TÀI LIỆU THÔNG BÁO NHANH
Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVIII,
nhiệm kỳ 2020-2025
----Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/W, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
từ ngày 12/10 đến ngày 14/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp.
1. Bối cảnh diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ
XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
và Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 10/7/2019 của Tỉnh ủy về triển khai đại hội
đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 10
đảng bộ cơ sở (05 đảng bộ tổ chức đại hội theo Điều lệ Đảng, 05 đảng bộ đại
hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy tại đại hội), 01 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
(Đảng bộ huyện Cam Lâm) để tổ chức đại hội điểm. Đến 17/01/2020, 10/10
đảng bộ cơ sở hoàn thành; ngày 17/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
Cam Lâm hoàn thành. Tính đến ngày 25/8/2020, 680 tổ chức cơ sở đảng (257
đảng bộ cơ sở, 423 chi bộ cơ sở) và 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ đã hoàn
thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
Đến đầu tháng 10/2020, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVIII đã hoàn tất. Về nội dung, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ
Chính trị tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, các văn
kiện phục vụ Đại hội đã được chỉnh sửa và trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22
thông qua. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác
tuyên truyền, trang trí, khánh tiết được thực hiện tích cực.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn tỉnh được giữ vững; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy định về kiểm tra y tế, sát
khuẩn, đeo khẩu trang... Các tầng lớp nhân dân phấn khởi, hăng hái tham gia
các phong trào thi đua, tích cực lao động sản xuất; đồng thời, thường xuyên
quan tâm theo dõi công tác chuẩn bị Đại hội và diễn biến các phiên làm việc
của Đại hội.
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm tình hình diễn biến tư tưởng
của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân
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a) Công tác chỉ đạo, lãnh đạo
Để chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm tình hình diễn biến tư
tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trước, trong và sau Đại hội,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày
28/11/2019 về theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với đại hội đảng các cấp
và tổng hợp ý kiến của Nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội
XIII của Đảng và Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 17/3/2020 về tuyên truyền
đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện các kế hoạch của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã xây dựng văn bản chỉ đạo với các
nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung, hình thức, tiến độ và kết
quả của từng đợt tuyên truyền; đồng thời thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng
viên nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai
trái của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán, ngăn
chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã quan tâm, sâu sát cơ sở hơn và kịp thời chỉ
đạo giải quyết các vướng mắc, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân.
b) Kết quả công tác thông tin, tuyên truyền và nắm tình hình diễn biến tư
tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân
Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và nắm bắt tình hình,
diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân được thực hiện
thường xuyên, bằng nhiều kênh thông tin như: qua phương tiện thông tin đại
chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, qua các trang, cổng thông tin
điện tử, trang mạng xã hội. Các chi bộ, đảng bộ đã triển khai tốt công tác tuyên
truyền trực quan (treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, panô, áp phích...) tại
nơi diễn ra đại hội, điểm nút giao thông, khu đông dân cư, các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn, thu hút các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi. Đặc biệt, công
tác tuyên truyền trực quan được thực hiện đậm nét trên các tuyến đường của
thành phố Nha Trang và tuyến đường từ Sân bay Cam Ranh về thành phố Nha
Trang; các doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ, du lịch có câu khẩu
hiệu: “Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025” trên màn hình led, bảng điện tử của doanh nghiệp; tổ
chức xe lưu động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
Tại nơi diễn ra Đại hội (Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, 46 Trần
Phú, thành phố Nha Trang), điều kiện cơ sở vật chất được đảm bảo đầy đủ, chu
đáo. Công tác trang trí, khánh tiết bên trong và bên ngoài hội trường được thực
hiện nghiêm túc, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định. Công tác bảo
đảm an ninh được các lực lượng thực hiện chặt chẽ, nhịp nhàng, không để xảy
ra tình huống bị động, bất ngờ. Các lực lượng chức năng đã đảm bảo tốt công
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tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Đại hội;
trọng tâm là đảm bảo an toàn khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa
trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và các địa điểm đại biểu tham dự Đại hội
lưu trú, viếng thăm. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khách
sạn có đại biểu dự Đại hội được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.
