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ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ  xã Cộng Lạc  

(03/02/1947- 03/02/2022) 

Cộng Lạc là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Ngay từ những 

năm 1880, cùng với những cuộc nổi dậy chống Pháp, nhân dân Cộng Lạc đã vùng lên 

đấu tranh chống lại địa chủ, phong kiến, đã sớm nhen nhóm, hình thành tổ chức tiền 

thân mang tính cách mạng. Phong trào đấu tranh ngày càng lan rộng, đặc biệt là từ khi 

có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930). 

Ngay sau khi cách mạng tháng 8/1945 thành công, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh 

ủy Hải Dương, Ngày 01/12//1945 Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện Tứ Kỳ được thành 

lập, đã trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng của huyện Tứ Kỳ. Đến ngày 

24/4/1946 Đảng bộ huyện Tứ Kỳ được thành lập với 4 chi bộ, xã Cộng Lạc có đồng 

chí Chu Văn Lập sinh hoạt tại chi bộ thôn Hòa Nhuệ XÃ Tiên Động. Trong những 

tháng cuối năm 1946 và đầu năm 1947 nhiều đồng chí cốt cán ở Cộng Lạc được rèn luyện, thử 

thách và lần lượt được đứng trong hàng ngũ của Đảng là các đồng chí Hà Duy Huấn (thôn Hàm 

Hy); Đoàn Đình Lạc, Ngô Văn Pháp, Ngô Văn Hưng, Đoàn Văn Lương (thôn Đôn Giáo);  Đồng 

Văn Trân, Lê Văn Đại (thôn Tất Hạ); Nguyễn Văn Hữu, Vũ Văn Sắc (thôn Tất Thượng).  Để xã 

Cộng Lạc có tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo nhân dân, ngày 03/02/1947, Huyện ủy Tứ Kỳ quyết 

định thành lập Chi bộ đảng xã Cộng Lạc. Đại hội thành lập được tổ chức tại nhà đồng chí Hà Duy 

Huấn thôn Hàm Hy gồm 7 đồng chí đảng viên tham dự, đồng chí Chu Văn Lập được Đại hội bầu 

là Bí thư Chi bộ. 

 Chi bộ Đảng Cộng Sản xã Cộng Lạc ra đời là bước ngoặc trong phong trào cách mạng 

của xã, là đội tiên phong, cơ quan đầu não lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến thắng lợi của địa 

phương trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược và các phong trào cách mạng 

của xã nhà lên một bước phát triển mới. 

Từ tình hình thực tế của địa phương chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt 

là: "tăng cường phát triển đảng viên mới, kiện toàn cơ quan chính quyền, các đoàn thể trong mặt 

trận Việt minh, củng cố lực lượng dân quân du kích, vận động nhân dân tích cực lao động sản 

xuất, tổ chức các lớp học cho thiếu niên nhi đồng, vận động nhân dân đóng góp công của, sức lực 

cho cuộc kháng chiến đào hầm, rào làng canh gách bảo vệ trật tự trị an, phối hợp với lực lượng 

vũ trang các chiến trường chủ động tấn công địch, giải phóng quê hương" 

Thực hiện chủ trương của Đại hội, công tác phát triển Đảng được đẩy mạnh. Từ trong 

phong trào cách mạng đã xuất hiện nhiều quần chúng ưu tú được Chi bộ, bồi dưỡng, rèn luyện, 

kết nạp vào Đảng, số đảng viên trong chi bộ đã tăng lên nhanh chóng từ 7 đồng chí khi thành lập 

đến cuối năm 1949 đã tăng lên 48 đồng chí. 

Hưởng ứng lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch “Thà hy sinh tất cả chứ 

nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và 

chính quyền, nhân dân Cộng Lạc đã sát cánh đoàn kết bên nhau đứng lên chiến đấu để bảo vệ quê 
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hương, đất nước. Bằng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, bằng cách đánh sáng tạo, 

linh hoạt, trong những năm kháng chiến chông Pháp, lực lượng vũ trang và nhân dân Cộng Lạc 

đã đánh địch 113 trận lớn nhỏ, diệt 16 tên, bắn bị thương 21 tên, thu 02 khẩu trung liên và 01 khẩu 

tiểu liên, 15 súng trường và nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng khác. Tiêu biểu là các trận đánh 

như; Tháng 5/1951 phối hợp với bộ đội Nguyễn Huệ phục kích đánh địch ở sông Đống thuộc 

thôn Tất Hạ bắn chìm một ca nô địch; tháng 8 năm 1952 du kích xã phối hợp bộ đội tỉnh phục 

kích ở  Mả Gạch (Hàm Hy) và Mả Beo (Đôn Giáo) đánh địch trên đường 191 tiêu diệt 13 tên bắt 

sống 25 tên thu 01 súng tiểu liên và 7 súng trường; tháng 8/1953 du kích xã do đồng chí Ngô 

