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NGHỊ QUYẾT 
 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ MỸ THẠNH LẦN THỨ XIII 

NHIỆM KỲ 2020-2025 
----- 

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Thạnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025  
được diễn ra vào ngày 01/6/2020  đến ngày 02/6/2020, với sự tham dự của 150/150 
đại biểu được triệu tập. Qua một ngày rưởi làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm 
túc, trách nhiệm và hoàn thành chương trình đã đề ra. Đại hội thống nhất: 

QUYẾT NGHỊ 

I. Đại hội Thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết  
đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 được nêu trong báo cáo trình Đại hội. 

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã 
Mỹ Thạnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 

Đại hội khẳng định: trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 
vừa qua, bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức 
đó là: tình hình hạn mặn xâm nhập sâu và kéo dài, giá cả các mặt hàng nông sản 
không ổn định, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Song 
được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện và các 
ngành, đoàn thể của Huyện,  cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm 
cao của Đảng bộ và nhân dân trong xã đã thực hiện đạt được nhiều kết quả trên tất 
cả các lĩnh vực: 

Thực hiện đạt 8/10 chỉ tiêu chủ yếu, thu nhập bình quân đầu người 45,2 triệu 
đồng/năm, đạt104% so nghị quyết; xây dựng thành công đô thị loại V; chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế đúng hướng CN-TTCN-TMDV-NN.Triển khai thực hiện các tốt 
công trình chỉnh trang đô thị và nông thôn mới đã tạo diện mới cho bộ mặt đô thị, 
nông thôn góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo được sự phấn khởi và niềm tin 
trong nhân dân. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, 
hoạt động văn hoá, thể dục thể thao ngày càng phát triển. Công tác chăm sóc sức 
khoẻ của nhân dân được đảm bảo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, triển 
khai thực hiện tốt đề án sinh kế thoát nghèo bền vững.  An ninh chính trị- trật tự an 
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toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng từng bước 
được đổi mới và đạt được kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình 
hình mới.Công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể từng bước đổi 
mới cả về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng mở rộng và phát huy dân 
chủ, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. 

Bên cạnh những mặt đạt được cũng còn một số hạn chế nhất định: thu ngân 
sách đạt thấp hơn so với nghị quyết; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm; tỷ 
lệ lao động qua đào tạo còn thấp; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội còn nhiều 
diễn biến phức tạp, khó lường. Công tác tạo nguồn phát triển đảng còn khó khăn, 
không đạt nghị quyết; một ít đảng viên buông bỏ sinh hoạt cho ra khỏi đảng tăng. 
Công tác nắm tình hình diễn biến, tư tưởng nhân dân đôi lúc chưa kịp thời. Chất 
lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa đi vào 
chiều sâu. 

2. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025: 

2.1  Đại hội thống nhất xác định mục tiêu tổng quát:  “Củng cố và nâng 
cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ 
nguồn lực trong Nhân dân. Phát triển mạnh, vững chắc và toàn diện các khu vực 
kinh tế, chú trọng phát triển công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp là trọng tâm, xây 
dựng kết cấu hạ tầng, phát triển doanh nghiệp, và hộ sản xuất kinh doanh cá thể là 
nhân tố quyết định, tập trung xây dựng đô thị, nông thôn mới, đảm bảo ANCT –
TTATXH, nâng cao đời sống của Nhân dân”. 

2.2  Các chỉ tiêu chủ yếu: 

a)  Đến năm 2025 

* Các chỉ tiêu về kinh tế: 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm (chỉ tiêu liên thông 
với huyện). 

- Phát triển 10 doanh nghiệp (chỉ tiêu liên thông với huyện). 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt chỉ tiêu hàng năm, đảm bảo tự cân 
đối chi thường xuyên (chỉ tiêu liên thông với huyện). 

- Phát triển 50 hộ kinh doanh cá thể. 

- Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021. 

- Hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 100% (trong đó hộ sử dụng nước máy 95%). 

* Các chỉ tiêu về văn hóa-xã hội, môi trường: 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì mức 0,53%. 
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- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 6,5%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50% (trong đó có văn bằng, chứng chỉ 25%). 

- Tạo thêm việc làm mới cho 100 lao động/năm; đưa 15 lao động đi làm việc 
có thời hạn ở nước ngoài/năm (chỉ tiêu liên thông với huyện) 

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% (chỉ tiêu liên thông với huyện) 

- Xây dựng 01 ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa kiểu mẫu. 

