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NGHỊ QUYẾT 

 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ 

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh  năm 2023 

  

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO NĂM 2022. 

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

xã, là năm tập trung triển khai các Nghị quyết, chính sách giai đoạn 2021-2025; 

Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam 

đoạn qua địa bàn xã. Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh gặp nhiều khó 

khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, tình 

hính an ninh chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, làm giá xăng dầu tăng cao 

kéo theo giá nguyên liệu, hàng hóa cơ bản tăng… Tuy vậy, được sự quan tâm 

của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các phòng, ban 

chuyên môn cấp huyện cùng với sự quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã 

đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, 

toàn thể Nhân dân khắc phục mọi khó khăn, thách thức và dành được nhiều kết 

quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chính trị và các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra, xây dựng phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022 ổn định. Xã giữ vững đạt chuẩn NTM, có thêm 1 khu 

dân cư đạt KDC kiểu mẫu, lũy kế đạt 7/10 thôn, từng bước hoàn thành các tiêu 

chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Các hoạt động an sinh xã hội được 

bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Sản xuất 

nông nghiệp được mùa toàn diện, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,01 triệu 

đồng/người/năm, xây dựng mới 21 vườn mẫu, lũy kế 38 vườn, xây dựng mới 22 

mô hình kinh tế, lũy kế 177 mô hình. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,15% giảm 0,76%; 

hộ cận nghèo 90 hộ 211 khẩu chiếm tỷ lệ 4.01% giảm 0,33%; hộ có mức sống 

trung bình 1.765 hộ chiếm tỷ lệ 78.69% tăng 0,76%. Các hoạt động giáo dục, y tế 

đạt kết quả tốt; tình hình an ninh chính trị, trật an toàn xã hội được đảm bảo. 

Công tác xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

 Trên cơ sở của những thành công trong năm 2022 đã đạt được Đảng bộ 

và Nhân dân xã Kỳ Phong tập trung quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 

thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội; đảm bảo 

Quốc phòng - an ninh năm 2023. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, đẩy 

mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, làm tốt công tác vệ sinh môi trường; đảm 

bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

hành chính. 
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II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023. 

Nhằm phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, khắc phục 

những tồn tại hạn chế, tiếp tục tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò 

điều hành của chính quyền, đẩy mạnh hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ 

chức chính trị xã hội, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra 

trong năm 2023. 

1. Mục tiêu tổng quát  

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động khắc phục những khó khăn, thách 

thức. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế 

- văn hoá xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; 

bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải 

cách hành chính. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tích cực vận động nhân dân 

tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chào mừng các 

ngày lễ của đất nước. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 
- Đảng bộ, Chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- 100% chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. 

- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 80 - 90%. 

- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15 - 20% 

- Kết nạp đảng viên mới 8 đồng chí. 

- Các tổ chức chính trị xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp 

trên biểu dương khen thưởng 

2.2. Về Kinh tế, văn hóa xã hội - QPAN, xây dựng NTM 
- Hoàn thành diện tích lúa gieo cấy 953 ha, 76 ha lạc, 63,5 ha rau màu các 

loại, sản lượng lương thực có hạt 5.235 tấn. 

- Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng hạ tầng vùng sản xuất tập trung tại 

thôn Hà Phong và làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông 

nghiệp sau khi tập trung.  

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm 

- Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 34,28%; thương mại - 

dịch vụ 61,50%; nông - lâm - ngư nghiệp 24,22%. 

- Thu ngân sách trên địa bàn 5 đến 6 tỷ đồng.  

- Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Cơ quan giữ vững đơn vị văn 

hóa. công sở đạt chuẩn công sở văn minh năm 2023. 

- Thành lập mới 05 đến 07 mô hình phát triển kinh tế; xây dựng mới 05 

vườn mẫu.  

- Xây dựng 1-2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. 



3 

 

- Xây dựng từ 40-50 ha tập trung tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết 06 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. 

-  Giữ vững 10/10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 93,5% gia đình văn 

hóa, xã đạt chuẩn văn hóa NTM nâng cao, duy trì hoạt động các câu lạc bộ. 

- Xây dựng 01- 02 khu dân cư kiểu mẫu. 

- Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm bình quân hàng năm 0,8%;  

-  Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%;  

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%;  

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi dưới 15,4%; 

-  Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn 70% 

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp 

hiệu quả đạt 40% 

-  Tối thiểu 10% DVC trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ. 

-  Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý trên dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và độ 4. 

- 100% văn bản được ban hành trên hệ thống phần mềm công việc và 

trang thông tin điện tử của xã. Đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ từ sản xuất, 

quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, cấp mã vùng trồng, thương mại điện tử. 

-  Xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, ATGT trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác giao, 

tuyển quân, huấn luyện hội thao; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. 

- Giáo dục: Tiếp tục giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 2 Trường 

Tiểu học, Mầm non; trường THCS mức độ 2. Phổ cập, xóa mù chữ mức độ 3. 

- Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, 

công nhận đất ở trước ngày 18/12/1980 theo Quyết định số 37/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

- Nâng cấp 1,46 km đường ngõ xóm, 4 km đường nội đồng, đường liên xã 

0,5km, làm mới 2,7 km rãnh thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng 3km, làm hạ 

tầng vùng đất Cựa xã để đấu giá, chỉnh trang lại chợ Voi, sữa chữa trung tâm 

nhà văn hoá xã. Nhà xe cơ quan… 

- Quốc phòng - an ninh giữ vững, lực lượng quân sự, công an đạt đơn vị 

tiên tiến, phấn đấu 100% thôn ổn định an ninh - chính trị, trật tự ATXH. Xã đạt 

tiêu chuẩn cơ sở vững mạnh toàn diện, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí 

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân, huấn luyện sát đúng kế hoạch đề ra, chủ 

động trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

2. 3. Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam  

Tập trung cao của cả hệ thống chính trị từ xã thới thôn để thực hiện tốt 

hơn về công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ 

cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn xã và công tác tái định cư. Bàn giao mặt bằng 

đúng tiến độ để nhà nước triển khai dự án đúng kế hoạch. Không lơ là, chủ 

quan, mất cảnh giác, tăng cường tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nâng 

cao vai trò, trách nhiệm về chủ trương, nghị quyết về xây dựng tuyến đường 

cao tốc, không gây khó khăn, mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
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III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2023. 

1. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

- Tiếp tục quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước và các Quy định, Chỉ thị.. cho đội ngũ cán bộ, công chức 

cấp xã, đội ngũ cán bộ thôn và nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn 

đốc, nhắc nhở phát huy tính chủ động sáng tạo của từng bộ phận, từng cá nhân 

tạo thêm sức mạnh để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.  

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất; xây dựng 

hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ, chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có 

phẩm chất, đạo đức, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quan tâm công tác 

phát triển đảng viên, thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội 

Hội Nông dân và Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn 

thể chính trị xã hội thích ứng với tình hình mới. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội gắn với công tác giám sát, phản biện 

xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, đặc biệt thực hiện 

hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”. 

- Kịp thời xây dựng Chương trình, Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát 

của Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2023, tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 

cán bộ, công chức và đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên đồng thời 

gắn với công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

- Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, tăng 

cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, quản lý chặt chẽ 

về chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực 

hiện quyết liệt tích tụ, tập trung ruộng đất. Chỉ đạo gieo cấy đạt kế hoạch 100% 

diện tích, năng suất sản lượng theo kế hoạch đề ra. Triển khai kịp thời các chính 

sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện cho người dân. Thành lập các mô 

hình phát triển kinh tế và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Quan tâm 

hơn nữa công tác phát hiện phòng trừ dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi.  

- Thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài để phát triển thương mại - du 

lịch - dịch vụ, duy trì và phát triển một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như 

nghề mộc, xây dựng, hàn xì….có cơ chế chính sách hỗ trợ các mô hình hoạt 

động về thương mại, dịch vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo có hiệu 

quả công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn 

dân chung sức xây dựng NTM nâng cao. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi 

trường, nhất là đất, cát xây dựng, tập trung chỉ đạo hoàn thành cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất có nguồn gốc trước 18/12/1980. 

Tập trung khắc phục những tồn đọng trong công tác giao đất, cho thuê đất sai 
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thẩm quyền trên địa bàn xã theo Kết luận số 1179/KL-UBND, ngày 31/10/2022 

của Ủy ban Nhân dân huyện.  

- Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 

- thể thao, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát triển toàn diện về sự 

nghiệp giáo dục.  

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, làm tốt công tác 

phòng ngừa các loại dịch bệnh, quan tâm đến công tác dân số, thường xuyên 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo quốc phòng, hoàn thành 

kế hoạch tuyển và giao quân đủ chỉ tiêu. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, an toàn giao thông. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, triển khai có 

hiệu quả cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Xử lý nghiêm những cán bộ công chức vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan và 

các Chỉ thị của các cấp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
1/  Chi ủy, các chi bộ trực thuộc, MTTQ và các ban ngành đoàn thể tổ 

chức quán triệt, tuyên truyền, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 

Nghị quyết. 

Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng cụ thể hóa chương trình công tác năm, 

phân công ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH phụ trách cơ sở theo dõi, chỉ 

đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và những vấn đề phát 

sinh mới. 

2/ Hội đồng nhân dân, UBND xã xây dựng chương trình, kế hoạch các 

giải pháp tiếp tục đối mới quản  lý, điều hành để chỉ đạo đạt kết quả cao các mục 

tiêu kế hoạch đề ra. 

3/ Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xây dựng chương trình hành động, tổ 

chức tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, hăng hái tham gia các phong 

trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

4/ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí BTV, ủy viên BCH Đảng bộ 

được phân công, văn phòng Đảng ủy thường xuyên tham mưu, hướng dẫn, chỉ 

đạo, theo dõi, đôn đốc định kỳ hàng tuần, tháng báo cáo tình hình kết quả thực 

hiện Nghị quyết với BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã. 

Nghị quyết được quán triệt đến chi bộ đảng và phổ biến rộng rãi trong 

nhân dân./. 

       Nơi nhận; 
- BTV Huyện ủy,                                

- Đ/c Trần Đình Tùng (UVBTV),     B/c 

- Đ/c Nguyễn Kim Trường( HUV),    

- TT HĐND,UBND,UB MTTQ xã, 

- Các đ/c UV BCH Đảng bộ xã, 

- 14 chi bộ trực thuộc, 

- Các ban, ngành đoàn thể xã, 

- Lưu vp. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 
 

Nguyễn Thị Phúc 
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