Tại các địa phương, đơn vị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể
thao, triển lãm sách, tài liệu, chiếu phim lưu động ca ngợi về Đảng, Bác Hồ
hướng tới chào mừng đảng các cấp được tổ chức trang trọng, sôi nổi, tạo không
khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ngay
trước ngày diễn ra Đại hội, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh1
và ra mắt Trung tâm Báo chí Đại hội; Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”;
buổi tối ngày kết thúc Đại hội, Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức Chương trình
biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội. Các hoạt động đã thu hút
sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách trên địa bàn tỉnh.
Mười ngày trước Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Họp báo thông
tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gồm các vấn đề: thời gian,
địa điểm tổ chức Đại hội; số lượng đại biểu dự Đại hội, nội dung của Đại hội;
các nội dung chính của dự thảo Báo cáo chính trị và định hướng phát triển của
tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới…
Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên có tin, bài về các
phong trào thi đua yêu nước, những việc làm, các công trình thiết thực tại các
địa phương, cơ quan, đơn vị để lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các
cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; tập trung tuyên truyền về công
tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhất là trước, trong và sau các đại hội điểm.
Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa chủ động xây dựng
kế hoạch công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp, mở các chuyên
trang, chuyên mục để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia góp ý vào dự
thảo các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVIII. Trong các ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVIII, Báo Khánh Hòa phát hành các số báo đặc biệt cung cấp cho đại biểu dự
Đại hội; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thực hiện tường thuật trực
tiếp (trên cả sóng phát thanh và sóng truyền hình) phiên khai mạc và phiên bế
mạc Đại hội. Điểm mới trong công tác tuyên truyền Đại hội lần này là đã khai
1

Triển lãm ảnh với chủ đề “Khánh Hòa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2015 - 2020” với gần 140 bức ảnh, đã phác họa sinh động những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh
tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; về Đại hội Đảng toàn
quốc, Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII;
hình ảnh về Bác Hồ trong lòng người dân Khánh Hòa…
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thác triệt để các kênh thông tin như: báo giấy, báo điện tử, trang thông tin điện
tử, mạng xã hội để đưa tin về Đại hội. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã
phát hành Thông cáo báo chí về diễn biến và kết quả ngay sau mỗi phiên làm
việc của Đại hội, đáp ứng nhu cầu thông tin và sự quan tâm của cán bộ, đảng
viên và nhân dân đối với Đại hội.
Nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đại hội đảng bộ các cấp và
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII đã thực sự là đợt sinh
hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân. Tình hình tư
tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định. Các tầng
lớp nhân dân tích cực tham gia lao động phát triển sản xuất, tham gia các cuộc
vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân trên địa bàn
tỉnh đồng tình, ủng hộ đối với các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng
thời, mong muốn các cơ quan, tổ chức, nhất là người đứng đầu phải nêu
gương, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý
nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái,
chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhân dân tin tưởng và
mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 một cách quyết liệt; triển khai, thực hiện các phương án, giải
pháp nhằm phục hồi nhanh nền kinh tế; đồng thời, kỳ vọng Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XVIII sẽ có những quyết sách đúng đắn để xây dựng tỉnh
Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh
tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025.
