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Số 413-KL/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Gia Lai, ngày 05 tháng 6 năm 2018

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai
----Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban
Thường vụ Huyện ủy Ia Grai và một số cơ quan chuyên môn của huyện về tình
hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và các kiến nghị, đề xuất của địa
phương. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh:
Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế;
Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên
phụ trách Đảng bộ huyện Ia Grai.
Sau khi nghe đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị
và ý kiến tham gia của các đồng chí dự buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận:
1. Ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền huyện
trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương: Đến nay, có
26/40 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục
có bước phát triển; thu ngân sách tăng qua từng năm; Chương trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nhất định; giáo dục, y tế, an sinh xã hội, công tác
giảm nghèo có nhiều chuyển biến. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được
đảm bảo, an ninh chính trị vùng biên giới được giữ vững. Hệ thống chính trị thường
xuyên được củng cố, kiện toàn. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều cố gắng, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các
cấp, nhất là ở cơ sở còn có mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần
trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ chưa cao;
chưa phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Công tác quản lý nhà
nước về đất đai, khoáng sản, tài nguyên môi trường; tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ
và Phát triển rừng còn xảy ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến
phức tạp nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả; vẫn còn tình trạng người dân
tộc thiểu số bị lôi kéo trốn, vượt biên sang Campuchia, Thái Lan (19 trường hợp);
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các hoạt động “tín dụng đen”, “vỡ nợ” vẫn còn xảy ra; tai nạn giao thông tăng so với
cùng kỳ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hoạt động của mặt
trận, đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở hiệu quả chưa cao.
2. Cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến do Ban
Thường vụ Huyện ủy báo cáo tại buổi làm việc. Đồng thời, yêu cầu tập thể Ban
Thường vụ Huyện ủy phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo
trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phấn đấu đạt
và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018 và Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó, tập trung vào
một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
2.1. Tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy
mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tập trung vào
các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của địa phương. Tăng cường công tác
quản lý, bảo vệ rừng, khoáng sản.
- Chỉ đạo rà soát các hộ thiếu đất ở, đất sản xuất gần khu vực trồng cao su
thuộc Binh đoàn 15, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Bộ Quốc
phòng để xem xét, cấp đất cho các hộ dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc
sống. Quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển tại
cụm công nghiệp. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, xây dựng chính quyền
thân thiện với người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu thành lập Trung tâm Hành chính
công của huyện.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện nghiêm 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; đôn đốc các xã sớm hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đến cuối
năm 2020, có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác
giáo dục và y tế; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn
quốc gia; nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện có hiệu quả các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
2.2. Triển khai quyết liệt các giải pháp giảm nghèo bền vững; xây dựng Kế
hoạch cụ thể phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ các hộ nghèo; phấn
đấu hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; đến cuối năm 2018, không còn
hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo. Tăng cường chỉ
đạo có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nhất là vấn đề giải quyết việc làm, xuất
khẩu lao động, công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hướng dẫn, tạo
điều kiện cho các hộ dân, nhất là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được vay vốn
ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.
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Tích cực kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch sinh thái trên địa
bàn huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho
các hộ dân sinh sống gần lòng hồ Thủy điện Sê San, nhất là các hộ đồng bào dân
tộc thiểu số khai thác diện tích mặt nước, phát triển nuôi trồng thủy sản, góp phần
giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân.
2.3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống,
xây dựng địa phương thật sự vững mạnh về quốc phòng, an ninh; kịp thời phát hiện,
đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga” trên địa bàn
huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện có hiệu quả
các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh,
trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân không
tham gia và có biện pháp đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi;
tăng cường công tác quản lý đảm bảo giữ vững an ninh biên giới.
2.4. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức,
đạo đức đảm bảo đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới;
nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của
Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và triển khai
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), nhất là 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, 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 và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập.
2.5. Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc
Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện có hiệu
quả chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở
cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở” để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những
khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sở triển khai
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, vận
động nhân dân, bám nắm cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.
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3. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy, đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành nghiên cứu triển khai thực hiện các đề
xuất, kiến nghị tại buổi làm việc; Huyện ủy Ia Grai căn cứ thẩm quyền, chức năng,
nhiệm vụ được giao, chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải
quyết các đề xuất, kiến nghị của huyện theo quy định (có phụ lục các đề xuất,
kiến nghị kèm theo).
Trên đây là Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban
Thường vụ Huyện ủy Ia Grai, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai, các cơ
quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua
Văn phòng Tỉnh ủy) về kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng 8 năm 2018 để
theo dõi, chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai,
- Các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư;
Công thương; Tài chính; Tài nguyên và Môi
trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xây dựng; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế;
Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông
vận tải; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách Đảng bộ
huyện Ia Grai,
- Tổ Công tác Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

đã ký

Châu Ngọc Tuấn
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MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY IA GRAI
(kèm theo Kết luận số 413-KL/TU, ngày 05 tháng 6 năm 2018
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
----1. Xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn thuộc tỉnh lộ 664.
2. Xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở, vật chất hạ tầng kỹ
thuật hoặc có những chính sách thu hút đầu tư, quản bá hình ảnh để khai thác
tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện hiện đang còn bỏ ngỏ như kinh tế du lịch,
nuôi trồng thủy sản...
3. Có ý kiến hoặc làm việc với Tổng Công ty Cà phê Việt Nam để đi tiên
phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng, chăm sóc cây cà phê;
đẩy mạnh sản xuất, chế biến cà phê bột tạo thương hiệu cho sản phẩm cà phê
huyện nhằm thúc đẩy ngành cà phê, kinh tế của huyện ngày càng phát triển.
4. Có văn bản với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để Tập đoàn có
văn bản phúc đáp thống nhất vị trí quy hoạch xây dựng khu Công nghiệp - Tiểu
thủ công nghiệp của huyện; sau khi có văn bản của Tập đoàn Cao su Việt Nam đề
nghị sở, ban, ngành liên quan của tỉnh tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh
điều chỉnh quy hoạch xây dựng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp của
huyện từ vị trí cũ sang vị trí mới để huyện triển khai thực hiện.
5. Xem xét, phân bổ nguồn kinh phí hoặc đề xuất Trung ương khẩn trương
phân bổ kinh phí nhằm phục vụ cho công tác trồng, quản lý, bảo vệ và chăm
sóc rừng được đảm bảo theo quy định.
6. Có văn bản giao diện tích 250 ha xây dựng trường bắn đạn thật của Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh (tại làng Bek, xã Ia Bă) cho đơn vị nào quản lý (Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh hay tiếp tục để Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai quản lý).
____

