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NGHỊ QUYẾT 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phúc Đồng  

lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 

-------- 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phúc Đồng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, 

diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, bắt đầu từ 14 giờ ngày 03 đến 17 giờ 30 phút, 

ngày 04 tháng  6 năm 2020, tại nhà văn hóa xã. Tham dự Đại hội có 99 Đại biểu 

chính thức đại diện cho 311 đảng viên trong toàn Đảng bộ và 10 đại biểu khách 

mời. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXI 

(nhiệm kỳ 2015-2020) trình; Đại hội đã được nghe tiếp thu các tham luận của các 

đoàn đại biểu đến từ các chi bộ và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc 

Huấn, Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, Đại hội thống nhất,  

QUYẾT NGHỊ: 

I. BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ 

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2015-2020. 

Đại hội tán thành chủ đề: “Tăng cường xây dựng chính đốn Đảng, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, đoàn kết, 

sáng tạo, đổi mới; khai thác tiềm năng lợi thế, huy động nguồn lực đầu tư, phát 

triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đạt xã nông thôn mới”. 

Đại hội nhấn mạnh, trong 5 năm tới (2020-2025) tập trung thực hiện tốt mục 

tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau:  

1. Phương hướng và mục tiêu chung. 

Tăng cường xây dựng chính đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, 

điều hành của Chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.  

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung huy động mọi nguồn 

lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, chú trọng đầu tư phát triển kinh tế vườn, đẩy mạnh phát triển cây, con chủ 

lực tạo ra sản phẩm đạt chuẩn OCOP; thúc đẩy Dịch vụ- Thương mại, TTCN- XD 

phát triển, xây dựng các mô hình sản xuất liên kết với Doanh nghiệp, HTX theo 

chuỗi giá trị sản phẩm.  

Đẩy mạnh các hoạt động Văn hoá- Xã hội, coi trọng chất lượng Giáo dục- 

Đào tạo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân. Làm 

tốt công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt Chính sách an sinh xã hội.  
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Tập trung củng cố Quốc phòng- An ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, 

phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, xây 

dựng xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới. 

2. Các tiêu chí cụ thể nhiệm kỳ 2020-2025. 

2.1. Chỉ tiêu về kinh tế: 

- Tổng giá trị sản xuất 321 tỷ đồng. 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu. 

- Cơ cấu kinh tế: Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản: 34%; Thương mại, Dịch vụ: 

35%; Công nghiệp,TTCN và xây dựng: 31%.  

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha đất trồng trọt đạt 140 triệu đồng.  

- Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 1,9 tỷ  

- Duy trì và hoạt động có hiệu quả các Doanh nghiệp, HTX, THT hiện có và 

tăng thêm ít nhất 03 doanh nghiêp, 05 tổ hợp tác, 05 hợp tác xã. 

- Hằng năm phát triển thêm ít nhất 20 mô hình sản xuất trong đó có 1-2 mô 

hình lớn và vừa. 

- Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap sinh học, công nghệ cao hằng 

năm đạt từ 10- 15% diện tích đối với cây ăn quả. 

2.2. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội 

- Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 1%. 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. 

- Tỷ lệ sinh con thứ ba hằng năm dưới 15%. 

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có việc làm 90%. 

- Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 100%. 

- Duy trì 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. 

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hằng năm trên 90%, 35% 

gia đình thể thao. Đến năm 2021 có 10/10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; 3 

trường đạt đơn vị văn hóa. 

2.3. Chỉ tiêu về môi trường 

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia phấn đấu đạt 

trên 95%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt trên 80%. 

2.4. Chỉ tiêu về cải cách hành chính và Chính phủ điện tử 

- Tỷ lệ hồ sơ hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 

60% và mức độ 4 đạt 40%. 

2.5. Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh 
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- Duy trì Cơ sở đạt đơn vị vững mạnh ATLC. Duy trì vững chắc tiêu chí 19 

trong xây dựng Nông thôn mới. 

- Hàng năm đạt 100 chỉ tiêu giao quân. 

2.6. Xây dựng Nông thôn mới. 

- Đến năm 2021 xã đạt chuẩn Nông thôn mới 

- Đến năm 2025 có 8 khu dân cư kiểu mẫu trở lên, hàng năm xây dựng 10- 12 

vườn mẫu.  

- Có trên 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh trở lên 

2.7. Các chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị  

- Hằng năm phấn đấu kết nạp 10 đảng viên trở lên   

- Đến năm 2025 phấn đấu 100% cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên; 

100% cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị theo quy định. 

-  Hằng năm có 80% chi bộ được xếp loại chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên. Đảng bộ hoàn tốt nhiệm vụ trở lên. 

- Tỷ lệ % đảng viên hằng năm được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở 

lên đạt trên 70%. 