2. Các phong trào thi đua yêu nước, công trình chào mừng Đại hội
Đảng bộ tỉnh
Trong 10 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã có hàng trăm công
trình, phần việc được khởi công và hoàn thành chào mừng đại hội đảng các
cấp, hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII và Đại
hội XIII của Đảng. Đặc biệt, từ tháng 7 đến tháng 10/2020 là đợt thi đua cao
điểm, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tiếp triển khai nhiều
công trình trọng điểm để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVIII như: Ngày 28/7/2020, gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII lên chiếc tàu dầu trọng tải 50.000 tấn
của Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam (tàu trị giá 31 triệu USD, hạ
thủy được thực hiện vào tháng 11/2020). Ngày 16/8/2020, khánh thành công
trình CT2 (tổ hợp 3 khối chung cư cao 10 tầng, gồm CT1, CT2, CT3 với 700
căn hộ, bàn giao cho người dân đến ở vượt tiến độ 4 tháng so với kế hoạch) của
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà ở và đô thị HUD tại Khu đô thị mới Phước
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Long (phường Phước Long, thành phố Nha Trang). Ngày 25/9/2020, khởi công
công trình Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Ngày 22/9/2020 và ngày
27/9/2020, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa
chỉ nhân đạo” tỉnh khởi công xây dựng 30 căn nhà cho người nghèo, người có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn (Ban
Chỉ đạo và một số doanh nghiệp sẽ tài trợ xây dựng 100 căn nhà cho người
nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh). Ngày
02/10/2020, khánh thành Cụm công nghiệp Sông Cầu và động thổ khởi công
xây dựng công trình Tổng kho của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Ngày
05/10/2020, khởi công Dự án Đường Tỉnh lộ 3. Ngày 06/10/2020, khởi công
công trình Bệnh viện Đa khoa thành phố Nha Trang.
Điểm mới so với các đại hội trước đây là các công trình chào mừng Đại
hội không chỉ là những công trình do ngân sách tỉnh đầu tư, mà còn có công
trình của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
3. Kết quả Đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 –
2025, được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14/10/2020 tại Trung
tâm Hội nghị tỉnh, 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang. Trong đó, phiên trù bị
diễn ra trong ngày 12/10, phiên khai mạc vào sáng ngày 13/10 và bế mạc vào
chiều 14/10. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy
viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; cùng dự có đồng chí Trịnh Đình Dũng,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các
đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các bộ, ngành, đoàn thể
Trung ương và các vụ địa phương; lãnh đạo Đảng ủy Quân khu V; các đồng
chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các đơn vị
quân đội đóng trên địa bàn tỉnh và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội
của tỉnh, cùng 348 đại biểu2 chính thức đại diện cho 44.216 đảng viên trong
toàn Đảng bộ. Tất cả đại biểu được triệu tập về dự đại hội đều đủ tư cách và
tiêu chuẩn dự đại hội.
3.1. Việc thảo luận và thông qua các văn kiện tại Đại hội
a) Về thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
2

Trong 348 đại biểu chính thức, có 45 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, 303 đại
biểu được bầu từ 15 đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 49 đại biểu nữ (chiếm tỉ lệ 14,1%); 16 đại
biểu là dân tộc thiểu số (chiếm tỉ lệ 4,6%); 347 đại biểu có trình độ cao đẳng, đại học trở lên (chiếm tỉ lệ
99,7%). Đại biểu cao tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Sỹ Ngữ (sinh năm 1952); đại biểu trẻ tuổi nhất là đồng
chí Phạm Ngọc Thạch (sinh năm 1991).

6

Ngày 14/02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 160KH/TU về tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ
2020 - 2025. Thực hiện Kế hoạch này, 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã
nghiêm túc triển khai cho đại biểu tại đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thảo
luận, góp ý vào tóm tắt dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đến đầu
tháng 9/2020, 15/15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã có báo cáo tổng hợp góp ý
vào 04 dự thảo văn kiện, gửi về Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp trình Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
Tại phiên làm việc chiều ngày 12/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVIII, đại biểu được chia làm 07 tổ để tiếp tục thảo luận góp ý vào
các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đã có hơn 100 lượt ý kiến góp ý
vào 60 vấn đề của các dự thảo văn kiện Đại hội XIII. Các ý kiến thảo luận, góp
ý được tổng hợp và báo cáo tại phiên bế mạc Đại hội chiều ngày 14/10/2020.
Kết quả, 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết thống nhất với các báo cáo tổng
hợp gồm: Báo cáo tổng hợp góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội
XIII của Đảng, Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Báo cáo tổng hợp góp ý
vào dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm 2021 - 2025 và Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng
kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
b) Về thảo luận, góp ý vào các văn kiện của tỉnh
Dự thảo Báo cáo chính trị được xây dựng từ tháng 5/2019. Đến tháng
02/2020, Dự thảo Báo cáo chính trị đã cơ bản hoàn chỉnh, được công bố trên
Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa để nhân dân tham
gia góp ý. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức hội thảo các
nhà khoa học, nhà nghiên cứu và hội nghị nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh góp ý
vào Dự thảo Báo cáo chính trị; đồng thời chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng
ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng; phân công các cơ
quan, đơn vị tổ chức các hội nghị của cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nghỉ hưu; đội
ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội của tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh… để thảo luận, đóng góp ý
kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị.