Đông Hán chỉ huy, cùng với bộ độ Nguyễn Huệ đánh bốt Đôn Giáo diệt 5 tên và bắt sống 20 tên 

thu 01 súng trung liên và 5 khẩu súng trường… 

Trong những trận chiến đấu đầy cam go, ác liệt ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương đảng 

viên anh dũng, kiên trung như đồng chí Vũ Văn Sắc trong khi làm nhiệm vụ bị địch bắt tra tấn dã 

man nhưng vẫn hiên ngang chửi, mắng kẻ thù “Bè lũ cướp nước và bán nước chúng mày, không 

chóng thì chày sẽ bị tiêu diệt”, đồng chí đã bị địch bắn chết; đồng chí Đoàn Đình Lạc hai lần bị 

địch bắt tra tấn giã man kiên quyết không khai, tìm cách vượt ngục tiếp tục hoạt động cách mạng 

ở địa phương, các đồng chí Đoàn Văn Lương; Hà Duy Huấn bị địch bắt dùng cực hình tra tấn 

nhưng vẫn kiên trì chịu đựng không khai báo quyết tâm bảo vệ đồng đội, đồng chí của mình, giũ 

gìn an toàn cơ sở cách mạng. Những tấm gương chiến đấu anh dũng, ngoan cường như đồng chí 

Ngô Đông Hán, Vũ Văn Tuế, Đoàn Đình Lạc, Vũ Văn Phức… luôn làm cho kể thù lo sợ. 

 Chiến thắng Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Giơ-ne- vơ cách mạng 

nước ta chuyển sang giai đọan mới thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. Miền Bắc hoàn 

toàn giải phóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Miền Nam tạm thời dưới ách thống trị của Đế 

quốc Mỹ và bè lũ tay sai, tiếp tục đấu tranh để hoàn thành cuộc cách mạng độc lập dân tộc, dân 

chủ nhân dân tiến tới thống nhất đất nước. 

 Quán triệt sâu sắc nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Chi 

bộ Cộng Lạc đã chủ động lãnh đạo nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, 

quyết tâm cùng với nhân dân miền Bắc xây dựng kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra trở thành hậu 

phương vững chắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam quyết tâm đánh thắng 

giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Từ năm 1954 đến năm 1957 

Đảng bộ tập trung lãnh đạo phân bổ tạm thời ruộng đất cho nông dân, động viên nhân dân thi đua 

tăng gia sản xuất, khai hoang phục hóa, thực hiện cải cách ruộng đất, thành lập các tổ đổi công 

giúp nhau trong sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, 

chính quyền và các đoàn thể cùng với tinh thần lao động cần cù của nhân dân Cộng Lạc đã liên 

tiếp dành được những thắng lợi trên mặt trận sản xuất nông nghiệp đã phần nào khắc phục được 

nạn đói. Phong trào Bình dân học vụ chống giặc dốt được triển khai rộng khắp trên toàn xã, các 

lớp lớp học bình dân được mở ở tất cả các thôn với tinh thần “người biết nhiều dạy cho người biết 

ít, người biết ít dạy cho người chưa biết”. Năm 1956 xã đã đầu tư mua sắm bàn ghế, sửa sang lớp 

học để thành lập Trường cấp I thu hút hàng trăm con em nông dân theo học. Bên cạnh đó Đảng 

bộ lãnh đạo cử cán bộ y tế hướng dẫn nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, phòng trừ dịch bệnh cho người 
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và gia súc, tuyên truyền các đường lối của Đảng, bài trừ mê tín, dị đoan cùng các thủ tục lạc hậu. 

Bộ mặt nông thôn Cộng Lạc đã có bước đổi thay. 

