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KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku
----Ngày 08 tháng 6 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Ban
Thường vụ Thành ủy Pleiku và một số cơ quan chuyên môn của thành phố 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: Kế hoạch và Đầu tư, Công
thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và các đồng
chí Tỉnh ủy viên phụ trách Đảng bộ thành phố Pleiku.
Sau khi nghe Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ chính trị của thành phố; 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 thành
phố đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương:
Đến nay, có 14/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển; cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc
tỉnh; thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước; hoàn thành Chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới; các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp
tục được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hộ nghèo còn thấp
(1,12%). Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục chuyển biến tích
cực, Đảng bộ thành phố nhiều năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh.
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.
Thống nhất với những hạn chế, khuyết điểm mà Ban Thường vụ Thành ủy tự
đánh giá; nổi lên là những hạn chế, khuyết điểm sau: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành của cấp ủy, chính quyền các cấp vẫn còn có mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ; tiến độ triển khai một số dự án đầu tư chậm, giải ngân đạt thấp;
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còn lúng túng, bị động trong triển khai thủ tục đầu tư các dự án. Công tác quản
lý đô thị, quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế; bộ mặt đô thị phát triển
chưa ngang tầm với tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Việc ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều. Tình trạng người dân,
doanh nghiệp tự ý tách thửa, phân lô bán nền đất nông nghiệp, hình thành các khu
dân cư tự phát còn xảy ra nhưng chưa được ngăn chặn kịp thời, gây khó khăn
trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà
nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là trên lĩnh vực đất đai. Tỷ lệ hộ
nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính
chuyển biến chậm, tình trạng nhũng nhiễu nhân dân còn xảy ra. Công tác phối
hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa tốt; trách nhiệm của người đứng đầu
một số cơ quan, đơn vị chưa cao. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến
phức tạp. Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi
chưa quyết liệt, còn lúng túng trong cách giải quyết. Việc nắm bắt tình hình tư
tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội chưa được thường xuyên; tình trạng
đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, bị xóa tên gia tăng. Công tác dân vận có nơi hiệu
quả chưa cao.
2. Cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến do Ban
Thường vụ Thành ủy báo cáo tại buổi làm việc. Đồng thời, yêu cầu tập thể Ban
Thường vụ Thành ủy phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục 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 trong năm 2018 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; trong đó, tập trung vào
một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
2.1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm nội dung Kết luận số
27-KL/TU ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm
việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku. Phấn đấu đạt và vượt 20 chỉ tiêu mà
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; trong đó,
cần lãnh đạo, chỉ đạo vượt cao hơn nữa đối với 14 chỉ tiêu đã đạt.
2.2. Tập trung các nguồn lực đầu tư chỉnh trang đô thị; đẩy nhanh tốc độ đô
thị hóa với mục tiêu xây dựng thành phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”;
rà soát, hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận thành phố
Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
2.3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển
du lịch; xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cảnh quan môi trường, y tế, giáo dục,
thể thao... Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là quản lý trên lĩnh vực
đất đai. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý
nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng người dân, doanh
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nghiệp tự ý tách thửa, phân lô bán nền đất nông nghiệp, hình thành các khu dân
cư tự phát không đúng quy định. Chủ động làm việc, phối hợp với các sở, ban,
ngành của tỉnh có liên quan để triển khai các nhiệm vụ sau:
- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện các dự án, phấn đấu đến cuối
năm 2018, các dự án: Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, Trung tâm Thương
mại Pleiku, đường 17/3 nối dài, đường Lý Tự Trọng nối dài, Khu du lịch sinh
thái suối Hội Phú phải hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu.
- Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ xây dựng 03 trục cảnh quan đô
thị: Tuyến đường Hai Bà Trưng và Trần Phú để sớm khởi công xây dựng các dự
án nhằm tạo cảnh quan đô thị, góp phần hoàn thiện bộ tiêu chí đô thị loại I.
- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào khảo sát, đầu tư phát triển các
dự án tại: Đường Nguyễn Văn Cừ, Công viên văn hóa các dân tộc, khu đất kho
CK54, Suối Ia Linh...
2.4. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững,
nhất là tại 43 làng người dân tộc thiểu số. Tăng cường chỉ đạo có hiệu quả công
tác an sinh xã hội; 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.
