TỈNH ỦY GIA LAI
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 414-KL/TU

Gia Lai, ngày 12 tháng 6 năm 2018

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh
----Ngày 01 tháng 6 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban
Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh và một số cơ quan chuyên môn của huyện về tình
hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và các kiến nghị, đề xuất của địa phương. Cùng
dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy;
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 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 và các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách Đảng
bộ huyện Chư Pưh.
Sau khi nghe đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh 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 đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính
quyền huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa
phương. Đến nay, có 20/32 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục
có bước phát triển. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới đạt kết quả (03/08 xã đạt chuẩn). Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã
hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ giảm nghèo nhanh so với bình
quân chung của tỉnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ
bản được đảm bảo. Hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn. Hoạt
động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực hướng
về cơ sở. Nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại địa phương.
Tuy nhiên, kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế
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mạnh của huyện. Tình trạng người dân phát triển, mở rộng diện tích hồ tiêu tự phát
còn xảy ra, ảnh hưởng đến quy hoạch của tỉnh. Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn
hạn chế, tỷ lệ che phủ rừng đạt thấp so với bình quân của tỉnh. Công tác quy hoạch,
điều chỉnh quy hoạch thị trấn Nhơn Hòa, đầu tư một số dự án trọng điểm (Chợ
trung tâm, bến xe...) còn chậm. Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn chưa chặt
chẽ. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân
tộc thiểu số chưa được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm
ẩn yếu tố phức tạp. Tình trạng tranh chấp đất đai giữa người dân và doanh nghiệp
còn xảy ra, chưa được giải quyết dứt điểm. Năng lực lãnh đạo, điều hành của hệ
thống chính trị ở cơ sở còn hạn chế. Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức của các
đoàn thể 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, tiếp tục đoàn kết, năng động,
sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phấn
đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện trong năm 2018 và những năm
tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra; 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 huyện. Nghiên cứu
quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng
và thế mạnh của địa phương; định hướng người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi, nhất là diện tích tiêu bị nhiễm bệnh, vùng sản xuất không phù
hợp chuyển đổi sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao, phù hợp, đầu ra ổn định,
đẩy mạnh áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất
trên đơn vị diện tích. Huyện làm việc với các ngân hàng thương mại, các tổ chức
tín dụng có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân vay vốn trồng tiêu có
diện tích tiêu bị thiệt hại, bị chết do dịch bệnh để khôi phục sản xuất; đồng thời,
chủ động, phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Olam tại Gia Lai tuyên
truyền, hướng dẫn người dân áp dụng mô hình trồng tiêu sạch của Công ty.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng nông thôn mới gắn với 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; đôn
đốc các xã sớm hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2020, có 6/8 xã đạt
chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra.
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- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là việc quản lý, bảo vệ
11.960,36 ha rừng tự nhiên; có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng khai
thác lâm sản trái phép. Tập trung thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để triển
khai trồng rừng, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn.
- Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Nhơn Hòa,
quản lý theo quy hoạch và triển khai thực hiện theo quy hoạch. Huy động các
nguồn lực đầu tư chỉnh trang đô thị. Kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
Cụm Công nghiệp của huyện. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai
thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước đã được
tỉnh cho chủ trương và đảm bảo khối lượng giải ngân đạt kế hoạch.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư nhằm tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản
xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Quan tâm công tác phát triển doanh nghiệp,
hợp tác xã. Nghiên cứu thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của huyện
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giải quyết nhanh, hiệu quả các thủ tục
hành chính cho tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực chỉ đạo thu
ngân sách, nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu.
2.2. Quan tâm, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là vùng đồng
bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững,
phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,14% như Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra. Tăng cường chỉ đạo có hiệu quả công tác an
sinh xã hội, nhất là vấn đề giải quyết việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động.
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. Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền
thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
2.3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ, 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 hoạt động
“tín dụng đen”. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp đất đai giữa
người dân với các doanh nghiệp để đảm bảo an ninh nông thôn; tăng cường công tác
quản lý dân di cư tự do, không để lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy; kịp thời phát
hiện, chỉ đạo giải quyết các vụ việc an ninh tôn giáo, an ninh trật tự.

4
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 quan tâm công tác tạo
nguồn, kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tỷ lệ chi bộ các thôn,
làng có chi ủy. Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy xã, chi ủy, chi bộ thôn, làng.
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
hóa” 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. Sớm kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân
dân huyện.
2.5. Tiếp tục giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp
hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển
kinh tế - xã hội huyện tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. 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.
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 Chư Pưh 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 danh mục các kiến nghị, đề xuất kèm theo).
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Trên đây là Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban
Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh, các
cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(qua Văn phòng Tỉnh ủy) về kết quả thực hiện trước ngày 01 tháng 11 năm 2018
để theo dõi, chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy,
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư;
Công thương; Tài chính; Xây dựng;
Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn; Nội vụ; Giáo dục
và Đào tạo; Y tế; Lao động, Thương binh
và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Giao thông vận tải,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách Đảng bộ
huyện Chư Pưh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

đã ký

Châu Ngọc Tuấn

DANH MỤC
CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY CHƯ PƯH
(kèm theo Kết luận số 414-KL/TU, ngày 12 tháng 6 năm 2018
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
----1. Đề xuất bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và thực
hiện trong năm 2019 đường từ xã Ia Hrú đi xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh với tổng
kinh phí 25.147.642.000 đồng.
2. Bổ sung kinh phí hụt thu thuế VAT năm 2014 do thực hiện Nghị định số
209/2013/NĐ-CP, ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng cho huyện để hoàn
ứng ngân sách tỉnh 4.723.000.000 đồng.
3. Xem xét, bố trí thêm kinh phí 11.812.000.000 đồng bồi thường, giải phóng
mặt bằng 02 công trình Đường nội thị, thị trấn Nhơn Hòa và Đường liên xã huyện
Chư Pưh.
4. Quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh) sớm triển khai thực hiện
dự án Tuyến đường liên huyện: Chư Pưh - Chư Sê - Chư Prông - Đức Cơ.
5. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Công trình thủy lợi Plei Thơ
Ga trên địa bàn huyện.
6. Có ý kiến với các ngân hàng trên địa bàn có chính sách cơ cấu lại thời hạn
trả nợ, xem xét giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới để khôi phục sản xuất hoặc
chuyển đổi cây trồng theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 09
tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông
nghiệp, nông thôn và Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 7 năm 2010
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng
Chính sách xã hội để tháo gỡ khó khăn cho người dân.
7. Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quan tâm tăng cường bổ sung
nguồn vốn vay giải quyết việc làm, vốn vay vùng khó khăn để tạo điều kiện cho
các hộ dân vay vốn phục vụ sản xuất.
8. Sớm triển khai quy hoạch ngành về vùng nguyên liệu sản xuất trên cơ sở
đặc thù của huyện Chư Pưh làm cơ sở kêu gọi đầu tư, định hướng chuyển đổi cơ
cấu cây trồng để người dân phát triển sản xuất ổn định theo hướng bền vững.
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