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 Sáng ngày 29/6/2022, Đảng ủy xã Thuận Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 
tháng đầu năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hiền, Uỷ 
viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy, 
HĐND, UBND xã, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên 
trong toàn Đảng bộ.  

 
 

 Toàn cảnh hội nghị tổng kết 



 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy hướng dẫn điều hành thảo luận 

 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện không được thuận lợi, nhất là do ảnh 
hưởng bởi đại dịch Covid-19; song được sự quan tâm lãnh đạo của cấp trên và sự 
chủ động của Đảng ủy ngay từ đầu năm, nên hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm, các 
chỉ tiêu chủ yếu đều được triển khai thực hiện đạt kết quả. Kinh tế - xã hội tiếp tục 
phát triển; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu ngân sách vượt kế hoạch 
huyện giao; xây dựng cơ bản có nhiều cố gắng, hầu hết các công trình trong kế 
hoạch đều được triển khai, nhất là huy động trực tiếp sức dân làm đường giao 
thông nông thôn. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao tiếp tục phát 
triển; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng vượt kế hoạch đề ra (0,36%). Công tác giảm 
nghèo gắn với giải quyết việc làm có tập trung chú ý chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh 
được giữ vững ổn định; trật tự an toàn xã hội chuyển biến trên một số mặt. Cải 
cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” được thực 
hiện khá tốt. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí được chú trọng, gắn với thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ. Công tác xây 
dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh đã có nhiều chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng, phân công quản lý cán bộ, đảng 
viên có nhiều tiến bộ; thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng đúng hướng dẫn của 
cấp trên. Đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 
2022-2025 và Đại hội hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022-
2027. Hoạt động của HĐND và sự quản lý, điều hành của UBND xã có nhiều 



chuyển biến; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể đã dần 
đi vào nề nếp theo hướng đổi mới, nâng chất lượng hoạt động. Cán bộ, đảng viên 
và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nên thời gian qua thực hiện các 
mặt phong trào thi đua yêu nước được thuận lợi và mang lại kết quả. Song, bên 
cạnh vẫn còn một số mặt hạn chế, khó khăn đó là: Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều 
khó khăn do giá cả nông sản không ổn định, nhiều diện tích thanh long bị phá bỏ 
để thay thế cho các loại cây trồng ngắn ngày, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày vào 
đầu vụ hè thu nên đã gây thiệt hại 625 ha hoa màu của nhân dân. Công tác khuyến 
nông, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, việc chỉ đạo phòng trừ sâu 
bệnh trên cây trồng chưa đạt yêu cầu, triển khai thực hiện mô hình khuyến nông 
hiệu quả chưa cao; tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp và khai thác, vận chuyển 
khoáng sản trái phép tiếp tục xảy ra và có chiều hướng gia tăng. Công tác xây dựng 
nông thôn mới chuyển biến chưa mạnh, chưa huy động được nhiều sự đóng góp 
của nhân dân và các tổ chức; phong trào thi đua “chung sức, chung lòng xây dựng 
nông thôn mới” còn nhiều mặt hạn chế, nhất là việc vận động nhân dân tham gia 
mua BHYT hộ gia đình còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, số hộ thoát 
nghèo thiếu bền vững và có nguy cơ tái nghèo trở lại; phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới” tuy có chuyển biến nhưng chất lượng chưa cao và thiếu đồng 
bộ, nhất là thực hiện các tiêu chí ở thôn văn hóa điểm Dân Lễ còn nhiều khó khăn 
về đầu tư các thiết chế văn hóa; chưa thực hiện tốt các biện pháp giảm tỷ lệ sinh 
con thứ 3 trở lên; dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh trên địa bàn 2 thôn dân Hòa 
và Dân trí. Trật tự an toàn xã hội chuyển biến chưa căn bản. Đặc biệt là tệ nạn xã 
hội ngày càng diễn biến phức tạp (nhất là tệ nạn ma túy, số đề, bài bạc) đã gây bức 
xúc và lo lắng trong nhân 10 dân, tình hình chấp hành pháp luật về giao thông vẫn 
còn hạn chế, trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp; chất lượng mô hình 
thôn tự quản phòng, chống ma túy hoạt động kém hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt ở 
một số chi bộ trực thuộc chậm đổi mới; một bộ phận đảng viên chưa thể hiện tính 
tiên phong gương mẫu, trong sinh hoạt tham gia thảo luận đóng góp trí tuệ của 
mình vào nhiệm vụ chung ở chi bộ và thực hiện tính tự phê bình và phê bình còn 
nể nang, ngại va chạm, nhất là đảng viên trẻ nhận thức còn bất cập. Sự quản lý 
điều hành của UBND xã có mặt còn bị động, từng lúc còn chạy theo sự vụ, sự việc; 
công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa UBND với Mặt trận và các đoàn thể 
đôi khi chưa được đồng bộ. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của Đảng ủy có lúc chưa 
kịp thời, nên có phần hạn chế trong điều hành nhiệm vụ chung ở xã. 



 
 

Đồng chí Phạm Duy Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ – 

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã biểu dương những kết quả Đảng bộ xã đạt được 

trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh thời gian tới, từng 

đồng chí đảng viên, Đảng ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt các quy định của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước; chịu khó nghiên cứu sâu kỹ các văn bản của cấp 

trên, để tham mưu cho Đảng ủy, Đảng bộ ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch... 

phải cụ thể sát với yêu cầu của địa phương, của từng ngành, thôn, chi bộ; gắn với 

trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phải tăng cường công tác 

năm bắt tình hình trên mọi lĩnh vực, nhất là xây dựng cốt cán chính trị, cốt cán 

nòng cốt đảm bảo về số lượng và chất lượng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, 

nhắc nhở việc thực hiện chủ trương của Đảng ủy; phát hiện khó khăn, vướng mắt ở 

đâu chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, có như thế thì tổ chức thực hiện mới đạt hiệu quả. 

Duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, gắn với thực hiện tốt việc 

đánh giá nêu gương của những người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới phương thức 

lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ trực thuộc, phát huy đúng mức vai trò 

trách nhiệm của từng tổ chức trong hệ thống chính trị; bảo đảm sự lãnh đạo tập 

trung thống nhất của Đảng ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng 



Chương trình của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ thực hiện tốt việc tự 

kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự 

chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy hơn nữa 

trong việc quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thường xuyên kiểm tra, kiểm 

soát trong công tác này; nhất là thường xuyên kiểm tra trách nhiệm của đội ngũ 

thực thi nhiệm vụ; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Đảng ủy viên trong công 

tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Quan tâm đúng mức công tác quân sự, 

quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: tiếp tục đẩy mạnh 

và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phấn đấu 

cuối năm 2022 xã đạt các tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./. 

 