2.5. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các tệ
nạn xã hội, 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. Chỉ đạo các cơ
quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, đấu tranh,
ngăn chặn các hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga” và các tà đạo, đạo lạ
trên địa bàn thành phố. Triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an
toàn giao thông trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo.
2.6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền thân
thiện với người dân và doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, văn
minh, có phẩm chất đạo đức nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.
Phấn đấu thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của thành phố.
2.7. Tiếp tục 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, các ban, ngành, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ được giao.
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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.
2.8. Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp
việc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố 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 ngay tại cơ sở.
3. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau:
3.1. Thống nhất chủ trương cho thành phố Pleiku lập phương án xây dựng
trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố (cả phương án xây dựng
tại vị trí hiện tại và phương án chuyển địa điểm mới) trình Ủy ban nhân dân tỉnh,
Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi triển khai
thực hiện.
3.2. Về đề nghị vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) đầu tư các dự án, tạo
bước đột phá để phát triển thành phố thời gian đến: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo các sở, ngành liên quan và thành phố Pleiku lựa chọn các dự án phù hợp,
có khả năng thu hồi vốn để trả nợ vốn vay theo lộ trình.
3.3. Ghi nhận đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kêu gọi đầu tư
xây dựng Nhà máy nước, kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình du lịch tại Biển
Hồ. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan và thành
phố Pleiku nghiên cứu các quy định của pháp luật về quản lý danh lam thắng cảnh
được Nhà nước công nhận để đề xuất lộ trình và phương án triển khai cụ thể.
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3.4. Đối với các đề xuất, kiến nghị khác, như:
- Xem xét, đề xuất bổ sung quy trình tách thửa có sự tham gia của các cơ
quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Có ý kiến với Bộ Tài nguyên và
Môi trường quan tâm bố trí vốn từ dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa
chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai để thành phố được triển khai thực hiện
nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai.
- Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo
+ Đề nghị với Trung ương cho phép tuyển dụng số giáo viên còn thiếu (năm
học 2018 - 2019, thành phố còn thiếu 198 giáo viên đứng lớp, tương ứng khoảng
4.500 học sinh không có giáo viên đứng lớp) theo đúng định mức quy định tại
Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về Quy định về danh mục khung vị trí
việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm
non công lập; Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 7 năm 2017
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định
mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
+ Thực hiện 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 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây
dựng đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập, trong
đó có nội dung thực hiện xã hội hóa bậc học mầm non, tuy nhiên, hiện thành
phố còn lúng túng trong các bước triển khai thực hiện (về lộ trình thực hiện;
định mức thu phí; công tác bố trí quản lý cán bộ, giáo viên sau xã hội hóa…).
Do đó, đề nghị chỉ đạo các sở, ngành có liên quan sớm hướng dẫn việc triển
khai công tác xã hội hóa bậc học mầm non.
- Về chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất: Thực hiện giải phóng mặt
bằng các dự án trên địa bàn còn gặp một số khó khăn trong việc hỗ trợ bảo đảm có
chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với một số trường hợp đặc biệt. Đề nghị tỉnh
ban hành quyết định cá biệt quy định hỗ trợ các trường hợp này theo quy định tại
Điều 25, Nghị định 47/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
- Bố trí bổ sung kinh phí chi cân đối ngân sách cho thành phố 20 tỷ đồng để
chi cho sự nghiệp kinh tế năm 2018 và các năm tiếp theo của thành phố trong
thời kỳ ổn định ngân sách hiện tại. Quan tâm hỗ trợ cho thành phố 30 tỷ đồng để
triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.
Giao Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku căn cứ thẩm quyền, chức
năng, nhiệm vụ được giao, chủ động làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan
để xem xét, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
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Trên đây là Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban
Thường vụ Thành ủy Pleiku, yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku, các cơ
quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua
Văn phòng Tỉnh ủy) kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 11 năm 2018 để
theo dõi, chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku,
- Các sở, ban, ngành: Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch và
Đầu tư; Công thương; Tài chính; Tài nguyên
và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế;
Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và
Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học
và Công nghệ,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách Đảng bộ
thành phố Pleiku,
- Tổ Công tác Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

đã ký

Châu Ngọc Tuấn