 Trong những năm 1958-1960 dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, chi bộ và nhân dân Cộng 

Lạc bước vào thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa với nhiệm vụ trọng tâm đó là “Đẩy mạnh cuộc 

cách mạng xã hội chủ nghĩa, từng bước đưa nông dân làm ăn riêng lẻ vào tổ đổi công, từ tổ đổi 

công lên Hợp tác xã nông nghiệp”. Sau 3 năm thực hiện Cộng Lạc đã từng bước đưa nông dân 

vào con đường làm ăn tập thể đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong đời sống kinh tế- xã hội 

của người dân, 

 Thực hiện quy định của Đảng những chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên được chuyển thành 

Đảng bộ. Tháng 6/1960 Chi bộ Cộng lạc chính thức được Huyện ủy Tứ Kỳ chuẩn y chuyển 

thành Đảng bộ. với số lượng 72 đảng viên, Đảng bộ đã tổ chức đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 7 

đồng chí, đồng chí Đồng Văn Hiếu được bầu giữ chức vụ Bí Thư, đồng chí Vũ Văn Nhang được 

bầu giữ chức Phó Bí thư. Sau Đại hội Đảng bộ các thôn tiến hành tổ chức đại hội thành lập chi bộ 

ở 5 thôn Bình Hàn, Hàm Hy, Đôn Giáo, Tất Thượng, Tất Hạ 

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân trong xã thực hiện các nhiệm vụ vừa sản xuất, 

vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần xây dựng miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, chi 

viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam cùng cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ 

xâm lược, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.  

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại của dân tộc với truyền thống yêu nước, lòng 

căm thù giặc sâu sắc nhiều thanh niên Cộng Lạc đã viết đơn lên đường nhập ngũ với khí thế và 

lời thề sắt son “đứng trên đất mẹ xin thề/ Chưa tan giặc Mỹ chưa về quê hương”. Cộng Lạc đã có 

384 thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu, có 33 người tham gia thanh xung phong. 

Trong cuộc kháng chiến vĩ đại ấy đã có 77 người con ưu tú của Cộng Lạc hy sinh, nằm lại trên 

khắp chiến trường, 44 người là thương binh, bệnh binh hy sinh một phần xương máu của mình vì 

sự nghiệp giải phóng miền Nam. 

Cùng với chi viện sức người cho tiền tuyến, Đảng bộ Cộng Lạc lãnh đạo nhân dân  “vững 

tay cày, chắc tay súng” vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa phát triển 

sản xuất ổn định đời sống, làm tròn nghĩa vụ “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một 

người”. Các phong trào thi đua “Phụ nữ ba đảm đang, thanh niên ba sẵng sàng”  đã trở thành 

khẩu hiệu mọi người hăng hái tham gia lao động sản xuất và chiến đấu. Cũng từ đó bình quân 

hàng năm Cộng Lạc đóng góp cho Nhà nước 200-300 tấn lương thực, 20-30 tấn thực phẩm để 

cùng với nhân dân miền Bắc chi viện cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ mà đỉnh cao là chiến 

dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.  

Trong  hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và trong công cuộc bảo vệ và xây dựng tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Cộng Lạc có nhiều đóng góp to lớn sức người, sức của phục vụ 

cho Tổ quốc, xã có 01 anh hùng lực lượng vũ trang; 14 bà mẹ được tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam 

anh hùng, xã có 120 liệt sỹ, 113 các đồng chí thương, bệnh binh, 21 người là đối tượng nạn nhân 

chất độc da cam. Tập thể cán bộ và nhân dân Cộng Lạc được nhà nước tặng 01 huân chương 

kháng chiến hạng nhất, hai huân chương kháng chiến hạng nhì 
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Tròn 75 năm với 27 kỳ Đại hội, Đảng bộ xã đã đề ra các chủ trương, nghị quyết 

để lãnh đạo phong trào cách mạng phù hợp với thực tiễn địa phương, đưa Cộng Lạc 

đi lên và ngày một phát triển vững chắc. Lần lượt qua các kỳ Đại hội, các đồng chí: 

Chu Văn Lập, Hà Duy Huấn, Ngô Văn Tam, Nguyễn Văn Hoãn, Đồng Văn Hiếu, 

Nguyễn Văn Bang, Ngô Quang Huy, Đỗ Đức Ách, Phạm Văn Hưởng, Đào Văn 

Tung, Đào Trung Thông, Đoàn Hữu Nội, Đào Văn Minh, Đồng Viết Thìn, Hà Đông 

Phương, Phạm Văn Hợi, Hà Văn Tưởng được bầu làm Bí thư Đảng ủy. 

            Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã luôn xác 

định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; 

lấy đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thoát nghèo bền vững làm 

mục tiêu phát triển. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã đã đề ra nhiều nghị quyết, giải pháp 

phù hợp để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của xã, tranh thủ thời cơ, vận hội, sự giúp 

đỡ của tỉnh, của huyện, tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy 

mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch 

vụ có lợi thế; từng bước xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; thực hiện hiệu quả, 

sáng tạo chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung giảm nghèo bền vững; xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Cộng Lạc từ một xã nghèo, khó khăn đã 

từng bước phát triển và đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. 

