
 

 

BÁO CÁO CHUNG VỀ KẾT QUẢ  
CÔNG BỐ THÀNH LẬP VÀ RA MẮT 

HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ ĐỨC NHUẬN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN 

 

 
 
        Kính thưa các Quý bà con, anh chị và các bạn đồng hương xã Đức Nhuận!  
 
 
        Thể theo nguyện vọng của đông đảo bà con quê hương xã Đức Nhuận đang sinh sống và làm 
việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là mong muốn thành lập tổ chức Hội đồng hương nhằm 
giao lưu, giúp đỡ, chia sẻ giữa những người đồng hương về các vấn đề trong cuộc sống, lao động - 
học tập và là cầu nối liên hệ giữa Hội đồng hương với quê hương Đức Nhuận.  
        
        Vào ngày 25/8/2010 tại Hoa viên Tân Hương – số 22 đường Tây Sơn, Phường Tân Quý, Quận 
Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh, Ban liên lạc và vận động thành lập Hội đồng hương xã Đức Nhuận tại TP. 
Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã tổ chức buổi Lễ Công bố thành lập và ra mắt Hội đồng hương xã 
Đức Nhuận tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tham dự buổi lễ có đại diện Chính quyền địa 
phương xã Đức Nhuận, trên 250 người là con cháu, dâu rể của quê hương Đức Nhuận hiện đang sinh 
sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, 
Đăk Nông, Đăk Lăk, Bình Dương, Bình Phước….  
 

I- TỔ CHỨC CHỨC CÔNG BỐ THÀNH LẬP VÀ RA MẮT   
 
        Buổi Lễ công bố thành lập và ra mắt Hội đồng hương xã Đức Nhuận tại TP. Hồ Chí Minh và các 
tỉnh lân cận đã nhận được nhiều Lẵng hoa chúc mừng của các Cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân gửi 
đến chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các Lẵng hoa của Đảng ủy – HĐND - UBND xã 
Đức Nhuận, Công ty QNG (anh Ngô Hữu Quyết – gốc xóm 3), Công ty WISDOM (anh Bùi Phi Hiệp – 
gốc xóm 1), Công ty TNHH Kế toán Thuế Sài Gòn (anh Trần Văn Tiện – gốc xóm 9), anh Lê Thái (gốc 
xóm 3, hiện tại là Trưởng Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), anh Đặng Công Duy (gốc xóm 
3)…. 
         
       Thưa Quý bà con!  
        
        Buổi Lễ Công bố thành lập và ra mắt Hội đồng hương xã Đức Nhuận tại TP. Hồ Chí Minh và các 
tỉnh lân cận đã được tổ chức một cách trân trọng với các nội dung chính như sau:  

1. Chương trình chào mừng với các tiết mục ca nhạc, ngâm thơ với chủ đề “Kết nối yêu thương 
– Quê hương Đức Nhuận”. 

2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 
3. Báo cáo kết quả vận động, thành lập HĐH xã Đức Nhuận;  
4. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐH xã Đức Nhuận; đóng góp ý kiến; 
5. Công bố nhân sự Ban Liên lạc; 
6. Ban Liên lạc ra mắt, đại diện Chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng cho Ban Liên lạc; 
7. Đại diện các cô chú lớn tuổi tặng học bổng cho các tân sinh viên (danh sách đính kèm); 
8. Lãnh đạo Chính quyền xã Đức Nhuận phát biểu ý kiến; 
9. Đại diện các cô chú lớn tuổi phát biểu ý kiến; 
10. Kết thúc buổi Lễ, bà con đồng hương dự bữa cơm thân mật. 

 



 
II- BIỂU QUYẾT THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HƯƠNG - THÔNG QUA QUY CHẾ  

 
        Kính thưa Quý bà con!  
 
        Ông cha ta đã dạy rằng, cây có cội - nước có nguồn - con người phải có tổ tông, gốc rễ. Hội đồng 
hương xã Đức Nhuận tại TP. Hồ Chí Minh là nơi tập hợp những người con, dâu, rễ... của quê hương 
Đức Nhuận đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP. HCM và các tỉnh lân cận, hoặc các cá nhân 
khác có nhu cầu và tự nguyện tham gia sinh hoạt với Hội Đồng Hương, không phân biệt giới tính, 
thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo.  
 
        Mục đích công tác Hội Đồng hương nhằm giúp đỡ, chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống, lao động 
và học tập. Tổ chức Hội đồng hương xã Đức Nhuận là cầu nối liên hệ, giao lưu, giúp đỡ giữa tất cả các 
thành viên đồng hương và giữa Hội đồng hương với quê hương Đức Nhuận. Hội tổ chức và hoạt động 
trên nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ theo Quy chế của Hội đã được thông qua và đảm bảo không làm 
trái pháp luật và các quy định của nhà nước, không đi ngược lại truyền thống quê hương.  
         

III- BẦU BAN LIÊN LẠC NHIỆM KỲ I (NĂM 2019 – 2021) 
 
        Kính thưa Quý bà con! 
 
