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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Pleiku, ngày 13 tháng 11 năm 2017

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
tại Hội nghị chuyên đề về tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
___
Từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2017, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn
tỉnh đối với những dự án thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ
trương. Cùng dự làm việc có giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Pleiku, An Khê,
Chư sê, Đak Đoa, Chư Păh, Đak Pơ, Phú Thiện, Đức Cơ, Ia Grai, Krông Pa,
Chư Pưh; giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Cà phê Gia
Lai, Chè Biển Hồ.
Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện của từng
dự án trên địa bàn tỉnh; một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và ý
kiến tham gia của các đồng chí dự hội nghị; thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy kết luận:
1- Thời gian qua, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban
nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương của tỉnh tập trung triển khai đạt kết quả
bước đầu về các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu
tư, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cùng
với các chủ đầu tư thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải
phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện
dự án. Tuy nhiên, một số dự án vẫn còn chậm triển khai, gặp khó khăn về công
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vướng mắc về thủ tục nên chậm tiến độ;
công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa tốt.
2- Để đẩy nhanh tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy
ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng
tâm sau:
- Các sở, ngành, địa phương cần năng động, linh hoạt, đoàn kết, thống
nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ để tham mưu
cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh
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đạo, chỉ đạo thực hiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa
bàn tỉnh.
- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; phát huy vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc
giám sát, giáo dục, rèn luyện cán bộ, công chức cấp mình; xử lý nghiêm cán bộ,
công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực với người dân, doanh nghiệp trong
giải quyết thủ tục hành chính.
- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn
tỉnh, nhất là các dự án được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho
chủ trương. Chủ động rà soát các dự án chậm tiến độ, đề nghị nhà đầu tư nhanh
chóng thực hiện dự án; đối với các dự án không triển khai theo quy định, tham
mưu, đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư, các văn bản thỏa thuận có liên quan
theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà
nước, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu
tư như cam kết. Đối với các dự án có chủ trương đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân
sách Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ
động làm việc với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ vướng mắc, kịp thời
triển khai thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.
- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn Công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Gia Lai, Công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên Chè Biển Hồ thực hiện các nội dung liên quan việc cổ phần
hóa đảm bảo đúng tiến độ, quy định.
- Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; nâng cao giá trị sử dụng diện tích đất
nông nghiệp. Tổ chức đi học tập, nghiên cứu các tỉnh thực hiện hiệu quả nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao để áp dụng phù hợp trên địa bàn tỉnh. Tập trung
phát triển các dự án chăn nuôi dựa trên Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Gia
Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
- Chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân
thành phố Pleiku phối hợp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy định pháp luật,
khẩn trương thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao
cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, trong đó tập trung giải phóng mặt
bằng tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai các dự án, như: Khu dân cư
Nguyễn Văn Linh, Nút giao thông Phù Đổng, đường 17/3 nối dài, đường Lý Tự
Trọng nối dài và vùng phụ cận, Trung tâm trưng bày, bảo hành và bảo trì ô tô
của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải.
- Sở Công thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sớm hoàn thành
quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối).
Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi, thu hút
các nhà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.
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- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh
thực hiện hiệu quả Chương trình số 43-CTr/TU, ngày 26 tháng 6 năm 2017 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16 tháng
01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn. Đồng thời, căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia
Lai đến năm 2020, tầm nhìn 2030 xây dựng quy hoạch chi tiết các điểm du
lịch, đảm bảo hiệu quả, có sản phẩm du lịch cụ thể của từng địa phương để thu
hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Đối với các dự án khác, đề nghị các sở, ngành có liên quan của tỉnh sớm
giải quyết hồ sơ và các vướng mắc để các chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án.
- Thành ủy Pleiku tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng
Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị thành phố Pleiku “hiện
đại, văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp”, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính
trị, văn hóa của tỉnh.
Trên đây là Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị chuyên đề về
tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) tiến độ thực hiện vào ngày 25 hằng tháng để
theo dõi, chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương dự Hội nghị,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
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