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Số 326-TB/TU 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Kon Tum, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5  

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI                                                        

----- 

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (họp ngày 12, 13-

10-2021) đã cho ý kiến đối với: (1) Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI (sửa 

đổi, bổ sung); (2) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, 

quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm 2021; 

phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; (3) Báo cáo tổng kết Nghị 

quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016 của Tỉnh ủy “về tiếp tục xây dựng các xã đặc 

biệt khó khăn trong tình hình mới”; (4) Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU, 

ngày 27-7-2011 của Tỉnh ủy "về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn 

và sản phẩm chủ lực"; (5) Nghị quyết của Tỉnh ủy "phát triển lâm nghiệp bền vững 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; (6) Nghị 

quyết của Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng 

công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030"; (7) Báo cáo những công việc Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến nay. 

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện công tác cán bộ theo Quy chế 

làm việc. Đồng chí Dương Văn Trang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. 

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị đã hoàn thành nội 

dung, chương trình đề ra. Các đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách 

nhiệm cao, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình 

Hội nghị; liên hệ, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, địa phương đối với những tồn tại, 

hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đề xuất các nhiệm vụ, 

giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của Hội nghị, cụ thể: 

1. Về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị 9 tháng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối 

năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Trong 9 tháng năm 

2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp nhưng với tinh thần trách 

nhiệm cao, tỉnh đã thực hiện tốt "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phát 

triển kinh tế-xã hội và đạt được kết quả tích cực: Tổng sản phẩm trên địa bàn 

(GRDP) tăng khoảng 6,05%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu 

dịch vụ trên thị trường ước đạt 17.779 tỷ đồng, bằng 68,6% so với kế hoạch. Đã chỉ 
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đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. An ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết 

quả quan trọng. 

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp và có khả năng không đạt một số 

chỉ tiêu năm 2021. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa đạt tiến độ dự toán địa 

phương giao. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới còn rất thấp so với kế hoạch. Giải ngân 

vốn đầu tư công chậm. Thu hút đầu tư chưa hiệu quả; khó khăn, vướng mắc của nhà 

đầu tư chậm được tháo gỡ; thời gian chuẩn bị để thực hiện một dự án đầu tư còn dài. 

Công tác đấu tranh với các loại tội phạm có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. 

Những hạn chế, yếu kém trên là do một số địa phương, đơn vị, sở, ban, ngành 

chưa thật chủ động, linh hoạt trong thực hiện “nhiệm vụ kép”. Sự điều hành của ủy 

ban nhân dân các cấp chưa thật quyết liệt; các ngành chức năng chưa thật sâu sát, có 

việc còn rập khuôn, máy móc. Vai trò, trách nhiệm, tính năng động, tiên phong, dám 

nghĩ, dám làm của người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa phát huy đầy đủ. 

Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 3 

tháng cuối năm 2021, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng thêm 16,3%; thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.428 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 

5.912 tỷ đồng. Thành lập mới 148 doanh nghiệp. Trồng mới 313 ha cây ăn quả; 500 

ha Sâm Ngọc Linh; 1.040 ha các cây dược liệu khác. Xây dựng thêm 01 sản phẩm 

tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây 

cao su) tăng thêm 0,08%. Phấn đấu có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 46/63; Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 39/63; Chỉ số cải cách hành chính (PAR 

INDEX) xếp thứ 39/63; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) xếp thứ 

20/63 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ 

thông chuyển sang học nghề tăng thêm 17%. Phấn đấu có thêm 1,6% số trường 

mầm non, 3,5% số trường trung học cơ sở, 3,6% số trường trung học phổ thông đạt 

chuẩn quốc gia. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tăng thêm 5,8%. Tỷ lệ hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số có đất ở tăng thêm 3,76%. Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông 

thôn sử dụng nước hợp vệ sinh tăng thêm 0,26%. Kết nạp mới ít nhất 184 đảng viên. 

Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75%; tỷ lệ bí thư chi bộ 

kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tăng thêm ít nhất 1,46%.  

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp 

ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các 

cấp, các sở, ban, ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:  



Hoa.TB.326.TU-80 3 

 

- Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII 

về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, 

đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự 

chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định những điều đảng viên không được làm (đã 

được Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII sửa đổi, bổ sung). Nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm 

vụ được giao. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung thực hiện 

có hiệu quả Thông báo số 05-TB/BCĐTW, ngày 09-8-2021 về ý kiến kết luận của 

đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham 

nhũng tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo. Khẩn trương tổ chức quán triệt và triển 

khai thực hiện tốt Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị "về chủ 

trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung". Tích 

cực nghiên cứu, tư duy, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm 

vì lợi ích chung để kịp thời đề ra và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, bất cập, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách 

hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). 

Trong đó, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở, ngành 

(DDCI) và tiến hành đánh giá vào cuối năm 2021. 

- Thường xuyên phối hợp, hỗ trợ, chủ động, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc, đồng hành cùng nhà đầu tư rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị một dự án 

đầu tư để thu hút và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. 

Từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ 

trưởng các sở, ban, ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

những khuyết điểm, hạn chế đối với địa bàn, lĩnh vực phụ trách. 

2. Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh thống nhất: Tổng kết và chấm dứt hiệu lực 

thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016 của Tỉnh ủy “về tiếp tục xây 

dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”; tổng kết và chấm dứt hiệu lực 

thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27-7-2011 của Tỉnh ủy khóa XIV "về 

xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực". 

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông 

qua: (1) Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI (sửa đổi, bổ sung); (2) Nghị 

quyết của Tỉnh ủy "về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng 
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đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; (3) Nghị quyết của Tỉnh ủy "về phát 

triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với 

công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030". 

4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Huỳnh Tấn Phục, Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Ủy viên kiêm 

chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thông báo để các đồng chí biết. 

 

Nơi nhận:                          
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

  đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,               

- Các huyện uỷ, thành uỷ,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.         

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thái Văn Tưởng 
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