        Trên cơ sở giới thiệu của Ban Liên lạc lâm thời và với tinh thần tự nguyện của các cá nhân tham 
gia. Căn cứ vào chương trình và Quy chế hoạt động của Hội Đồng hương vừa được Quý bà con thông 
qua, Hội đồng hương xã Đức Nhuận đã nhất trí thông qua Quý chế hoạt động và bầu các thành viên 
vào Ban liên lạc Nhiệm kỳ 2019-2021 (danh sách BLL đính kèm). 
 
 

IV- TUYÊN BỐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ ĐỨC NHUẬN  
VÀ BÀN CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

 
        Kính thưa Quý bà con!  
 
        - Căn cứ các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết về quy chế hoạt động của Hội Đồng hương xã 
Đức Nhuận;  
        - Căn cứ Quy chế hoạt động hội đã được Hội nghị thông qua; 
        - Căn cứ kết quả bầu cử Ban Liên lạc của Hội Đồng hương nhiệm kỳ I – (năm 2019 – 2020).  
 
        Nay, xin trân trọng công bố thành lập và ra mắt Hội đồng hương xã Đức Nhuận tại TP. Hồ Chí 
Minh và các tỉnh lân cận với các mục đích hoạt động như sau:  
 
        1. Nhằm nối kết những người con, cháu, dâu, rể của quê hương Đức Nhuận đang công tác, làm 
việc, học tập và sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tạo lập và duy trì tình đoàn kết, mối 
quan hệ gắn bó lâu dài và thắt chặt tình yêu quê hương, là cầu nối giữa địa phương và bà con quê 
hương Đức nhuận tại TP. HCM và các tỉnh lân cận.  
 
        2. Trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong học tập và tìm kiếm việc làm. 
Chăm lo việc thăm hỏi bà con quê hương Đức Nhuận khi ốm đau, gặp rủi ro tai nạn, phúng viếng các 
trường hợp mất. Tổ chức và hưởng ứng các hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực. Tạo mối liên 
hệ, giao lưu, học hỏi giữa bà con đồng hương Đức Nhuận với nhau và các tổ chức, đoàn thể khác (nếu 
có).  
 
        3. Góp phần duy trì và phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó, ý thức phấn đấu vươn lên, làm 



giàu cho bản thân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước của những người con quê hương Đức 
Nhuận. Xem xét trao các học bổng cho các con cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng hiếu học, 
là sinh viên, học sinh các trường ĐH, CĐ tại TP. HCM. Tham gia khuyến học cho các Trường Tiểu học, 
THCS trên địa bàn xã. 
 

V. CÔNG BỐ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ BÀ CON TẠI BUỔI LỄ 
 
        Thông qua buổi Lễ, quý bà con, mạnh thường quân đã đóng góp cho Quỹ Hội đồng hương xã 
Đức Nhuận tại TP. HCM và các tỉnh lân cận như sau: 

 Số người đã ghi sổ vàng, đóng góp cho Quỹ: 115 quý bà con đã tham gia đóng góp. Trong 
đó: Ông Tạ Vĩnh Ảnh (nguyên xóm 11) đã đóng góp tiền mặt và sữa. 

 Tổng số tiền đóng góp tại buổi Lễ: 250.900.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu, chín trăm 
nghìn đồng chẵn). 

 Các đóng góp khác: Ông Tạ Vĩnh Ảnh (nguyên xóm 11) đã hứa đóng góp 100 thùng sữa 
để tổ chức chương trình thăm hỏi bà con quê hương Đức Nhuận. 
 

Ban liên lạc ghi nhận và trân trọng cảm ơn tấm lòng, tình cảm của Quý bà con đồng hương. Ban 
liên lạc xin hứa trân quý từng đóng góp quý bà con. Tất cả các nguồn tài trợ, đóng góp sẽ được Ban 
Liên lạc tổ chức sử dụng cho các công tác từ thiện, thăm hỏi bà con đau ốm, bệnh tật…một cách hiệu 
quả, thiết thực nhất. Tất cả các chi phí sử dụng sẽ được công khai, thông báo trên website: 
ducnhuan.quangngai.online và tại  cuộc họp Hội đồng hương năm 2020.  

 
 

VI- BẾ MẠC  

 
        Thưa toàn thể Quý bà con!  
 
        Sau thời lượng gần 02 giờ của chương trình buổi Lễ, Ban Tổ chức đã tiếp nhận các ý kiến đóng 
góp và biểu quyết với sự tập trung và nhất trí cao.  
 
        Hội đồng hương xã Đức Nhuận tại TP. HCM và các tỉnh lân cận đã được công bố ra mắt và chính 
thức đi vào hoạt động, đây là một niềm vui và là sự khích lệ, động viên lớn đối với toàn thể bà con dâu 
rễ, những người con quê hương Đức Nhuận.  
 
       Bữa cơm thân mật đã được tổ chức sau đó, toàn thể bà con (trên 250 người) đã tham dự với 
không khí phấn khởi, đậm tình đồng hương, kéo dài đến 14h30 cùng ngày.  
 
      Trong chương trình buổi Lễ, cũng là lần đầu tổ chức, không thể tránh những thiếu sót, rất mong 
Quý bà con, Quý anh em lượng tình bỏ qua.  
 
      Xin trân trọng thông báo và cảm ơn, ghi nhận tình cảm Quý bà con! 
 
 
 
 

TM/ BAN LIÊN LẠC 
LÊ QUANG VIỆT 

 

 


