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NGHỊ QUYẾT 
Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 
 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 
2025 được tiến hành từ ngày 27 đến ngày 29/7/2020. Đại hội có 178 đại biểu đại 
diện cho gần 3.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân 
chủ, kỷ cương, đổi mới, Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra 
và thống nhất, 

 

QUYẾT NGHỊ 

 

I. Nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng 
bộ khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII; quyết định Chủ đề 
Đại hội, phương hướng, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, một số nội 
dung đột phá, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể 
như sau: 

1. Chủ đề Đại hội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý, điều 
hành của Chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững 
ổn định chính trị; huy động mọi nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh thực sự 
trở thành Trung tâm Kinh tế - Xã hội phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Phương hướng, mục tiêu tổng quát 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều 
hành của chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển toàn diện 
văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính 
sách an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy 
mạnh đầu tư và chủ động thu hút đầu tư theo hướng công nghiệp hiện đại, du 
lịch tâm linh - sinh thái và hạ tầng các khu đô thị theo quy hoạch; tăng cường kết 
nối với các huyện phụ cận, xây dựng đô thị Hồng Lĩnh thực sự trở thành Trung 
tâm Kinh tế - Xã hội, đô thị hạt nhân trong chuỗi các đô thị phía Bắc của tỉnh. 

3. Các nội dung đột phá 

(1). Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các 
cụm công nghiệp, thành lập thêm ít nhất 2 cụm công nghiệp; đẩy mạnh thu hút 
đầu tư và phát triển doanh nghiệp. 
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(2). Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị Hồng Lĩnh; nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.  

(3). Xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng, có tư duy đổi mới, sáng 
tạo, vươn lên đáp ứng yêu cầu phát triển của Thị xã trong thời kỳ mới. 

4. Các chỉ tiêu chủ yếu 

 * Về kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu (theo 
giá so sánh) bình quân hằng năm trên 13%. 

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng trên 51%; 
thương mại - dịch vụ 47%; nông - lâm nghiệp - thủy sản dưới 2%. 

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và mặt nước nuôi 
trồng thủy sản đến năm 2025 đạt trên 90 triệu đồng/năm. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm tăng trên 
28,2%; đến năm 2025 đạt trên 500 tỷ đồng1.  

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 
5.000 tỷ đồng. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân 
hằng năm tăng 14%. 

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 90 triệu đồng. 

  - Bình quân hằng năm thành lập mới trên 40 doanh nghiệp. 

  - Có ít nhất 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. 

* Về văn hóa - xã hội 

  - Cơ cấu lao động đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 44%; thương 
mại - dịch vụ 35,5%; nông nghiệp 20,5%. 

  - Bình quân mỗi năm tạo việc làm cho trên 1.300 lao động. 

- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025 giảm bình 
quân 1,6%/năm. 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đến năm 2025 giảm còn dưới 8%. 

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT hàng năm đạt trên 95%. 

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH đến năm 2025 đạt trên 50%; tỷ lệ lao 
động đã qua đào tạo trên 82%. 

- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa 94%. 

- 100% phường, xã giữ vững tiêu chuẩn Quốc gia về y tế.  

                                         
1 Trong đó số thu ngân sách do Chi cục thuế Hồng Lĩnh – Can Lộc được phân cấp thu 149,5 tỷ đồng, tăng 

15% năm; số thu từ các đơn vị do văn phòng cục Thuế quản lý trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh 350,5 tỷ đồng, tăng 
38% năm. 
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- 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, mức độ 2. 

- Có ít nhất 3 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị. 

  * Về môi trường 

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước máy tập trung đạt 100%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt trên 99%. 

* Về cải cách hành chính và chính phủ điện tử 

  - Triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

   - 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ. 

  - Trên 60% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

  * Về quốc phòng - an ninh 

  - Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã và các 
phường, xã theo kế hoạch. 

  - 100% cơ sở đạt tiêu chuẩn cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ 
và giữ vững ổn định chính trị.  

  * Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

- Kết nạp trên 60 đảng viên/năm. 

- Hằng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng, trên 90% đảng viên được 
xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. 

- Đảng bộ, Chính quyền thị xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 
ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

- Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 03 tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên đạt trên 93%2.  

5. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

- Tập trung huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh phát triển toàn 
diện; chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nâng cao chất 
lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng 
cao hiệu quả thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Phát triển sản xuất 
nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao và sản xuất hàng hóa; 
xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị. Tăng cường công tác quản lý, sử 
dụng đất, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường bền vững; nâng cao hiệu 
quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị. 

- Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; từng bước hoàn 
thiện các thiết chế văn hóa, thể thao. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, 

                                         
2 Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025 đạt: Hội Liên hiệp Phụ nữ 99,1%; Đoàn 

thanh niên 82%. Liên đoàn Lao động 92%; Hội Cựu chiến binh 98,7%; Hội Nông dân 95%. 
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nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đào tạo nghề; tích cực ứng dụng, 
chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Chủ động công tác 
phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân và 
chất lượng dân số. Thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo 
bền vững và các chế độ, chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã 
hội. 

- Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. 

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Phát 
huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
thi hành kỷ luật Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham 
nhũng, lãng phí. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương. 

  - Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy 
mạnh cải cách hành chính. 

 - Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân; vận động các tầng 
lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 

II. Đại hội tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Tiến Hưng, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các ý kiến tham luận tại Đại hội. 
Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa VII tổng hợp, tiếp thu để bổ sung 
hoàn chỉnh Báo cáo Chính trị, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả.  

III. Nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành 
Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ kinh nghiệm rút ra trong hoạt động 
của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VI, Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VII cần 
phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh 
đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

IV. Nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào văn 
kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo 
Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa VII tiếp tục hoàn thiện các báo cáo để 
gửi cấp trên theo quy định. 

V. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
gồm 32 đồng chí, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Đảng bộ, tổ chức 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội quyết nghị; bầu trực tiếp đồng 
chí Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn Đại biểu gồm 11 đại biểu 
chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
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thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa VII 
hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để quyết 
định chuẩn y theo quy định. 

VI. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa VII căn cứ Nghị 
quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác toàn 
khóa, các nghị quyết chuyên đề và kế hoạch công tác cụ thể để nhanh chóng đưa 
Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.  

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng 
đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong toàn thị xã nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận, phát huy những kết quả đạt được, vượt qua 
khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh./. 

---------------------------------- 

 
 

   


