
Huyện Hải Hậu: Hôị nghi ̣ hoc̣ tâp̣, quán 

triêṭ, triển khai thưc̣ hiêṇ Nghi ̣ quyết Đaị hôị 

đaị biểu Đảng bô ̣ tỉnh lần thứ XX; Nghi ̣ 

quyết Đaị hôị đaị biểu Đảng bô ̣ huyêṇ lần 

thứ XXVII, nhiêṃ kỳ 2020-2025 

Sáng ngày 12/1, Ban Thường vu ̣Huyêṇ ủy Hải Hâụ tổ chức hôị nghi ̣hoc̣ 

tâp̣, quán triêṭ, triển khai thưc̣ hiêṇ Nghi ̣quyết Đaị hôị đaị biểu Đảng bô ̣tỉnh lần 

thứ XX và Nghi ̣quyết Đaị hôị đaị biểu Đảng bô ̣huyêṇ lần thứ XXVII, nhiêṃ kỳ 

2020-2025. Dư ̣và chỉ đaọ hôị nghi ̣có các đồng chí: Mai Văn Quyết - Uỷ viên Ban 

Thường vu ̣Tỉnh ủy, Bí thư Huyêṇ ủy; Vũ Ngoc̣ Hóa - Báo cáo viên Trung ương, 

Phó Trưởng phòng thông tin công tác Tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam 

Điṇh; Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trưc̣ Huyêṇ ủy, Chủ 

tic̣h HĐND huyêṇ; Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyêṇ ủy, Chủ tic̣h UBND huyêṇ; 

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vu ̣Huyêṇ ủy, Thường trưc̣ HĐND, lãnh đaọ 

UBND; các đồng chí nguyên là cán bô ̣chủ chốt cấp tỉnh; các đồng chí nguyên 

Uỷ viên Ban Thường vu ̣Huyêṇ ủy, nguyên Thường trưc̣ HĐND, nguyên lãnh đaọ 

UBND huyêṇ nghỉ hưu trên điạ bàn; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng 

bô ̣huyêṇ; trưởng, phó các phòng, ban trưc̣ thuôc̣ Huyêṇ ủy, HĐND, UBND, Măṭ 

trâṇ Tổ quốc và các đoàn thể chính tri ̣-xã hôị; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đảng 

ủy, Bí thư chi bô ̣các cơ quan, đơn vi ̣ trưc̣ thuôc̣, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư 

Thường trưc̣ đảng ủy, chủ tic̣h, phó chủ tic̣h HĐND, UBND các xã, thi ̣trấn. 

  



 

  

Phát biểu khai mac̣ hôị nghi,̣ đồng chí Mai Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường 

vu ̣Tỉnh ủy, Bí thư Huyêṇ ủy nhấn maṇh: Việc tổ chức Hôị nghi ̣hoc̣ tâp̣, quán triêṭ, 

triển khai thưc̣ hiêṇ Nghi ̣quyết Đaị hôị đaị biểu Đảng bô ̣tỉnh lần thứ XX và Nghi ̣ 

quyết Đaị hôị đaị biểu Đảng bô ̣huyêṇ lần thứ XXVII, nhiêṃ kỳ 2020-2025 là đợt 

sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng, là những yêu cầu để tổ chức thưc̣ hiêṇ 

nhất quán sư ̣lañh đaọ, chỉ đaọ của Đảng bô ̣và triển khai môṭ cách khoa hoc̣, có trình 

tư ̣Nghi ̣quyết Đaị hôị đaị biểu Đảng bô ̣tỉnh lần thứ XX và Nghi ̣quyết Đaị hôị đaị 

biểu Đảng bô ̣huyêṇ lần thứ XXVII nhằm tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, ý chí 

và hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Huyêṇ ủy đề nghi ̣các đồng chí 

báo cáo viên đi vào nôị dung chính, đăc̣ biêṭ chú troṇg giải pháp cu ̣thể trên điạ bàn 

huyêṇ và các đại biểu tham dự hội nghị cần nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu tốt các 

nội dung quán triệt; mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương 

mẫu, nắm bắt đầy đủ, phân tích tình hình nội dung, tư tưởng, quan điểm, mục tiêu 

của Nghị quyết để áp duṇg vào điạ phương mình, nhất là những nội dung mới, những 

khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần tập trung thực hiện. 

 

 



 

  

 

  

Taị hôị nghi,̣ đồng chí Vũ Ngoc̣ Hóa - Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng 

phòng Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Điṇh đa ̃truyền 

đaṭ các nôị dung Nghi ̣quyết Đaị hôị đaị biểu Đảng bô ̣tỉnh lần thứ XX, nhiêṃ kỳ 

2020-2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thể hiện tầm nhìn chiến 

lược của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020-2025. Trong đó, Nghị quyết 

đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột 

phá. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Tập trung xây dựng chỉnh 

đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả. Tiếp tục  khơi dậy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết 



toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người 

để xây dưng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh đổi mới sáng 

tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế; chú trọng sản xuất nông 

nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao có nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. 

Tăng cường khai thác tiềm năng thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh 

tế động lực phía Nam của tỉnh. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, 

nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn 

diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá 

của cả nước. 

