Th xã Hng Lnh là a phng hi t y các yu t v v trí a lý, iu kin t nhiên, xã hi phát trin thành trung tâm
kinh t, vn hóa, xã hi phía Bc tnh Hà Tnh. Nhn thc sâu sc iu ó, nm 2017, mc dù trong iu kin khó khn
chung ca c tnh, nhng cp y, chính quyn, Mt trn T quc, các ban, ngành, oàn th các cp Hng Lnh ã tp
trung lãnh o, ch o, trin khai thc hin quyt lit các ch trng, ngh quyt, mc tiêu, nhim v ra; tích cc tuyên
truyn, vn ng nhân dân, cng ng doanh nghip khc phc khó khn, y mnh sn xut, kinh doanh, chnh trang
ô th, xây dng np sng vn hóa, vn minh ô th, xây dng nông thôn mi và t c nhiu kt qu quan trng, to ng
lc thúc y thc hin thng li các mc tiêu, nhim v nm 2018, hng ti xây dng Hng Lnh t ô th loai III vào nm
2020.

L ct bng khánh thành Ch Hng sn – La giang th xã Hng Lnh
Nm 2017, kinh t th xã Hng Lnh tip tc phát trin khá, c cu chuyn dch theo hng kinh t ô th; kt cu h tng
c quan tâm u t xây dng, nâng cp; tng cng kêu gi thu hút u t, thành lp doanh nghip, hp tác xã, t hp
tác (thu hút c 08 d án u t, thành lp mi 22 doanh nghip, 02 hp tác xã, 13 t hp tác). y mnh huy ng các
ngun lc u t chnh trang ô th vi 48 công trình, nh: làm ng bê tông, xây mng, rãnh thoát nc, xây dng
mi và nâng cp nhà vn hóa thôn, t dân ph, xây dng h thng in chiu sáng... vi tng kinh phí hn 24 t ng (
cha tính ngày công óng góp ca nhân dân). ã u t hoàn thin và t thêm 03 tiêu chí ô th loi III, nâng tng
s các tiêu chí ã t lên 40/59 tiêu chí. H thng các c s dch v tip tc phát trin; hot ng ca Trung tâm Thng
mi siêu th tng hp khá sôi ng; hoàn thành vic xây dng và a vào s dng ch Hng Sn - La Giang; ra mt
Sàn giao dch nông sn thc phm Bc min Trung ti th xã Hng Lnh; h thng dch v nh in lc, ngân hàng, vin
thông, bu chính…. phát trin nhanh, c bn áp ng nhu cu ca nhân dân và doanh nghip.
Cùng vi vic tp trung phát trin kinh t, th xã Hng Lnh cng c bit quan tâm n phát trin các lnh vc vn hóa,
xã hi. Nm 2017 ã t chc tt chui các hot ng chào mng k nim 25 nm Ngày thành lp Th xã (02/3/1992 02/3/2017), t chc thành công i hi Th dc th thao ln th VI; tp trung nâng cao cht lng, hiu qu phong
trào "Toàn dân oàn kt xây dng i sng vn hóa" gn vi xây dng nông thôn mi, ô th vn minh; nâng cao
cht lng các danh hiu vn hóa; tích cc tuyên truyn, vn ng nhân dân huy ng ngun lc u t xây dng các
thit ch vn hóa, th thao c s. Cht lng giáo dc tip tc c gi vng tp u toàn tnh, có 17/21 trng hc t chun quc
gia, các ch tiêu nm hc t và vt k hoch; cht lng, s lng hc sinh gii các cp hc tng. Hoàn thành vic xây
dng và a vào hot ng Bnh vin a khoa Hng Lnh, kin toàn li i ng cán b, chn chnh k lut, k cng, nâng cao
tinh thn, thái phc v và y c ca i ng nhân viên y t, không ngng nâng cao cht lng khám, cha bnh cho

nhân dân, tng bc xây dng Bnh vin a khoa Hng Lnh tr thành trung tâm khám cha bnh cho nhân dân
khu vc phía Bc ca tnh. Quan tâm thc hin có hiu qu chng trình gim nghèo bn vng; thc hin y , kp thi
các ch , chính sách, các hot ng n n áp ngha, quan tâm, chm lo cho các gia ình chính sách, gia ình
có hoàn cnh khó khn, m bo an sinh xã hi. Thng xuyên nêu cao tinh thn cnh giác, gi vng an ninh
chính tr, trt t an toàn xã hi, to môi trng n nh, thun li y mnh thu hút u t, phát trin kinh t - xã hi.