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình hạnh phúc đạt 75%. 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt trên 90% và trên 
80% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn (chỉ tiêu liên thông với huyện) 

* Chỉ tiêu về xây dựng Đảng về hệ thống chính trị: 

- Kết nạp 17 đảng viên mới, trong đó ít nhất 7% đảng viên được kết nạp theo 
lớp “Đồng khởi mới” (chỉ tiêu liên thông với huyện). 

- Xây dựng ít nhất 70% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng 01 
chi bộ đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện tiêu biểu. 

- Kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đạt kế hoạch 
hàng năm 

b) Đến năm 2030: 

- Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt chỉ tiêu hàng năm, tự cân đối chi 
thường xuyên vào năm 2025, tăng bình quân 8,5%/năm. 

- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 57% (trong đó có văn bằng, chứng chỉ 40%). 

- Phát triển 15 doanh nghiệp. 

- Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

- Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt trên 95% và trên 
90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn. 

2.3  Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

a) Về phát triển kinh tế: 

- Phối hợp các ngành có liên quan ổn định và đưa vào hoạt động có nề nếp 
chợ Mỹ Lồng. Mở rộng quy mô hoạt động và phát triển 1 khu du lịch sinh thái.  
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- Mở rộng năng lực sản xuất làng nghề bánh tráng, thực hiện tốt các chính 
sách hổ trợ phát triển làng nghề, hợp tác xã đảm bảo hoạt động ổn định, có hiệu 
quả. Nâng quy mô sản xuất, sản lượng các cơ sở sản xuất hiện có, nhất là các 
doanh ngiệp chế biến dừa xuất khẩu. Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường, khắc phục có hiệu quả ô nhiễm tất cả cơ sở 
sản xuất, các cơ sở mới xây dựng phải có hệ thống xử lý ô nhiễm và vận hành xử 
lý đúng quy trình. 

- Rà soát thực trạng cơ sở hạ tầng và quy hoạch để phân kỳ thực hiện phù 
hợp, xây mới, nâng cấp, mở rộng 3.000 m đường, trong đó có 1.000m đường đạt 
chuẩn nông thôn mới, hoàn chỉnh hệ thống cầu đồng bộ với đường bằng vốn đầu tư 
từ các nguồn và nhân dân đóng góp. Phát huy vai trò của nhân dân tự quản trong 
duy tu, sửa chữa, chống xuống cấp cầu đường ở xóm ấp. Tích cực xây dựng các 
tuyến đường chính trở thành những con đường văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp 
trên các đường Mỹ Thạnh – Thuận Điền, Mỹ Thạnh – Phong Nẫm và đường tỉnh 
885 qua Mỹ Thạnh. Hoàn thiện việc xây dựng, nâng cấp đường các hẻm khu vực 
nội ô đồng bộ với hệ thống cấp thoát nước, chống ngập úng. Mở rộng hệ thống cấp 
nước máy đến hộ dân xa nguồn, nâng chất lượng, độ an toàn và tiết kiệm trong sử 
dụng điện. 

- Tiếp tục chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật, 
kinh nghiệm để nâng cao hiệu  quả và phát triển bền vững. Khai thác hợp lý tiềm 
năng đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, nâng tỷ trọng giá trị sản 
lượng chăn nuôi, thủy sản lên 65%. Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô hộ 
liền kề, chú trọng đảm bảo tốt vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt chu trình sản xuất 
kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng tối đa mặt nước ao, mương vườn để 
nuôi tôm cá.Thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, tập huấn, chuyển 
giao kỹ thuật sản xuất, kỹ năng tiêu thụ nông sản cho nông dân. Xây dựng và nhân 
rộng các mô hình canh tác dừa, bưởi da xanh, chăn nuôi gia cầm gắn liền với xây 
dựng hình thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như các tổ liên kết, hợp tác xã hoạt 
động có hiệu quả. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, 
sản phẩm hữu cơ, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