  

 

  

Hôị nghi ̣ cũng đa ̃nghe đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư 

Thường trưc̣ Huyêṇ ủy, Chủ tic̣h HĐND huyêṇ truyền đaṭ các nôị dung Nghi ̣quyết 

Đaị hôị đaị biểu Đảng bô ̣huyêṇ lần thứ XXVII, nhiêṃ kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng 

bô ̣huyêṇ xác điṇh rõ muc̣ tiêu tổng quát của nhiêṃ kỳ 2020-2025 là: Nâng cao năng 

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh. Phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn 

dân; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút 

đầu tư để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nhanh công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường 

công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực 



văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân 

dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, 

an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thiện và nâng cao 

chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu 

đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

17 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiêṃ kỳ 2020-2025 mà Nghi ̣quyết Đaị hôị đaị biểu 

Đảng bô ̣huyêṇ đề ra là: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 13,2%/năm. 

Cơ cấu kinh tế (Giá trị sản xuất đến năm 2025): Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: 12%. 

Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ: 88%. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp 

và thuỷ sản tăng bình quân 2,7-3,2%/năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây 

dựng tăng bình quân 19,1%/năm. Giá trị ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân 

10,1%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm; đến năm 2025 đạt 

900 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%. Tỷ lệ hộ nghèo: Đến năm 

2025 không còn hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội). Tỷ lệ dân số tham gia bảo 

hiểm y tế đạt trên 95%. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 98%. Năm 2021 đạt 

huyện nông thôn mới nâng cao; năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu 

“Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững”. Chất lượng giáo dục và phong trào 

thi đua của ngành giáo dục và đào tạo trong tốp đầu của tỉnh. Giữ vững đơn vị điển 

hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 

90%. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 85% trở lên. 

Về nhiêṃ vu ̣và giải pháp troṇg tâm: tập trung vào 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp 

trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết: 

- Phát triển kinh tế - xã hôị, đảm bảo quốc phòng, an ninh (có 10 nôị dung): Xây 

dựng nông thôn mới; Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nội dung tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp; Thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp;  Khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển (trong đó làm tốt công tác quy 

hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế biển, Đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển 

kinh tế biển và Phát triển các ngành kinh tế biển; Tăng cường công tác quản lý đất 

đai và bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Phát triển 

đồng bộ văn hóa, thông tin, thể thao; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hải 



Hậu đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; Tiếp tục thực hiện toàn diện các 

nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hoàn thiện và nâng cao chất 

lượng trường đạt chuẩn quốc gia; ngành giáo dục - đào tạo xếp tốp đầu của tỉnh; Nâng 

cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện đầy đủ, 

kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác dạy nghề, tạo việc làm, 

giảm nghèo bền vững; Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng quân sự địa phương. 

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường cải cách tư pháp, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Về xây dựng chính quyền trọng sạch vững mạnh, 

tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng 

chính quyền điện tử, chính quyền thông minh. 

- Công tác xây dưṇg Đảng, Măṭ trâṇ Tổ quốc và các đoàn thể chính tri ̣- xã hôị 

(có 5 nội dung): Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, giữ vững sự thống nhất ý chí và hành 

động trong toàn Đảng bộ, tạo đồng thuận xã hội; Đổi mới công tác tổ chức cán 

bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội 

ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị ; Nâng cao chất lượng 

và tính nghiêm minh, kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 

Đảng; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Đổi mới 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua 

yêu nước; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện sớm, 

chính xác, kịp thời, xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp vi phạm theo quy 

định. 

Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII đã thống nhất đề ra 3 khâu đột 

phá cần thưc̣ hiêṇ: Tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị 

và nhân dân thực hiện đồng thời xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn 

mới kiểu mẫu “sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững” gắn với đẩy mạnh đô 

thị hóa nông thôn, xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại, kết nối; Xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo chất lượng, có năng 

lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ; Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các công trình trọng điểm 

được triển khai trên địa bàn huyện: đường quốc lộ ven biển, cầu Thịnh Long, Nhà 

máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, Tổng kho và cảng xuất nhập xăng dầu cửa Lạch 



Giang, đường trục trung tâm huyện... và tiềm năng du lịch sẵn có, đẩy mạnh phát 

triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch để phát triển kinh tế nhanh 

và bền vững. 

  

 

  

Kết luâṇ hôị nghi,̣ đồng chí Bí thư Huyêṇ ủy đề nghi:̣ ngay sau hôị nghi ̣này, 

các đơn vi ̣chưa triển khai Nghi ̣ quyết, cần tâp̣ trung triển khai nghiêm túc Nghi ̣ 

quyết, trong quá trình triển khai Nghi ̣quyết cần đánh giá sát vào tình hình thưc̣ tế 

của điạ phương. Rà soát Nghi ̣quyết Đaị hôị Đảng bô,̣ chi bô ̣và chương trình của 

Đảng bô,̣ cơ quan đơn vị điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xa ̃hôị cho phù hơp̣, phải 

xây dưṇg kế hoac̣h thưc̣ hiêṇ Nghi ̣quyết có sức chiến đấu cao. Bên caṇh đó, đồng 

chí cũng trân troṇg đề nghi ̣các đồng chí nguyên là lañh đaọ tỉnh, huyêṇ tiếp tuc̣ quan 

tâm, thường xuyên có những đóng góp, ý kiến đối với phong trào chung của huyêṇ, 

của xa,̃ thị trấn. Các đồng chí trong Ban Thường vu,̣ Ban Chấp hành Đảng bô ̣huyêṇ 

cũng như các đồng chí cán bô ̣chủ chốt các xa,̃ thi ̣trấn tiếp thu, lắng nghe và bổ sung 

vào những chương trình công tác, thường xuyên nắm bắt ý kiến chỉ đaọ, nêu cao 

quyết tâm triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống./. 

 


