Hội Người cao tuổi xã, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm v

Vào ngày 25/12/2019. Tại Hội trường UBND xã, Hội Người cao tuổi xã, tổ chức Hội nghị tổng
kết công tác Hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Dự hộiÂ nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Huỳnh Tuấn Nhật –
Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể, các ông bà thành viên Ban chấp
hành hội và các chi hội trưởng chi hội NCT của xã.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Khương – Chủ tịch Hội người cao tuổi xã báo cáo tổng kết
hoạt động của Hội trong năm qua: trong năm đã phát triển được 27 cụ nâng tổng số hội viên
toàn Hội lên 907 cụ, trong đó nam 318 cụ và nữ 589 cụ, đạt 65% người cao tuổi trong xã; tổ
chức chúc mừng thọ năm 2019 cho 117 cụ, với tổng kinh phí trên 68 triệu đồng; được các bác sĩ
Việt và Thọ khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho 168 cụ; thực hiện phong trào trồng cây “Đời
đời nhớ ơn Bác” theo tinh thần chỉ đạo Trung ương Hội; duy trì tổ chức sinh hoạt các chi hội
theo quy định của tổ chức Hội theo định kỳ; động viên người cao tuổi phát huy vai trò vị trí
“cây cao bóng cả” trong gia đình và cộng đồng khu dân cư...

Hiện nay, các hội viên phát huy tốt vai trò “Tuổi cao gương sáng” trong việc giáo dục gia đình,
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con cháu tham gia thực hiện tốt các phong trào “toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, “Đền ơn,
đáp nghĩa”, phong trào “vì người nghèo”, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư. Năm 2019, có trên 92% hộ gia đìnhÂ NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn
hóa”, hơn 90% cụ đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”.Â Các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục, thể thao của hội được duy trì tốt: câu lạc bộ Tiếng thơ, Câu lạc bộ Cờ tướng...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung
trọng tâm như: Hội tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; quan tâm công tác phát triển hội viên, tham gia thực hiện các cuộc vận động
:“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Â “bảo vệ môi trường xanh,
sạch, đẹp”... Tổ chức tốt lễ mừng thọ năm 2020, thăm hỏi hội viên ốm đau, tang khó. Đẩy mạnh
công tác xây dựng quỹ hội, vận động nhân dân đóng góp quỹ ủng hộ người cao tuổi.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Trường –Bí thư TT Đảng ủy đã đánh giá cao sự cố
gắng trong năm qua của cán bộ, hội viên Người cao tuổi trong toàn xã, tiếp thu những ý kiến,
kiến nghị của hội nghị đề xuất; đồng thời động viên hội người cao tuổi xã phát huy vai trò quan
trọng của người cao tuổi trong xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương, tăng cường đoàn kết,
phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng” làm nòng cốt trong các phong trào xây dựng địa phương
và cho con cháu noi theo.

Thu Ba
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