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KẾT LUẬN
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 14
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XV)
----Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) họp từ ngày 08
đến ngày 09 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường 19/5 - thành phố Pleiku. Sau khi
nghe trình bày dự thảo văn bản, thảo luận và giải quyết công việc thuộc thẩm
quyền tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV), đồng chí
Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy kết luận:
I- VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018
1. Chín tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực,
dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh đã đề ra. Các chỉ
tiêu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ,
kim ngạch xuất khẩu, nguồn vốn huy động - cho vay ngân hàng, tổng vốn đầu
tư phát triển trên địa bàn đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách
nhà nước đạt cao. Tình hình kêu gọi đầu tư có khởi sắc; số doanh nghiệp, hợp
tác xã thành lập mới tăng khá. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ;
công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Các vấn đề bức xúc xã hội được tập
trung xử lý. Công tác đối ngoại được tăng cường.
An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai một cách đồng bộ. Công tác xây
dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm
chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tiến hành dân
chủ, khách quan chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Công tác dân vận của cả
hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh có nhiều cố gắng tập trung thực hiện các
nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch.
Tuy nhiên, tình hình sản xuất một số lĩnh vực còn khó khăn. Giá cả một số
mặt hàng nông sản xuống thấp (tiêu, cao su, cà phê…) ảnh hưởng đến sản xuất
và thu nhập của người dân; việc triển khai một số chương trình, dự án trong
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn còn nhiều hạn chế. Tình
trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép ở một số địa phương
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vẫn còn diễn ra. Công tác quản lý theo quy hoạch; quản lý đất đai, tài nguyên
khoáng sản, môi trường còn bất cập. Một số dự án đầu tư từ nguồn ngân sách
nhà nước vẫn chậm hoàn thành thủ tục; giải ngân vốn chưa đạt yêu cầu. Một số
dự án kêu gọi đầu tư chậm triển khai thực hiện và kéo dài. Công tác cải cách
hành chính chưa được cải thiện. Việc thiếu giáo viên, nhất là giáo viên mầm
non chưa được khắc phục.
Các đối tượng FULRO lưu vong tăng cường các hoạt động chống phá vào
địa bàn tỉnh, chỉ đạo bên trong phục hồi tổ chức FULRO, “Tin lành Đê Ga”.
An ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến
phức tạp. Phạm pháp hình sự, tội phạm ma túy, số vụ tự tử, đuối nước vẫn xảy
ra nhiều. Tai nạn giao thông giảm 02 chỉ số nhưng thiếu bền vững. Công tác
nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội hiệu quả chưa cao, có
lúc chưa kịp thời.
Việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề
đối với đảng viên còn chậm so với chương trình công tác. Việc thực hiện
nhiệm vụ giám sát chuyên đề chưa tạo được tiền đề có hiệu quả cho việc kiểm
tra dấu hiệu vi phạm. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự chú trọng lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của
các cơ quan Nhà nước có mặt còn hạn chế. Hoạt động của mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vẫn còn biểu hiện mang tính hành chính,
chưa sâu sát.
2. Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, yêu cầu cấp ủy, chính
quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần thay đổi
mạnh mẽ về tư duy, cách làm, tiếp tục bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của
Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh
ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu thực
hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.
2.1. Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW,
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ
Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày
25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Nghị quyết số
19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về
tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng vè hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa
XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm
chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ và các văn bản cụ thể hóa của tỉnh. Thực hiện
chủ trương sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố phải có sự thống nhất, đồng thuận trong
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nhân dân. Việc sáp nhập các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, đề nghị nghiên
cứu, tham mưu mô hình sáp nhập thống nhất, đồng bộ để thực hiện trong toàn tỉnh.
Huyện, thị xã, thành phố nơi có đủ điều kiện thì đăng ký làm thí điểm theo tinh
thần của Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch đánh giá kết quả lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ đầu nhiệm
kỳ đến cuối năm 2018; việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại tổ
chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý năm 2018. Xây
dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của
cấp ủy tỉnh đối với cấp ủy huyện, cấp ủy huyện với cấp ủy cơ sở và cấp ủy cơ sở
đối với tất cả các chi bộ trực theo đúng quy định của Đảng.
- Hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình công tác kiểm tra, giám
sát năm 2018; chuẩn bị xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.
Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận
chính quyền, tập trung làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng
nông thôn mới, giảm nghèo; vận động nhân dân cảnh giác trước âm mưu của các
thế lực thù địch và tình trạng cho vay nặng lãi đang diễn ở một số địa phương
trong đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề tín dụng đen trong đồng bào dân tộc
thiểu số nếu nơi nào để xảy ra hệ lụy thì người đứng đầu cấp ủy và chính
quyền nơi đó chịu trách nhiệm.
- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò người đứng
đầu trên tất cả các mặt công tác, phấn đấu đến cuối năm 2018 hoàn thành các chỉ
tiêu nhiệm vụ cụ thể trong Nghị quyết năm 2018. Làm tốt công tác nắm tình hình,
chủ động xử lý, tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc thuộc trách nhiệm trên địa bàn
phụ trách.
2.2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa
phương chủ động rà soát lại các nhiệm vụ, mục tiêu liên quan đến ngành, địa
phương, tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Triển khai thực
hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn
đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm
2018. Tiến hành rà soát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giữa nhiệm
kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
khóa XV để làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong những năm
tiếp theo. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách 03
năm 2019 - 2021.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân chăm sóc cây
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trồng vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018 - 2019. Khuyến
khích, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh
vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ
các giải pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, tiếp tục nâng cao tỷ lệ che
phủ rừng; đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng 7.000 ha rừng năm 2018. Đẩy
mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây
dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên,
khoáng sản và môi trường theo quy hoạch. Khẩn trương triển khai việc thu hồi
đất của các doanh nghiệp được giao đất nhưng chậm triển khai dự án. Phát
hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động
khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.
- Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cho các nhà
máy chế biến có đủ nguyên liệu để hoạt động ổn định. Đẩy mạnh công tác xúc
tiến thương mại. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kịp
thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Tiếp tục cải thiện
môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp
theo. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phối hợp
với Trường Đại học Tôn Đức Thắng gắn với Festival văn hóa cồng chiêng Tây
Nguyên vào tháng 11 năm 2018. Tăng cường công tác thu ngân sách, xử lý nợ
thuế; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; kiên
quyết xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thuế. Xây dựng
các biện pháp phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu kế hoạch 2018.
2.3. Về xã hội, giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành
chức năng tập trung rà soát giải quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các
lĩnh vực y tế, giáo dục, việc làm... theo hướng tháo gỡ về mặt cơ chế, gắn trách
nhiệm cho các tổ chức, cá nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý trách
nhiệm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Quyết liệt chấn chỉnh
những yếu kém trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp
tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở mỗi địa phương.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Phấn đấu đạt kế hoạch giảm
nghèo năm 2018, huy động toàn hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực hiện
mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đến cuối năm
2018 toàn tỉnh không còn hộ nghèo là người có công; tập trung đẩy nhanh
giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các
giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động, nhất là lao động nông thôn; hỗ
trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.
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2.4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ quân
sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an
toàn xã hội, giữ vững ổn định tình hình trong mọi tình huống, nhất là trước, trong
và sau Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh
(khóa XI), Lễ Noel năm 2018 và Tết Dương lịch năm 2019.
Thực hiện Chương trình cải cách tư pháp; nâng cao trách nhiệm của người
đứng đầu các cơ quan tư pháp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo, hạn chế khiếu kiện kéo dài, phức tạp. Kiểm tra, giám sát các vụ án về
tham nhũng, các vụ việc phức tạp, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm.
Thực hiện đồng bộ, toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các giải pháp
phòng ngừa tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ
việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác tội phạm. Đôn đốc thực hiện các kết
luận, quyết định xử lý sau thanh tra đạt kết quả cao.
2.5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh khẩn trương
chỉ đạo hoàn thành các nội dung trong chương trình hoạt động năm 2018 của
cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung giám sát, phản
biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018, đăng ký
các nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019. Đẩy mạnh, sáng tạo trong
việc thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy “Hằng tuần có 04 ngày
làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Tập trung củng cố, xây dựng
hệ thống chính trị cơ sở. Tuyên truyền giáo dục quần chúng nâng cao cảnh giác
cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
II- VỀ CÁC VĂN BẢN XIN Ý KIẾN TẠI HỘI NGHỊ
Kế hoạch đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018; Quyết định của Tỉnh
ủy ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và
giải quyết khiếu nại kỷ luật của Tỉnh ủy đã được các đại biểu thống nhất cao. Giao
Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện và ký ban hành theo thẩm quyền.
III- VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất cao, triển khai đúng
quy trình, quy định và bỏ phiếu kín bầu chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy (khóa XV), nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Võ Thanh Hùng - Tỉnh ủy
viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Thống nhất nhân sự bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XV),
nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Đậu Minh Hoài - Trưởng phòng Nghiệp vụ
II, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
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Giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đỗ Tiến Đông - Tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở Xây dựng.
Trên cơ sở nội dung Kết luận Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XV, yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy,
ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Trung ương tại Đà Nẵng,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc
Tỉnh ủy,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các sở, ban, ngành,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M TỈNH ỦY
PHÓ BÍ THƯ
đã ký

Hồ Văn Niên