Đặc biệt, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo trực 

tiếp của Đảng ủy, Đảng bộ và nhân dân Cộng Lạc đã phát huy truyền thống cách 

mạng vẻ vang, đoàn kết, nhất trí, không ngừng đổi mới, lãnh đạo nhân dân trong xã 

vượt qua khó khăn, giành nhiều thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trên 

tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2015 - 2020 đạt 13,3%/năm; cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến nay, tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và thương mại, dịch vụ chiếm hơn 84,33%; sản xuất nông nghiệp từng bước 

chuyển từ phương thức sản xuất tự túc, tự cấp, sang sản xuất hàng hóa; tiềm năng đất 

đai, tài nguyên được phát huy có hiệu quả; nhiều tiến bộ khoa học kĩ thuật được triển 

khai áp dụng, góp phần quan trọng nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Nhiều mô 

hình chuyển đổi cây trồng, sản xuất có hiệu quả được khẳng định và đang được triển 

khai nhân rộng. Thế mạnh chăn nuôi của xã đang được quan tâm phát triển theo 

hướng trang trại, gia trại tập trung. Từ một xã thường xuyên thiếu lương thực, đến 

nay hằng năm sản lượng lương thực luôn đạt trên hơn 2 nghìn tấn, đảm bảo an ninh 

lương thực; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng năm 2021. 

Chương trình nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ 

xã đến thôn tập trung chỉ đạo quyết liệt với cách làm sáng tạo, hiệu quả. Trong 

chương trình xây dựng nông thôn mới  Nhân dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công 

lao động, hàng chục tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất để chỉnh trang đồng ruộng và 

làm đường, xây trường học và nhà văn hóa thôn. Nhiều nếp nhà, nhiều ngôi trường 
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mới, nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang; những con đường bê tông rộng rãi 

đã vươn đến từng ngõ xóm. Phong trào xây dựng đường điện chiếu sáng công cộng, 

làm đường hoa, chỉnh trang công sở, xây dựng bãi rác, công trình vệ sinh... được 

đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực, do đó xã  đã 

được tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới năm 2019, nhân dân trong xã đang tích 

cực xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mãi 

được quan tâm phát triển, hiện trên địa bàn đã có 4 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư  

tại xã và một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương.  Hoạt động thương mại, 

dịch vụ phát triển đa dạng, đặc biệt là khu vực cầu xe và dọc theo tuyến đường 391, 

toàn xã có hơn 400 hộ kinh doanh cá thể,  đã giải quyết tạo công ăn việc làm cho 

người lao động địa phương, nâng cao thu nhập. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan 

tâm đầu tư, nâng cấp, nhất là giao thông nông thôn, điện, trường học, trạm y tế, nhà 

văn hóa, thủy lợi...có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt cũng như lâu 

dài của xã, góp phần quyết định cải thiện bộ mặt nông thôn. 

- Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động văn hóa, thông 

tin, thể dục thể thao phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn bề sâu; hằng năm có trên 

95% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa; các tập tục lạc hậu được đẩy lùi. 

Hệ thống thông tin, liên lạc, điện được bao phủ đến 100% hộ gia đình. Giáo dục - đào 

tạo có nhiều chuyển biến tích cực, đã có  2 trường học đạt chuẩn Quốc gia; kết quả 

phổ cập giáo dục ngày càng được giữ vững và nâng cao về chất lượng; giáo dục mũi 

nhọn đạt kết quả tốt; tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng ngày 

càng tăng. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu nhân dân có nhiều tiến bộ, các 

dịch bệnh đã được đẩy lùi, xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; chương trình giảm 

nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội luôn được Đảng bộ xã đặc biệt 

quan tâm triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,94% năm 

2015 xuống còn 1,31% năm 2021 

- Quốc phòng – an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 

thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc; phong trào quần chúng tham gia 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, các chương tình quốc gia phòng, chống tội phạm được đẩy 

mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, tạo môi trường thuận lợi cho 

phát triển kinh tế - xã hội. 

- Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm và tăng cường; năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Đảng bộ luôn đề cao công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần Chủ nghĩa Mác – 

Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng 

và Bác Hồ đã chọn; tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương, đất nước. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 
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Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh ngăn chặn 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự chuyển biến tích 

cực từ nhận thực đến hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự tin 

tưởng, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, niềm tin trong nhân dân. 100% số chi bộ 

nông thôn đã bố trí đồng chí Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn. Công tác phát triển 

đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 

bộ xã, từ chỗ chỉ có 7 đảng viên ban đầu khi thành lập, đến nay Đảng bộ xã đã có 13 

chi bộ trực thuộc với 217 đảng viên. Trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên được 

nâng lên rõ rệt cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Hoạt động của HĐND xã đã từng bước đổi mới. Chỉ đạo và tổ chức thành công 

cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến 

tích cực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền được nâng lên; trong 

chỉ đạo, điều hành đã đề ra các biện pháp sát thực, kịp thời, hiệu quả. 

  

MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ xã đến thôn đã đóng góp rất quan trọng 

trong quá trình xây dựng và phát triển của xã. Nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc 

vận động do Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể phát động vừa phù hợp, vừa 

thiết thực đã tạo được kết quả cao, rất đáng ghi nhận, như: cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân 

chung sức xây dựng nông thôn mới” 

Đạt được những thành quả như ngày hôm nay, trước hết là có sự lãnh đạo của 

Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo 

giúp đỡ của huyện ủy, HĐND, UBND huyện đối với xã Cộng Lạc trong quá trình đấu 

tranh cách mạng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển quê 

hương ngày nay. Đặc biệt là do công sức đóng góp của toàn Đảng bộ và nhân dân 

trong xã, sự cống hiến lớn lao của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, 

gia đình có công với nước; sự đóng góp quan trọng của các đồng chí lãnh đạo xã, các 

đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã qua các thời kỳ. 

Thực tiễn của cách mạng xã nhà trong suốt 75 năm qua đã chứng minh sự lãnh 

đạo của Ðảng bộ là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành tựu và kết quả đã đạt 

được; đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng bộ xã được tôi 

luyện, không ngừng trưởng thành, tích lũy thêm kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng 

với vai trò lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân trong xã. 

Những kết quả đạt được của Đảng bộ 75 năm là rất đáng trân trọng và tự hào. 

Song, những kết quả đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, sự hi sinh, công lao 

đóng góp to lớn của các thế hệ cha ông đi trước, chưa đáp ứng được niềm mong mỏi, 

kỳ vọng của nhân dân. Cộng Lạc tuy đã phát triển khá nhưng đời sống của một bộ 

phận nhân dân còn nhiều khó khăn; kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững; đời sống 
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văn hóa ở khu dân cư còn những mặt hạn chế; chất lượng một số cán bộ, đảng viên, tổ 

chức cơ sở Đảng có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đây là những vấn đề đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải tập trung khắc 

phục một cách hiệu quả, để tạo thế và lực cho quá trình phát triển cao hơn ở những 

năm tiếp theo. 

Phát huy truyền thống 75 năm qua, trong thời gian tới Đảng bộ xã xác định 

phải tiếp tục đổi mới, nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa để vận dụng sáng tạo, linh hoạt 

các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của 

huyện; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, huy động tối đa nguồn lực để phát huy có hiệu 

quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung nâng cao tốc độ, chất lượng tăng 

trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng nâng cao khả 

năng cạnh tranh và giá trị của các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của xã. Huy 

động tốt các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, 

thương mại trong cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều việc làm có thu nhập cao cho người lao 

động, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo 

dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa của 

dân tộc; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, khuyến khích nhân dân giảm nghèo 

bền vững và làm giàu chính đáng, chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. Tăng cường, 

củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo 

môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. 

Tập trung xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, ngang tầm 

yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 

thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn 

đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất 

lượng cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính 

quyền, tăng cường, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện 

các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường 

công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. 

Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ xã,  cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà đã và đang 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020-2025), đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã 

Cộng Lạc lần thứ XXVII. Trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước bên cạnh những thuận 

lợi song cũng còn nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà phải 

nỗ lực phấn đấu với một quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đó là: 

“Phát huy dân chủ, đoàn kết sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
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chiến đấu  của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; tập trung mọi nguồn 

lực để xây dựng xã Cộng Lạc phát triển toàn diện” 

 Nhìn lại chặng đường 75 năm qua kể từ khi đươc thành lập, Đảng bộ và chính 

quyền, nhân dân trong xã rất đỗi tự hào, phấn khởi trước những thành tựu cùng sự đổi 

thay toàn diện, sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Có được kết quả đó, Đảng bộ và nhân dân 

xã Cộng Lạc vô cùng biết ơn Đảng quang vinh, biết ơn vô hạn công lao trời biển của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu 

của dân tộc và cách mạng Việt Nam. 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY 

  
 


