ chức 

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

các gia đình khó khăn, chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, “ngày vì 

người nghèo” ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt với số tiền 38.000.000 đồng (Ba 

mươi tám triệu đồng). 

3. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, 

cơ quan, đơn vị. 

Ban chấp hành hội CCB đã vận động hội viên tích cực thực hiện “ Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm 

cụ thể như rèn luyện đạo đức, tác phong của bản thân; sửa đổi lề lối, phong cách 

làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Từng hội viên nâng cao ý thức tự 

giác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình, từ đó đã tạo sự thay 

đổi về tư tưởng, hành động, từng bước nâng cao chất lượng của hội viên. Vận 

động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua như: Hoàn thành 

vượt mức kế hoạch hàng năm. “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và 

giảm nghèo bền vững” phong trào “Xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp” 

gắn với 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. 

4. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các 

đoàn thể, tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh về việc tổ chức 

giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong Công ty. Ban chấp hành 

Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức gặp mặt, tọa đàm, giao lưu giáo dục 

truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

3/2; ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước 30/4; ngày thành 

lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho 

đoàn viên thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và ý thức, 

trách nhiệm của họ với tương lai đất nước. 

 5. Công tác chính trị, tư tưởng 

100% cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, 

vững vàng. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không giao động trước 

các luận điệu xuyên tạc “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đoàn kết 

xây dựng đảng, tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, tăng cường giáo dục cho cán 

bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 08 của Tỉnh 

ủy về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt hội, bằng những việc 

làm cụ thể như rèn luyện đạo đức, tác phong của bản thân, sửa đổi lề lối, phong 

cách làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, từng hội viên nâng cao ý thức 
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tự giác, gắn việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình từ đó tạo sự thay đổi về 

tư tưởng hành động nâng cao chất lượng của hội viên. 

  

6. Công tác xây dựng về tổ chức. 

Trong nhiệm kỳ Hội đã kết nạp mới được 11 hội viên, chuyển sinh hoạt cho 

9 hội viên nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, hiện nay Hội có 30 hội viên, 10 cựu 

quân nhân đang sinh hoạt cùng Hội. Ban chấp hành Hội CCB đã lãnh đạo hoạt 

động Hội có nề nếp, duy trì sinh hoạt Hội đúng quy định của điều lệ Hội.  

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế: Hoạt động của hội chưa đều, chưa mạnh, chưa có tính liên tục.     

Hình thức, nội dung hoạt động còn chưa hấp dẫn, chưa có tính chủ động, sáng tạo 

trong việc phối, kết hợp với các đoàn thể Công đoàn, hội Chữ thập đỏ, Đoàn 

thanh niên trong Công ty. 

2. Nguyên nhân hạn chế: Ban chấp hành chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa 

thực sự năng động trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, do đại 

dịch COVID-19 nên không tổ chức hội họp và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 

hội viên kịp thời. 

 Trên đây là bản kiểm điểm của ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 

2022 của Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai 

trình Đại hội./. 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 


