
XÃ THUẬN MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI 
ĐUA QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II/2022 

 

Ngày 28 tháng 7 năm 2022  xã Thuận Minh tổ chức hội nghị sơ kết phong 
trào thi đua quý II, triển khai nhiệm vụ quý III/2022. Tham dự có Đồng chí 
Nguyễn Thanh Đông, phó Bí thư đảng Ủy,đồng chí Hồ Thanh Nhanh, chủ tịch 
UBND xã, đồng chí Đào Duy Khánh, Phó chủ tịch UBND xã, đồng chí Nguyễn 
Hữu Duyên, Chủ tịch UBMTTQVN xã, các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, 
BĐH, ban công tác mặt trận các thôn. 

Triển khai thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022, trong điều 

kiện còn nhiều khó khăn, nhất là còn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình 

mưa lũ cục bộ; giá xăng dầu, ga, phân bón,... tiếp tục tăng cao, đã ảnh hưởng đến 

sản xuất và đời sống của Nhân dân, làm cho một bộ phận Nhân dân sản xuất nông 

nghiệp lo lắng.       Song, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cả hệ 

thống chính trị và Nhân dân của xã nhà đã vượt qua khó khăn, cùng với các cấp, 

các ngành đưa địa phương vào trạng thái bình thường mới, đã tập trung triển khai 

thực hiện đạt được một số kết quả nhất định, nổi rõ: Sản xuất cơ bản đạt yêu cầu; 

chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP tiếp tục được quan tâm 



triển khai; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tiếp tục 

được đẩy mạnh, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, phong trào làm giao 

thông nông thôn, thủy lợi; cấp quyền sử dụng đất vượt chỉ tiêu huyện giao; thu 

ngân sách đạt khá. Có nhiều nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện 

mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội”; sự 

nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp 

tục được duy trì; các vấn đề xã hội được tập trung chăm lo giải quyết kịp thời; giải 

quyết đơn thư, yêu cầu của công dân đạt kết quả; quốc phòng, an ninh được giữ 

vững. Cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và phòng, chống tham nhũng tiếp tục 

được quan tâm triển khai. Đến nay đã thực hiện đạt và vượt 02 chỉ tiêu (cấp quyền 

SDĐ và giao quân); một số chỉ tiêu, tiểu chỉ tiêu vượt và đạt trên 50% như: sử 

dụng nước sạch, tỷ lệ trẻ SDD, đặt vòng (vượt); thu ngân sách, làm đường BTXM, 

tỷ lệ người dân tham gia BHYT và BHXHTN,… (đạt trên 50%). 
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