- Hằng năm, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được cấp trên 

xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên 

đạt: Đoàn Thanh niên 72%; Hội Nông Dân 95%; Hội Phụ nữ 94%; Hội Cựu chiến 

binh đạt 98%. 

3. Những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá.  

3.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài 

nguyên môi trường, hành lang an toàn giao thông.   

3.2. Huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát 

triển thương mại dịch vụ trên cơ sở khai thác lợi thế tuyến đường Hồ Chí Minh, 

Quốc lộ 15A.  

3.3. Tập trung công tác cải cách hành chính; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng,nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến 

thôn đủ năng lực, nhiệt tình, tâm huyết đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ 

đề ra. 

4. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

4.1. Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng – An ninh 

Làm tốt công tác quản lý và sử dụng quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết phù hợp với đặc điểm của địa phương; Chú trọng đầu tư xây dựng các công 

trình phúc lợi, rà soát quỹ đất để quy hoạch xen dắm dân cư, vùng sản xuất cây con 

chủ lực, vùng TTCN, DV-TM... Rà soát đề án để bổ sung điều chỉnh chi tiết cho 

phù hợp với từng giai đoạn; Tổ chức sản xuất theo hướng liên doanh, liên kết, phát 

triển mạnh sản phẩm chủ lực.  
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Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng liên kết với Doanh nghiệp, Hợp 

tác xã, tổ hợp tác tạo khối lượng sản phẩm lớn. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, nhất là công nghệ sinh học trong các khâu sản xuất, tạo các chuỗi giá 

trị sản phẩm ổn định, sản xuất khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng đạt chuẩn 

VietGap, lựa chọn sản phẩm chủ lực xây dựng đạt chuẩn OCOP. Nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các HTX, THT đặc biệt là các HTX hoạt động 

trên lĩnh vực nông nghiệp; tạo điều kiện để Doanh nghiệp, HTX, THT phát triển 

thuận lợi. Phát huy tiềm năng lợi thế, mở rộng ngành nghề khai thác, sản xuất kinh 

doanh.  

Khuyến khích các Doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, liên 

kết đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh phát triển TTCN, DV- TM trên 

địa bàn, nhất là dọc đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 15A, các khu trung tâm xã. Soát 

xét, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, chợ trên 

địa bàn nhằm thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển, tăng thu ngần sách. 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Sử 

dụng đất theo đúng quy hoạch, hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, tập trung phát triển quỹ đất, giao đất .  

Tăng cường quản lý, xây dựng nguồn thu trên địa bàn, thu đúng, thu đủ, đảm 

bảo cân đối nguồn thu đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên tại địa phương, thực 

hiện thu chi ngân sách đúng chế độ quy định, chống láng phí. Quản lý và sử nguồn 

lực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đúng quy định. Tăng cường quản lý, sử 

dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư trên địa bàn đúng mục đích, đúng đối tượng và 

phát huy hiệu quả.  

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về 

lĩnh vực Văn hoá – Xã hội, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy về phát 

triển văn hóa con người Hương Khê. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đơn vị văn hóa, gia đình văn hoá, gia đình thể thao. Nâng cao 

chất lượng phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục bậc tiểu học đúng độ tuổi, 

phổ cập giáo dục Trung học phổ thông; đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy và học, 

chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà trong các cấp học. Quan tâm nâng cao chất 

lượng các lớp đào tạo nghề cho nông dân; làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài 

công tác thi đua, khen thưởng. Duy trì trạm chuẩn và xã đạt chuẩn về y tế, thường 

xuyên làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ Y tế, chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.  

Thực hiện tốt công tác Chính sách xã hội, thường xuyên quan tâm chăm lo 

đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công với cách 

mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, chi trả chế độ đầy đủ, kịp thời cho đối tượng. 

Rà soát, xây dựng hồ sơ đề nghị hưởng chính sách cho đối tượng đúng quy 

định.Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), 

Nghị quyết 51-NQ/TW về chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia, Nghị quyết 04 của 
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Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng- An 

ninh trong tình hình mới.  

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc 

phòng. Xây dựng lực lượng dân quân nòng cốt vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng 

và tổ chức, đủ năng lực đối phó và xử lý các tình huống xẩy ra. Tăng cường công 

tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, thực hiện có hiệu quả 

chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền giáo dục Pháp luật cho cán bộ, đảng viên và quần chúng 

nhân dân. Tăng cường nắm bắt tình hình, tập trung xử lý đơn thư, vụ việc từ cơ 

sở,hạn chế đơn thư vượt cấp. 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, sự vào 

cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân 

dân. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông 

thôn đạt chuẩn, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021. Quan tâm 

đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực, xây dựng sản phẩm đạt chuẩn 

VietGap như Cam, bưởi Phúc trạch. Tập trung chỉ đạo thực hiên chương trình 

OCOP phấn đấu có sản phẩm đạt 3 sao trở lên. 

