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bcỉo cáo theo phát biểu chỉ đạo
của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

K ính gửi: - UBND huyện Hải Lăng,
- Các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Lăng lần thứ XV, nhiệm kỳ
2015-2020, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nay là Bí thư Tỉnh
ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
Đại hội Đảng bộ huyện.
Đe chuẩn bị nội dung xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Hải Lăng
lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của
Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị UBND huyện, các
ban đảng, Văn phòng Huyện ủy xây dựng báo cáo đánh giá kết quả, hạn chế,
khuyết điểm theo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được chỉ đạo thực
hiện trong bài phát biểu (có bài phát biểu kèm theo).
Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy qua Văn phòng Huyện ủy trước
ngày 05/9/2019./.
Noi nhân:
- Như trên,
- Thường trực Huyện ủy,
- Lưu VPHỦ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
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BÀI PHÁT BIỂU
của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ,
tại Đại hội Đảng bộ huyện Hải Lăng lần thứ XV,
nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kỉnh thưa Đoàn Chủ tịch;
Thưa các đồng chí đại biểu;
Thưa Đại hội;
Thực hiện sự phân công của Thường trực Tỉnh uỷ, hôm nay, tôi rất vui
mừng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đồng chí lãnh đạo
tỉnh về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Lăng lần thứ XV, nhiệm kỳ
2015-2020.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí
đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; chào mừng
225 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.000 đảng viên của Đảng bộ huyện
về dự Đại hội. Qua các đồng chí, xin trân trọng gửi đến toàn thể cán bộ, đảng
viên và nhân dân huyện nhà lời chào trân trọng; xin kính chúc các đồng chí
mạnh khoẻ, hạnh phúc; chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!
Thưa các đồng chí;
Huyện Hải Lăng có bề dày về truyền thống cách mạng, anh hùng và thấm
đậm các giá trị văn hóa nhân văn. Truyền thống đó được phát huy, phát triển lên
một tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Hải Lăng ngày càng giàu đẹp, văn
minh. Vì vậy, nhìn lại 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Lăng lần thứ XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vui
mừng nhận thấy, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của cả nước, cả tỉnh và
những khó khăn riêng của một huyện thuần nông, đầu ra của sản phẩm nông
nghiệp thiếu on định, nhưng Đảng bộ, quân và dân huyện Hải Lăng đã đoàn kết,
thống nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nỗ lực phấn đấu, đạt
nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và
vượt kế hoạch đề ra, cao hơn bình quân chung toàn tỉnh.
Tổc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,1%/năm; thu nhập bình quân đầu người
tăng gấp 2,34 lần so với đầu nhiệm kỳ. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển
toàn diện, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác tăng 27,6 triệu đồng.
Đã đầu tư xây dựng và từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên
canh, nhiều cây trồng, vật nuôi mới sau thử nghiệm thành công được nhân rộng,
mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp nhu cầu thị trường; nhiều tiến bộ kỹ thuật
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công nghệ được áp dụng có hiệu quả vào sản xuất. Chuông trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới được triến khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều cách
làm mới, sáng tạo, nhất là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn
mới được phát huy.
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, đã thu hút được nhiều
dự án sản xuất vào các cụm công nghiệp. Các làng nghề truyền thống được quan
tâm khôi phục và phát triển.
Hệ thống chợ và kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ được quan tâm đầu
tư; lượng hàng hoá lưu thông trên địa bàn ngày càng tăng; du lịch cách mạng, sinh
thái, tâm linh được quan tâm phát triển. Cơ cấu lao động trong nông thôn có sự
chuyển dịch rõ nét theo hướng giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp,
tăng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
Việc thực hiện chủ trương xã hội hoá trong thu hút các nguồn vốn đầu tư
đạt được những kết quả quan trọng. Tổng mức đầu tư toàn xã hội 5 năm qua tăng
cao, nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng, hoàn thành đưa vào
sử dụng, nhất là hệ thống giao thông, mạng lưới điện, trường học, y tế. Hệ thống
đê bao ngăn lũ kết hợp đường giao thông và các công trình chống lũ vùng trũng
đã phát huy tác dụng. Huyện đã chủ động và tích cực phối hợp cùng với các sở,
ngành của tỉnh, các nhà đầu tư trong xây dựng quy hoạch và triển khai công tác
chuẩn bị đầu tư các dự án động lực tại Khu Đông Nam. Diện mạo của huyện từ
đô thị đến nông thôn có nhiều đổi thay.
Văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ được quan tâm
đầu tư và có nhiều thành tích mới. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giảm
nghèo bền vững, thực hiện chế độ đối với người có công, các đối tượng chính
sách, các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Nhiệm vụ xây dựng
huyện điển hình văn hóa đạt kết quả tích cực đầu. Công tác quản lý tài nguyên,
bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng
cường. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, an ninh nông thôn,
an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng.
Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ thực hiện
nghiêm túc.
Vai trò, phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới thể hiện rõ nét;
hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, vai trò của Mặt trận và các
đoàn thể nhân dân được phát huy mạnh mẽ. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của
Bộ Chính trị “ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
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Hồ Chỉ Minh” được triển khai sâu rộng; nhiều địa phương, đơn vị có những cách
làm hay, sáng tạo, đem lại tác dụng thiết thực. Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI
“Một số vân đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai đạt được
kết quả bước đầu.
Sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, quân và dân huyện Hải Lăng đã góp phần
quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ XIV, tạo tiền đề vững chắc để đưa Hải Lăng phát triển toàn diện trong
thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu
dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Lăng đạt được
trong nhiệm kỳ qua!
Kính thưa Đại hội;
Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, trên tinh thần nghiêm túc và
cầu thị, Đậi hội cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều việc chưa làm được hoặc có
thể làm tốt hơn. Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện
khoá XIV đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành; trong xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; trong khai
thác tiềm năng vùng gò đồi và vùng cát; trong chuyển đổi mô hình hoạt động và
nâng cao hiệu quả hoạt động của các họp tác xã; trong quản lý quy hoạch, quản lý
xây dựng, quản lý đất đai; trong xử lý một số vụ việc về an ninh ừật tự; trong xử lý
đơn thư khiếu tố của công dân; trong việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về phát triển đảng ở các thôn, vùng đồng bào có đạo; trong xây dựng hệ
thống chính trị từ huyện đén cơ sở,...
Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội tiếp tục phân tích, bổ sung thêm các
mặt còn hạn chế, những khuyết điểm thuộc về nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra
các biện pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.
Thưa các đồng chỉ;
Trên cơ sở dự báo tình hình, xu hướng phát triển, vận dụng những tư
tưởng, quan điểm mới nêu trong dự thảo các văn kiện của Trung ương, của tỉnh;
những tác động của các dự án trọng điểm của tỉnh liên quan đến sự phát triển của
địa phương, Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện đã đề ra các mục tiêu, chỉ
tiêu, chương trình, đề án, dự án trọng điểm, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực
hiện khá đầy đủ và toàn diện. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản đồng tình, biểu thị
sự nhất trí cao. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh, tham gia thêm một số nội dung để
cùng các đồng chí thảo luận, tiếp tục nghiên cứu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
nhằm sớm đạt được mục tiêu đưa Hải Lăng phát triển toàn diện như chủ đề Đại
hôi đã xác đinh.
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1.
Có thể khẳng định, trong thời gian 3/4 của nhiệm kỳ tới, trên cơ sở cơ
cấu kinh tế mà Báo cáo chính trị đã nêu thì Hải Lăng vẫn là một huyện nông
nghiệp, có 3 vùng kinh tế khá rõ nét. Từ thực tế phát triển kinh tế cho thấy: những
năm qua, vùng đồng bằng của huyện đã được khai thác, sử dụng có hiệu quả; tuy
nhiên vùng cát, vùng cát ven biến và tiềm năng vùng gò đồi chiếm gần 65% diện
tích tự nhiên của huyện vẫn còn nhiều dư địa cho phát triển kinh tế nông lâm kết
hợp. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong nhiệm kỳ tới là
phải cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông
nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa. Vì vậy, đối với vùng đồng bằng,
trong lĩnh vực trồng trọt, cây lúa đã và đang giữ vị trí chủ lực, huyện cần nghiên
cứu làm tốt chức năng “bà đỡ”, “cầu nối” để các hộ nông dân, các họp tác xã liên
kết với các doanh nghiệp sản xuất lúa đặc sản, lúa chất lượng cao, sử dụng phân
bón hữu cơ nhằm nâng cao phẩm cấp và giá bán của sản phẩm. Bên cạnh đó, Hải
Lăng có nguồn than bùn tại chỗ, có chất lượng tốt để sản xuất phân bón, đây là
thế mạnh của huyện nhà, cần phải được phát huy.
Đối với vùng gò đồi, cần đi sâu tổng kết và nhân rộng các mô hình sản
xuất có hiệu quả đã được khẳng định như: trồng rừng sản xuất, nhất là rừng thâm
canh theo chứng chỉ FSC, trồng chè, cao su tiểu điền, cây ăn quả có múi như: cam
K4, mít Thái Lan,...; phát triển trang trại tổng họp kết họp trồng ừọt và chăn nuôi.
