TỈNH ỦY GIA LAI
*
Số 76-KL/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Pleiku, ngày 06 tháng 10 năm 2016

KẾT LUẬN
HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XV
___
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV họp ngày 03
tháng 10 năm 2016 tại Hội trường 2/9 - thành phố Pleiku. Sau khi nghe trình bày
các dự thảo văn bản và thảo luận tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kết luận:
1- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ
công tác quý IV năm 2016
Trong 9 tháng đầu năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã
hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo phòng, chống, ứng phó
khắc phục hậu quả của hạn hán được triển khai kịp thời. Tổng mức bán lẻ hàng hóa
và dịch vụ, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nguồn vốn huy động, cho vay
ngân hàng, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng khá so với cùng kỳ. Văn
hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển; quan tâm và chăm lo đến các gia đình
chính sách, người có công, đối tượng xã hội cộng đồng. Công tác cải cách hành
chính có nhiều chuyển biến, các vấn đề bức xúc xã hội được quan tâm giải quyết.
An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Số vụ tai
nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Hệ thống chính trị tiếp tục được
kiện toàn. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp
tục hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
Tuy nhiên, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, lấn chiếm đất
rừng để sản xuất vẫn còn xảy ra tại một số địa phương; công tác phổ biến pháp
luật, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng hiệu quả chưa cao.
Việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm. Tiến độ thực hiện
và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc chi trả tiền
hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại vì hạn hán còn sai sót. Giáo dục, y tế vùng sâu,
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng chưa
cao; việc phát triển du lịch trên địa bàn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm
năng của tỉnh. Công tác giảm nghèo hiệu quả chưa như mong muốn, nhất là hộ
nghèo dân tộc thiểu số, người có công. Việc vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho
hộ người có công khó khăn về nhà ở còn chậm. Tình hình móc nối phục hồi hoạt
động FULRO, “Tin lành Đê Ga” chưa được ngăn chặn. Tội phạm ma túy tăng so
với cùng kỳ. Công tác bảo mật thông tin, nhất là thông tin các đoàn Trung ương
đến làm việc tại tỉnh chưa tốt. Công tác quản lý hoạt động của báo chí trên địa bàn
còn hạn chế; dẫn đến một số bài báo đăng tải, phản ánh thông tin chưa chuẩn xác,
tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỷ lệ kết nạp đảng viên
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mới là người dân tộc thiểu số và tỷ lệ chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy còn
thấp. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong tình hình mới. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở chưa phong phú, đa dạng.
Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị,
địa phương, nhất là Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Tỉnh
ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016; yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện
nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Dự thảo báo cáo; đồng thời, tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát
triển, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016; khẩn trương xây dựng
chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm
2017, làm cơ sở để ban hành Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ
năm 2017. Đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, phấn
đấu đạt kế hoạch đề ra trong năm. Thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình số
15-CTr/TU ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất
lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học chất lượng cao vào sản
xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng,
quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi
trường. Đặc biệt là thực hiện nghiêm nội dung Kết luận số 59-KL/TU ngày 30
tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, hoạt động xuất khẩu, xúc tiến thương mại.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hoạt động gian
lận thương mại, đầu cơ hàng hóa. Tích cực chỉ đạo thu ngân sách đảm bảo đạt chỉ tiêu
Nghị quyết đề ra và phấn đấu tăng thu. Tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy nhanh
tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng
cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy, nhất là triển khai các giải pháp tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến
đầu tư cấp quốc gia tại tỉnh. Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương.
Hai là, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; quản lý và sử dụng
có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; thực hiện các giải pháp duy trì sỹ
số học sinh. Chú trọng công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhất là trong đồng
bào dân tộc thiểu số. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các sai phạm trong hành
nghề y dược tư nhân; công tác phòng, chống dịch bệnh.
Tiếp tục thực hiện tổng rà soát hộ nghèo, tập trung đẩy nhanh giảm nghèo
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo là gia đình chính sách. Huy động
nguồn lực đầu tư cho các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Thực hiện đầy đủ, kịp
thời chính sách an sinh xã hội. Rà soát cụ thể số lượng gia đình người có công, hộ
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nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở để có giải pháp hỗ trợ. Làm
tốt công tác tuyên truyền, vận động hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa
bàn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để sản xuất. Chú trọng giải quyết việc
làm cho người lao động, nhất là lao động vùng nông thôn; đánh giá thực chất số
liệu lao động được giải quyết việc làm. Đẩy mạnh xã hội hóa đối với lĩnh vực văn
hóa, thể dục thể thao, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện
Chương trình số 22-CTr/TU ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về đầu tư, xây
dựng di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang.
Ba là, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh vô hiệu hoá mọi âm mưu
chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, giữ vững ổn định an ninh chính
trị, trật tự xã hội. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh biên giới. Đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh, bóc gỡ các điểm nhóm phục hồi FULRO,
“Tin lành Đê Ga”, xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”; các đường dây đưa người dân tộc
thiểu số vượt biên. Đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm, triển khai
quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, kiềm chế tai nạn giao thông. Nâng cao trách
nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong
việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các
vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng việc
khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Bốn là, đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các
nghị quyết của Đảng. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 16 tháng
9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo
định hướng hoạt động của các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh,
nhất là Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Thực hiện có hiệu quả các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng
tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tiếp tục rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm
kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng
cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp.
Triển khai thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng gắn
với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
Hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình công tác kiểm tra, giám sát
năm 2016 của ủy ban kiểm tra các cấp và tham mưu, giúp cấp ủy hoàn thành
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 25KH/TU ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện
Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định,
kết luận... của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường bám cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình,
vận động quần chúng. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ
nữ tỉnh. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu
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chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở,
nhất là các thôn, buôn, làng trọng điểm; tuyên truyền giáo dục quần chúng nâng
cao cảnh giác cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2- Đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XV; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV,
nhiệm kỳ 2015 - 2020: Giao các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến (bằng văn bản) và gửi về Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 15 tháng 10 năm 2016
để tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.
3- Về các dự thảo: Chương trình của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng gắn
với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh;
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 12 tháng 7 năm
2006, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh xã hội hóa các
hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và dạy nghề: Giao Ban Thường
vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị, hoàn chỉnh và ký, ban hành.
Trên cơ sở nội dung Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XV, yêu cầu các đảng bộ, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc và các
cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy nghiêm túc tổ chức thực hiện.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương + T26,
- Các đảng bộ, ban cán sự đảng, đảng đoàn
trực thuộc,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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