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

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09 - NQ/TU của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Xây dựng và thực hiện tốt tiêu chuẩn của 

người cán bộ, công chức trong cơ quan. Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã 

hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; 

quan tâm công tác xây dựng và chính đốn Đảng, tự phê bình và phê bình theo tinh 

thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII); Phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 

hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI (khóa XII).  

Xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy trên các 

lĩnh vực. Làm tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí 

cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Phát huy tinh thần nêu gương trong 

cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện,có ý thức kỷ luật, có tâm huyết và 

nhiệt tình với công việc. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.  

Chỉ đạo cán bộ, đảng viên tự soi mình trên công việc được giao, đối chiếu với 

27 suy thoái đã được nhận diện, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức lối sống; cam kết, đánh giá kết quả thực hiện cam kết của đảng viên, kiểm 

điểm, góp ý phê bình nghiêm túc cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, 
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đồng thời biểu dương khen thưởng những cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm 

vụ.  

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức sơ, 

tổng kết gắn với tọa đàm nêu gương, vinh danh, khen thưởng những tổ chức, cá 

nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm 

gương của Bác.Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, Đảng viên về 

công tác kiểm tra của Đảng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng 

năm theo quy định Điều lệ Đảng. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả quy định 

11 của Bộ chính trị.  

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng, 

đảng viên đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Chỉ đạo cuộc bầu cử Quốc 

hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 thành công. Tiếp tục đổi mới nâng cao 

chất lượng hoạt động của Chính quyền, thực hiện tốt chức năng quyết định và giám 

sát của HĐND theo luật định. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, phấn đấu 

100% cán bộ, công chức có đủ trình độ chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới. Kịp thời xây dựng Đề án, Chương trình hành 

động, tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng đạt hiệu quả cao. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang.  

Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thị đua khen thưởng; chỉ đạo 

thực hiện tốt đánh giá, phân loại phong trào đối với các tập thể và cá nhân.Thường 

xuyên quan tâm, kịp thời cũng cố tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động của công tác Dân vận, Mặt trận và các tổ chức đoàn 

thể theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.  

Thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân 

dân, tham mưu cho cấp ủy, Chính quyền giải quyết kịp thời những vẫn đề mà nhân 

dân quan tâm; Chăm lo, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể,  hội 

viên, đoàn viên. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy 

chế dân chủ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.  

II. BÁO CÁO KIỂM ĐIỂN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA 

XXI, NHIỆM KỲ 2015-2020. 

Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng 

bộ xã khóa XXI, trình Đại hội Đảng bộ khóa XXII.  

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã, khóa XXII tiếp thu ý kiến thảo 

luận của Đại biểu Đại hội, tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, 

khuyết điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành. 
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III. GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP.  

Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của BCH 

Đảng bộ huyện khóa XXIX trình đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, 

Đại hội giao cho ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII tiếp thu ý kiến thảo luận 

của Đại biểu đại hội, ý kiến chỉ đạo của cấp trên, bổ sung hoàn thiện báo cáo. 

IV. TIẾP THU Ý KIẾN CHỈ ĐẠO.  

Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Huấn, Phó bí thư Huyện 

ủy- Chủ tịch UBND huyện, thay mặt lãnh đạo huyện và các ý kiến của đại biểu 

tham luận tại đại hội, để bổ sung vào phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ. 

Đại hội thông qua kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, 

nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí; Tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ 

khóa XXII, BCH đã bầu ra Ban thường vụ gồm 04 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi 

dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX gồm 08 đồng chí và 01 đồng chí dự 

khuyết. Đại hội giao ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII hoàn chỉnh hồ sơ trình 

Ban thường vụ huyện ủy chuẩn y kết quả bầu cử. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

Đại hội giao cho Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025 

căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đại hội thông qua, ban 

hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa để lãnh đạo, chỉ đạo, thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.  

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã nhà phát huy 

truyền thống đơn vị anh hùng LLVT; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng 

tạo, đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây 

dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đưa Phúc Đồng phát triển nhanh, bền vững; 

Sớm xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

 Nghị quyết đã được Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 

2020-2025, nhất trí thông qua hồi 17 giờ 30 phút, ngày 04/6/2020. 

 

Nơi nhận: 
-Thường trực huyện ủy, 

-Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng huyện ủy, 

-HĐND, UBND xã, 

- MTTQ và các đoàn thể xã,  

- Các đồng chí BCH nhiệm kỳ 2020-2025 

- Các chi bộ, 

- Lưu văn phòng Đảng ủy. 

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH 
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