Lãnh o Th xã và phng c Thun trao tin h tr cho ngi có công nhân k nim 70 nm Ngày Thng binh, lit s

Vai trò lãnh o ca cp y ng, qun lý, iu hành ca chính quyn các cp c phát huy; s phi hp ca Mt trn T quc
và các t chc oàn th ngày càng hiu qu. T chc quán trit và trin khai thc hin kp thi các ch trng, ngh
quyt ca Trung ng và ca tnh, chính sách, pháp lut ca Nhà nc; nâng cao cht lng công tác giáo dc
chính tr t tng cho cán b, ng viên và nhân dân. Quan tâm công tác quy hoch, ào to, bi dng, xây dng
i ng cán b áp ng yêu cu nhim v. Thc hin nghiêm túc, có hiu qu công tác kim tra, giám sát, thi hành
k lut ng; gii quyt n th khiu ni, t cáo ca công dân. Nâng cao cht lng công tác vn ng qun chúng, tng
cng tip xúc, i thoi vi nhân dân, to s ng thun xây dng khi i oàn kt toàn dân ngày càng vng mnh. Tng
cng ci cách hành chính, u t xây dng và a Trung tâm Hành chính công th xã vào hot ng, to iu kin
thun li cho ngi dân và doanh nghip khi n giao dch.
Nhng thành tích, kt qu t c trong nm 2017 là rt áng trân trng, t hào, song quá trình trin khai thc hin
nhim v vn còn mt s khó khn, hn ch, nh: quy mô dân s nh, n v hành chính ít; xut phát im thp; thu
ngân sách thiu bn vng; xây dng np sng vn hóa, vn minh ô th chuyn bin chm; tình hình an ninh
chính tr, trt t an toàn xã hi, an toàn giao thông còn tim n; nng lc lãnh o ca mt s t chc ng, ng viên
còn hn ch; hot ng ca Mt trn T quc và các t chc oàn th còn khó khn; công tác qun lý nhà nc trên mt
s lnh vc cha c quan tâm úng mc; mt b phn cán b, ng viên, công chc, viên chc cha ch ng trong tham
mu, thiu nng ng, sáng to, tâm huyt, tn ty trong công tác... ây là lc cn ang kìm hãm s phát trin ca th
xã trong thi gian ti.
Bc sang nm mi Mu Tut 2018 - Mt nm d báo có nhiu thi c, thun li mi, ng b và nhân dân th xã tip tc
phát huy oàn kt, thng nht và nhng thành tích, kt qu t c, tp trung khc phc khó khn, hn ch, huy ng các
ngun lc u t phát trin kinh t - xã hi, nâng cao hiu lc, hiu qu hot ng ca h thng chính tr, gi vng an ninh
chính tr, trt t an toàn xã hi, quyt tâm thc hin t và vt các mc tiêu, ch tiêu ra. Vì vy, cp y ng, chính

quyn, Mt trn T quc, các ban, ngành, oàn th các cp cn tp trung lãnh o, ch o và trin khai thc hin tt mt
s ni dung trng tâm sau:
Mt là, tip tc tng cng công tác quy hoch, qun lý quy hoch, qun lý ô th; y mnh tuyên truyn, qung bá,
gii thiu hình nh, tim nng, li th ca th xã theo Chng trình s 15-CT/ThU ca Ban Thng v Th y. Ch ng tip
xúc, làm vic vi các doanh nghip, doanh nhân kêu gi, thu hút các ngun lc, các d án u t vào th xã; ôn
c trin khai các d án ã c chp thun ch trng u t, góp phn tng nhanh tc phát trin công nghip - tiu th công
nghip ca th xã.
Hai là, tp trung y mnh phát trin thng mi - dch v; nâng cao hiu qu hot ng ca Trung tâm Thng mi siêu
th tng hp và các ch trên a bàn; chú trng phát trin các trung tâm phân phi hàng hóa, i lý cp I, cp II;
phát huy hiu qu Sàn giao dch nông sn thc phm Bc min Trung ti ch Hng Sn - La Giang tng bc tr
thành u mi cung cp nông sn thc phm sch cho nhân dân c tnh và khu vc Bc min Trung. Quan tâm
ch o nâng cao cht lng các hot ng dch v, nht là h thng nhà hàng, khách sn, ngân hàng, vin thông,
bu chính…áp ng nhu cu ca nhân dân th xã và du khách khi v vi Hng Lnh.
Ba là, tp trung tuyên truyn, vn ng nhân dân y mnh sn xut nông nghip, tích t rung t, chuyn i c cu cây
trng, tng cng liên doanh, liên kt, áp dng công ngh cao, công ngh sch vào sn xut nhm nâng cao hiu
qu s dng t nông nghip. Trc ht thc hin nghiêm túc, hiu qu các ni dung ã c kt lun ti Hi tho chuyên
toàn th xã v nâng cao hiu qu sn xut nông nghip trên a bàn.