- Nâng chất các tiêu chí đô thị loại V đã đạt được, tiếp tục thực hiện đạt 7 
tiêu chí đô thị còn lại. Tiến hành xây dựng thành công xã nông thôn mới song hành 
với xây dựng đô thị. Tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân về nhiệm 
vụ xây dựng đô thị và xây dựng nông thôn mới để mọi người dân thông hiểu và 
cùng chung sức xây dựng quê hương, đồng thời xác định đây là chủ đề trọng tâm 
trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” mạnh mẽ, kéo theo sự chuyển 
động ở các lĩnh vực khác. Duy trì tốt ngày chủ nhật nông thôn mới. 
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- Khai thác tốt các nguồn thu ngân sách, nhất là thu thuế các loại đạt chỉ tiêu 
hàng năm. Thực hiện tốt công tác điều hành thực hiện dự toán ngân sách, quản lý 
chặt chẽ thu chi ngân sách đúng nguyên tắc, quy định hiện hành. Đảm bảo tốt cân 
đối ngân sách tiến tới thu đủ chi, phí rác thải sinh hoạt. Phát huy các nguồn lực về 
vốn, đáp ứng yêu cầu đầu tư, phát triển các lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

- Quản lý sử dụng đất đai đúng theo quy định pháp luật, kiên quyết xử lý các 
trường hợp vi phạm sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà ở không phép trong 
khu đô thị, không theo quy hoạch; quản lý, sử dụng chặt chẽ đất công, đất công 
ích. 

- Tập trung khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất, chăn nuôi, sinh 
hoạt dân cư đảm bảo các cơ sở sản xuất, chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải. 
Thực hiện tốt thu gom, xử lý rác thải từng hộ gia đình nông thôn và khu vực đô thị, 
xử lý nghiêm các trường họp vi phạm. 

b) Phát triển lĩnh vực văn hoá-xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:  

- Không ngừng củng cố, nâng chất lượng các danh hiệu văn hóa. Giữ vững 
các tiêu chí đạt được, đồng thời phấn đấu khắc phục các hạn chế về cảnh quang 
môi trường, về chất lượng gia đình văn hóa. Sữa chửa, nâng cấp, quản lý tốt các 
công trình văn hóa, các thiết chế văn hóa, nhất là đền thờ liệt sĩ nhằm giáo dục 
truyền thống thế hệ trẻ. Đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ, tụ 
điểm văn hóa để thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Tổ chức tốt các phong 
trào thể dục thể thao, tăng cường tập luyện, giao lưu và tham gia đầy đủ các giải 
được tổ chức. Duy trì tốt cơ sở vật chất thể dục thể thao hiện có và vận động xã hội 
hóa trong xây dựng các cơ sở mới. Thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác 
tuyên truyền cho nhân dân các sự kiện, tin tức, thời sự. Tổ chức tốt các hoạt động 
kỷ niệm, chào mừng nhân các sự kiện quan trọng. Phấn đấu đạt 01 ấp văn hóa kiểu 
mẫu. 

Nâng chất lượng dạy và học ở các cấp trường, nâng mức độ đạt chuẩn 
trường THCS, Tiểu học, Mầm Non. Duy trì phổ cập THCS theo quy định. Thực 
hiện tốt các chủ trương, chính sách về đổi mới giáo dục và đào tạo. Phát huy mọi 
nguồn lực thực hiện xã hội hóa giáo dục. Chú trọng giáo dục học sinh về đạo đức, 
truyền thống dân tộc. Thực hiện tốt đề án phổ cập bơi, phấn đấu vận động xã hội 
hóa xây dựng 01 hồ bơi. Xây dựng xã hội hóa học tập. 

Tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng đối với công tác chăm sóc sức 
khỏe ban đầu cho nhân dân. Phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh, thực hiện 
tốt các chương trình y tế quốc gia, nâng lên chất lượng khám, điều trị bệnh cho 
nhân dân, giữ tốt y đức đội ngũ ngành y. Tuyên truyền vận động thực hiện Pháp 
lệnh dân số, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số, nạn 
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ngược đãi trẻ em và bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc đạt 75%. Nâng 
cao hiệu quả hoạt động của BCĐ công tác trẻ em, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. 

- Thực hiện tốt các chính sách thương binh – liệt sĩ, người có công, chính 
sách an ninh xã hội. Vận động xây dựng nhà 5 tình nghĩa, 10 nhà tình thương. Có 
giải pháp hỗ trợ về vốn, tương trợ, giải quyết việc làm, hướng dẫn kỹ thuật, kỹ 
năng sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, rèn luyện ý chí thoát nghèo, đồng thời 
phân công trách nhiệm cá nhân, đoàn thể đảm trách thoát nghèo bền vững cho từng 
hộ. Tích cực giải quyết lao động có việc làm mới bình quân 100 lao động mỗi năm 
và 15 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thu hút lao động ở nơi khác 
đến đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp tại xã. 