Đối với vùng cát, vùng cát ven biển: nghiên cứu thử nghiệm để có cơ sở
nhân rộng mô hình nông nghiệp trên cát với công nghệ cao cả trong chăn nuôi và
trồng trọt, nhất là sản xuất thực phẩm sạch, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của
người tiêu dùng và đón đầu cho việc phục vụ các dự án sẽ triển khai tại Khu Đông
Nam. Mặt khác, Hải Lăng có bờ biển dài 13,5 km, với 2 xã Hải An và Hải Khê có
lực lượng lao động sống bằng nghề biển khá đông, vì vậy, cần tiếp tục điều tra,
nghiên cứu lực lượng lao động là ngư dân để đầu tư cải hoán tàu thuyền, nhằm
phát huy nghề truyền thống đi biển, từ đánh bắt gần bờ, hướng đến trung bờ và
vươn khơi bám biến, giúp các hộ, nhóm hộ được hưởng lợi từ Nghị định 67/NĐCP của Chính phủ về hỗ trợ đóng tàu có công suất lớn để khai thác đánh bắt hải
sản và góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.
Tiếp tục thực hiện dồn điền đổi thửa, phát triển thị trường quyền sử dụng
đất, bao gồm cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, nhất là đối với đất nông nghiệp để
khuyến khích tích tụ và tập trung ruộng đất, nhằm tạo cánh đồng mẫu lớn để có
điều kiện áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất,
kiểm soát chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu gắn với tiêu thụ sản phấm.
Xây dựng và thực hiện quy trình khép kín trong sản xuất nông nghiệp theo hướng

đầu ra của sản phẩm trồng trọt là đầu vào của sản phẩm chăn nuôi. Có chính sách
đủ mạnh để hỗ trợ phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực, hỗ trợ và khuyến
khích các các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực chế biến, tiêu thụ nông, lâm,
hải sản. Đối mới phương thức hoạt động khu vực kinh tế tập thế, trọng tâm là các
hợp tác xã nông nghiệp để hỗ trợ cho nông dân, coi trọng phát triển kinh tế hộ gia
đình, xem đây là nội dung cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới.
2.
Sau nhiều năm trăn trở tìm hướng đi lên, chọn khâu đột phá cho sự phát
triển kinh té của tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã tích cực tham mưu, kiến nghị và được Thủ
tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương thành lập Khu Kinh tế Đông Nam, hình
thành khu phức hợp năng lượng tại Khu Kinh tế Đông Nam để kết nối với Lào,
Thái Lan qua hành lang đường bộ. Đây là tin vui đối với tỉnh Quảng Trị nói chung,
đối với huyện Hải Lăng nói riêng. Xây dựng được Khu Kinh tế Đông Nam là bước
đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp được khoảng cách phát triển so với
các địa phương khác của tỉnh nói chung - Hải Lăng vừng kinh tế động lực phía
Nam của tỉnh nói riêng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức
nặng nề mà huyện phải chung tay cùng với tỉnh để thực hiện. Bên canh việc phối
họp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh trong xây dựng và triển khai thực hiện
các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết Khu Kinh tế Đông Nam, triển khai công
tác chuẩn bị đầu tư, lập dự án di dân tái định cư trong vùng dự án và thực hiện tốt
công tác giải phóng mặt bằng. Huyện cần chủ động nghiên cứu, đề xuất vói tỉnh
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch
chuyên ngành đảm bảo tính đồng bộ và khớp nối giữa huyện và tỉnh. Quá trình xây
dựng và điều chỉnh các Đề án quy hoạch, cần tính đến tác động của việc hình thành
tuyến đường 15D nối dài từ cửa khẩu quốc tế La Lay đến cảng biển Mỹ Thuỷ,
tuyến đường cao tốc Cam Lộ - Tuý Loan đi qua địa bàn huyện.
Chú trọng hơn nữa việc phân tích và dự báo nhu cầu, tiến độ triển khai các
dự án tại Khu Kinh tế Đông Nam trên địa bàn, để xây dựng các kế hoạch và giải
pháp đón đầu cơ hội như đào tạo đội ngũ lao động, phát triển các khu dân cư, nhà
ở chuyên gia và công nhân, dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ nhu
cầu tại chỗ... Trước mắt, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác
giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai dự án nhiệt điện than 1.200MW do
nhà đầu tư Thái Lan thực hiện; đẩy mạnh việc thu hút các dự án sản xuất vào các
khu, cụm công nghiệp hiện có trên địa bàn, đảm bảo được tỷ lệ lấp đầy 100%.
Cùng với việc đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện
cần quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ; hình thành một số trung tâm đầu
mối lưu, chuyển hàng hóa đi các tuyến Bắc, Nam. Đặc biệt, rà soát, điều chỉnh
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một số quy hoạch đối với ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn nhăm đón đâu
khi Khu Kinh tế Đông Nam khởi động và Dự án nhiệt điện 1200 MW triển khai.