Chào ón nm 2018 vi khí th mi, quyt tâm mi
Bn là, y mnh vic thc hin Ngh quyt s 05-NQ/ThU ca Ban Chp hành ng b th xã v xây dng, nâng cao
cht lng np sng vn hóa, vn minh ô th; quan tâm u t, nâng cp hoàn thin các thit ch vn hóa, th thao c
s; bo tn, gìn gi các giá tr vn hóa truyn thng. Huy ng xã hi hóa các ngun lc trùng tu, tôn to, nâng cp
các di tích vn hóa - lch s, to iu kin phát trin du lch, dch v. Tip tc nâng cao cht lng giáo dc toàn din,
giáo dc mi nhn; tng bc hoàn thin h thng c s vt cht, trang thit b các trng hc; quan tâm ào to, bi dng
nâng cao nng lc, trình , ý thc trách nhim và o c ngh nghip ca i ng nhà giáo, cán b qun lý và nhân
viên ngành Giáo dc. Phát huy hiu qu c s vt cht, trang thit b ca Bnh vin a khoa Hng Lnh; ào to, bi
dng nâng cao trình chuyên môn nghip v, tinh thn trách nhim, thái phc v và y c ca i ng cán b, nhân
viên ngành Y t. M rng quan h i ngoi, liên doanh, liên kt, chuyn giao k thut cao trong khám và iu tr
bnh, áp ng yêu cu chm sóc sc khe ca nhân dân. T chc thc hin kp thi, y các chính sách an sinh xã
hi; quan tâm công tác gim nghèo thc cht và bn vng.

Nm là, tip tc tuyên truyn, vn ng nhân dân tích cc hng ng và y mnh phong trào chnh trang ô th, xây
dng ô th vn minh, xây dng nông thôn mi; tng cng công tác m bo v sinh môi trng, gi gìn trt t k cng ô
th; phát ng và thc hin tt cuc vn ng mi ngi, mi nhà tích cc tham gia trng và bo v h thng cây xanh trên
a bàn tng thôn, t dân ph, tng phng, xã, tng tuyn ng, góp phn xây dng th xã Hng Lnh ngày càng
Xanh - Sch - p.
Sáu là, t chc thc hin tt nhim v quân s, quc phòng a phng; nâng cao cht lng phong trào toàn dân bo
v an ninh T quc. Thng xuyên cao tinh thn cnh giác; ch ng d báo và nm chc tình hình, t chc hiu qu
các t truy quét, trn áp ti phm và t nn xã hi; tp trung gii quyt các v vic tn ng kéo dài và mi phát sinh,
m bo vng chc an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi, an toàn giao thông trên a bàn toàn th xã.
By là, tip tc quan tâm công tác giáo dc chính tr t tng, xây dng khi oàn kt, thng nht trong ng b, ng
thun trong nhân dân; nâng cao cht lng hc tp, quán trit các ch trng, ngh quyt ca ng, chính sách,
pháp lut ca Nhà nc, hiu qu hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh. Xây dng và trin
khai thc hin nghiêm túc k hoch ca Ban Chp hành ng b th xã v thc hin Ngh quyt s 18-NQ/TW và
Ngh quyt s 19-NQ/TW ca Hi ngh Trung ng 6 khóa XII nhm nâng cao hiu qu hot ng ca h thng chính
tr th xã Hng Lnh; quan tâm nâng cao cht lng sinh hot chi b. Tng cng công tác kim tra, giám sát và k
lut ng, nht là kim tra, giám sát vic thc hin nhim v ca các t chc, cá nhân, giám sát vic thc hin chc
trách ca ngi ng u, kim tra khi có du hiu vi phm. y mnh công tác vn ng qun chúng ca ng, nâng cao
hiu qu công tác dân vn chính quyn; i mi ni dung, phng thc hot ng ca Mt trn T quc và các t chc oàn
th theo hng sâu sát c s, tp trung cho c s, t ó, tp trung tuyên truyn, vn ng oàn viên, hi viên và các
tng lp nhân dân tích cc thc hin tt các ch trng, ngh quyt, án, k hoch ca cp y, chính quyn các cp, óng
góp xng áng vào s nghip xây dng và phát trin Th xã nói chung, mà trc ht là xây dng th xã Hng Lnh
t ô th loi III vào nm 2020.

Tám là, tip tc thc hin ci cách hành chính thc cht, thit thc, gim phin hà cho ngi dân và doanh nghip
khi n giao dch; nâng cao cht lng hot ng ca Trung tâm hành chính công th xã. Tng cng k lut, k cng
hành chính; xây dng i ng cán b, công chc, viên chc có trình , nng lc, luôn nng ng, sáng to, tn ty,
tâm huyt trong công vic; có tinh thn trách nhim, ý thc t giác và thng xuyên ch ng trong thc hin nhim
v c phân công, óng góp xng áng công sc, trí tu ca mình cùng vi ng b và nhân dân thc hin thng li
mc tiêu xây dng th xã Hng Lnh ngày càng giàu p, vn minh.

Xuân mi Mu Tut sp n, kính chúc toàn th cán b, ng viên, oàn viên, hi viên và nhân dân th xã Hng
Lnh mt nm mi mnh khe, hnh phúc, nm mi thng li mi./.
NG THANH HI
Tnh y viên, Bí th Th y Hng Lnh