- Vận động các hộ sản xuất, kinh doanh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công 
nghệ, sử dụng các trang, thiết bị hiện đại vào sản xuất để nâng chất lượng, an toàn 
vệ sinh thực phẩm, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, đồng 
thời vận hành đúng quy trình xử lý để hạn chế ô nhiễm môi trường. Đối với nông 
dân ứng dụng kỹ thuật, công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi về giống, kỹ thuật 
canh tác để có nông sản hàng hóa chất lượng, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu thị 
trường tiêu dùng, xuất khẩu. 

- Quản lý sử dụng đất đai đúng theo luật định, tổ chức sản xuất phát triển 
kinh tế đảm bảo vệ sinh môi trường, vận động nhân dân có ý thức sử dụng nước 
hợp lý, trữ nước ngọt phục vụ sản xuất, đời sống và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

c) Công tác quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng:  

- Giao quân đạt chỉ tiêu hàng năm, phát triển  dân quân tự vệ và huấn luyện 
theo chỉ tiêu được quy định, thực hiện tốt các kế hoạch diễn tập, chăm lo xây dựng 
vững chắc khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành đoàn thề và lực lượng quân 
sự, củng cố các tổ chức nồng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 
Kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, tai nạn, tệ nạn xã hội hàng năm. Tổ chức 
các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phát huy mạnh mẽ vai 
trò, trách nhiệm của nhân dân và các lực lượng đảm bảo ANCT – TTATXH. 

- Giải quyết không để tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng 
quy định pháp luật, thực hiện tốt việc tiếp công dân, củng cố tổ chức và hoạt động 
hòa giải cơ sở, nâng tỷ lệ hòa giải thành trên 85%. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối 
thoại trực tiếp với công dân về những vấn đề bức xúc để hiểu rõ tâm tư, nguyện 
vọng, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân để kịp thời giải quyết. Thực hiện tốt 
các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí qua kê khai tài sản, công khai 
minh bạch trong đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát. 



7 
 

  

d) Xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân 
dân: 

- Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện đúng, đầy 
đủ các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Hội đồng nhân dân,  và 
các Ban HĐND thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát, ban hành Nghị 
quyết đảm bảo tính khả thi, nâng lên chất lượng hoạt động giám sát, tiến hành giám 
sát chuyên đề, đồng thời chú trọng thực hiện kiến nghị sau giám sát, giải quyết đến 
nơi đến chốn, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

- Uỷ ban nhân dân tiếp tục nâng lên vai trò, trách nhiệm, quản lý, năng lực 
thực hiện nhiệm vụ, thực hiện cải cách hành chính, xây dựng mô hình một cửa hiện 
đại, chú trọng giải quyết tốt các thủ tục hành chính với độ hài lòng và tin cậy cao 
của nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ - công chức có kỹ năng hành động, cụ thể 
hóa công việc, nâng lên năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức thông 
qua học tập, rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức 
phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều hành quản lý nhà nước đúng theo quy 
định pháp luật và toàn diện các lĩnh vực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cấp trên, có 
giải pháp thiết thực, hiệu quả, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đảm bảo an ninh quốc phòng. Thực 
hiện tốt công tác dân vận chính quyền, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, thực hiện 
nghiêm túc đóng góp xây dựng chính quyền của MTTQ, đoàn thể và các tầng lớp 
Nhân dân.  

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động đúng theo Luật MTTQ, Điều 
lệ đoàn thể, thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và 
các đoàn thể chính trị xã hội; quy định MTTQVN, các đoàn thể chính trị xã hội và 
nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đổi mới phương 
pháp làm việc sát cơ sở, không hành chính hóa, vận động, tập hợp nhân dân trên cơ 
sở gắn liền giữa nghĩa vụ và quyền lợi, phù hợp với hoàn cảnh, cuộc sống người 
dân. MTTQ, các đoàn thể thực hiện tốt công tác phối hợp đồng bộ trên các lĩnh 
vực. Các đoàn thể phát triển đoàn viên, hội viên đạt chỉ tiêu hàng năm. Không 
ngừng củng cố tổ chức và hoạt động nhất là ở chi, tổ hội ấp. Thực hiện tốt và duy 
trì thường xuyên các phong trào thiết thực ở địa phương trong phát triển kinh tế, 
xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật 
tự. 

e) Công tác xây dựng Đảng: 

- Tuyên truyền phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, thông 
tin của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải phổ biến đến tận chi bộ, trong hệ thống 
chính trị và đến nhân dân. 
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- Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng gắn liền với thực 
hiện có hiệu quả vào điều kiện thực tế ở địa phương. 

- Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh theo các chủ đề hàng năm. Nâng lên ý thức tự giác học tập và làm 
theo, nhất là làm theo của từng cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn thể và Nhân dân. 
Làm theo phải cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc thù công tác, nhiệm vụ của từng 
cơ quan, từng  người, chú trọng bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình học tập và 
làm theo.  

- Đảm bảo ổn định về tư tưởng chính trị trong Đảng, củng cố lòng tin vào 
đảng và sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân nhằm thực hiện tốt các chủ trương 
của đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Tích cực tạo nguồn phát triển đảng đạt kế hoạch hàng năm. Thường xuyên 
củng cố tổ chức và hoạt động các tổ chức trong cả hệ thống chính trị. Thực hiện tốt 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rà soát sàng lọc đảng viên, chất lượng sinh 
hoạt chi bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo tính kế thừa 
và nâng dần về chất lượng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, 
đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra từng lúc và lâu dài. Bố trí cán bộ - công chức 
đảm bảo đúng chuẩn quy định, thực hiện tốt tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả. 

- Kiểm tra, giám sát đúng theo chương trình, kiểm tra, giám sát hàng năm 
của cấp ủy, UBKT, chú trọng giám sát chuyên đề thiết thực đáp ứng tốt cho công 
tác củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

- Tiếp tục thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo 
Nghị quyết Trung ương 4, hạn chế phát sinh các khuyết điểm mới, đảm bảo uy tín, 
trong sạch của đảng, nêu cao vai trò của tập thể, của người đứng đầu. Phấn đấu 
không ngừng xây dựng chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng thực chất. 

- Thực hiện công tác dân vận, trong đó thực hiện tốt công tác dân vận của 
đảng trong cả hệ thống chính trị thông qua nâng cao nhận thức và thực hiện quy 
chế dân chủ ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy xây dựng xã hội dân chủ, phát huy tiềm 
lực trong dân. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ 
- công chức có trách nhiệm với dân, không ngừng củng cố tổ chức và hoạt động tổ 
dân vận ở các ấp. Hằng năm xây dựng mô hình dân vận khéo ở cả 3 cấp, tổ chức 
các cuộc tọa đàm thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới và xây 
dựng đô thị.  

2.4 Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm 

- Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng Đạng bộ trong sạch vững 
mạnh; xây dựng 03 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh toàn diện, trong đó có 01 chi 
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bộ tiêu biểu, ít nhất 70% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tập trung nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên 

- Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế 
xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

- Xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2021. 

- Triển khai thực hiện tốt các công trình chỉnh trang đô thị; tập trung nâng 
chất đô thị loại V. 

- Xây dựng ít nhất 01 ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa kiểu mẫu. 

- Tăng cường khai thác nguồn thu vào ngân sách và quản lý thu-chi ngân 
sách đúng quy định, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ kinh nghiệm khóa trước, Ban Chấp hành 
Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, tiếp tục đổi 
mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới. 

III. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên và nhân dân đóng góp 
vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ 
huyện, xã lần thứ XII. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII tổng hợp đầy đủ 
ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản và báo cáo về trên đúng quy 
định. 

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thạnh khóa 
XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí 
thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 5 đồng chí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bà 
bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 8 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự 
khuyết. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII hoàn chỉnh hồ sơ kết quả bầu 
cử để báo cáo và trình Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn y theo quy định. 

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức 
triển khai, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân; 
đồng thời căn cứ Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể 
hóa thành các văn bản lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã 
đề ra. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã đoàn kết 
một lòng, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết-Kỷ cương-Hành động-Nêu 
gương”. Phát huy tinh thần Đồng khởi, truyền thống cách mạng, với tinh thần tiến 
công, ý chí tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn, thử thách , quyết tâm thực 
hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 



10 
 

  

Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Thạnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi 
toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 
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