Phát triển du lịch nhằm khai thác phát huy giá trị hệ thống các điểm di tích lịch sử
cách mạng và văn hóa nhân văn như: Chốt thép Lòng Hưng, Miếu họ Trần Nhì
một trong những nơi thành lập tổ chức đảng cộng sản đầu tiên ở tỉnh nhà; Khu Du
lịch sinh thái Trà Lộc, kết họp với du lịch văn hóa lễ hội...
3. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển
đô thị, theo đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục mở rộng địa giới hành chính
thị trấn Hải Lăng, thủ tục thành lập thị trấn Mỹ Chánh, quy hoạch và từng bước đầu
tư kết cấu hạ tầng khu vực La Vang. Hoàn thiện danh mục các công trình hạ tầng kỳ
thuật cần ưu tiên đầu tư từ nay đến năm 2020; trên cơ sở đó xây dựng các dự án cụ
thể để vận động thu hút, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư. Coi trọng huy động các
nguồn vốn xã hội hoá, nguồn vốn ODA, NGOs để đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo cơ sở
và nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.
4. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, cần chú trọng phát triển văn
hoá - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của
người dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đe án xây dựng huyện điển hình văn
hóa, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI “về xây dimg và phát
Men văn hóa, con người Việt Nam đáp ímg yêu cầu phát triển bền vững đất
nước ”, Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI “về đổi mới căn
bản, toàn diện giảo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cẩu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế ”. Đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm,
chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình
chính sách, các chính sách an sinh xã hội.
Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, coi đây không chỉ là giải pháp tạo việc
làm, đào tạo nghề mà còn lả giải pháp nâng cao thu nhập. Nâng cao chất lượng
các hoạt động văn hoá, thể thao, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa. Phát hiện và xử lý kịp thời các mâu thuẫn nội bộ, các vấn đề phát
sinh ngay tại cơ sở, tăng cường các hoạt động đối thoại, phản biện, tạo không khi dân
chủ, cởi mở, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội; thực hiện tốt chinh sách tôn giáo
của Đảng và Nhà nước.
Thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống tội
phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho cuộc sống của
ngưòi dân. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát
sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người. Thực hiện tót nhiệm vụ quốc phòng - an
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ninh, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Quán triệt và thực hiện tốt phưong
châm “4 tại chỗ” trong xử lý các vụ việc về an ninh trật tự.
5.
Đe đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội sẽ
quyết nghị, vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định là phải xây dựng Đảng bộ,
từng tô chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; Nâng cao năng lực lãnh
đạo của Đảng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác xây
dựng Đảng phải gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng bộ máy chính quyền, Mặt trận
và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh từ huyện đến cơ sở. Đổi mới phương
thức lãnh đạo của Đảng; thực sự phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội.
Phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận, các
đoàn thể chính trị, tránh bao biện, làm thay, nhưng cũng không buông lỏng. Nâng
cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính, ý thức trách nhiệm và đạo đức công
vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Xây dựng bộ máy chính quyền
năng động, hiệu quả, gần dân, trọng dân, phục vụ tốt. nhu cầu của người dân và
doanh nghiệp.
Lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính
trị “ Lé tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tẩm gương đạo đức Hồ Chỉ
Minh”. Gắn việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với việc giải quyết những vấn đề
thực tiễn đặt ra ở từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, chú
trọng việc quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn cán bộ cho cả trước mắt và lâu dài, để có
đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.
Thưa các đồng chỉ;
Đại hội chúng ta có nhiệm vụ quan trọng là bầu BCH Đảng bộ huyện
khoá XV và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cao đề án nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn đại
biểu do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIV chuẩn bị; vì vậy, tôi đề nghị
các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu
chuẩn, năng lực, phẩm chất, tâm huyết với sự phát triển của quê hương, có cơ
cấu họp lý bầu vào cấp uỷ khoá mới để BCH Đảng bộ huyện khoá XV thực sự
là một tập thể mạnh, đoàn kết, đủ sức gánh vác trọng trách Đại hội và Đảng bộ
giao phó, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho Đảng bộ huyện đi dự
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng một cách sâu sắc rằng, Đảng bộ, nhân
dân huyện Hải Lăng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, kế
thừa những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua nỗ lực phấn đấu, đoàn kết,
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năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, tiếp tục đóng góp xứng đáng
vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
Một lần nữa xin chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý của đại hội
dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc! Chúc đại hội của chúng ta thành công!
Xin trân trọng cảm ơn!