Trên cơ sở tổng hợp hơn 200 ý kiến góp ý tại các hội nghị, hội thảo ở cấp
tỉnh, 15 bản báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đại hội đảng bộ cấp huyện và
nhiều ý kiến góp ý thông qua các cơ quan báo chí của tỉnh, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh chỉ đạo Tiểu ban Nội dung tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo
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chính trị để gửi lấy ý kiến góp ý của 53 các ban, bộ, ngành Trung ương; đã có
31 ban, bộ, ngành Trung ương có văn bản góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị.
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo các
bộ, ban, ngành Trung ương tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ngày 5/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc, cầu thị, tiếp thu tối đa, hợp lý để hoàn chỉnh
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.
Tại Đại hội, đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc đảng bộ tỉnh, các
sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã có 34
báo cáo tham luận, trong đó có 16 báo cáo tham luận trình bày trực tiếp tại Đại
hội và nhiều ý kiến thảo luận tại các tổ. Các tham luận và ý kiến phát biểu đã
thể hiện sự nhất trí rất cao với Báo cáo chính trị và dự thảo Chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời minh họa, làm rõ kết quả đạt
được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, các tham luận và
các ý thảo luận của đại biểu đã tập trung phân tích, đề xuất các giải pháp nhằm
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
Bên cạnh việc tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ
nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận các
nội dung của Báo cáo chính trị, Dự thảo Chương trình hành động, biểu quyết
thống nhất thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu, 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 04
nhiệm vụ trọng tâm và 04 đột phá sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong phiên bế mạc Đại hội, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua
Dự thảo Nghị quyết Đại hội do Trưởng đoàn Thư ký Đại hội trình bày.
3.2. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên
Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương những thành tích đạt được của
Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa trong nhiệm kỳ qua, đồng thời Chủ tịch
Quốc hội chỉ đạo, định hướng 6 nhóm vấn đề lớn liên quan đến phát triển kinh
tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, về công tác cán bộ, công tác xây dựng
Đảng:
Thứ nhất, năm 2012, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 53-KL/TW về
xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030,
trong đó, định hướng Khánh Hòa sẽ trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, khoa
học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế
biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giữ vai trò động lực phát
triển của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
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Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện và đạt được
những mục tiêu, nhiệm vụ, nhưng cũng còn nhiều việc cần phải tiếp tục thực
hiện. Trong thời gian tới, tỉnh cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành
Trung ương để rà soát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ
Chính trị; đồng thời, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết
mới về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến
năm 2045, mở ra định hướng phát triển mới cho một thời kỳ mới với yêu cầu,
mục tiêu cao hơn, giải pháp phù hợp hơn để tiếp tục đưa Khánh Hòa ngày càng
phát triển và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thì tỉnh Khánh Hòa vào thời điểm đó đứng ở vị trí nào,
Khánh Hòa có thể trở thành trung tâm về du lịch dịch vụ của miền Trung và cả
nước hay không, thì chúng ta phải hướng tới tầm nhìn xa hơn. Những định
hướng lớn đó giúp Khánh Hòa trong công tác xây dựng quy hoạch sẽ toàn diện
hơn, có tầm nhìn xa hơn.
Thứ hai, để Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du
lịch, dịch vụ lớn của cả nước, bên cạnh ý chí, khát vọng, quyết tâm chính trị
của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng,
bảo đảm chất lượng và triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh phù hợp với quy
hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia làm cơ sở định hướng cho phát triển,
trong đó phải xác định rõ vị trí, vai trò của Khánh Hòa trong việc liên kết vùng
Miền Trung - Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông - Tây. Tập trung phát
triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao và kinh tế biển, song song với đẩy
mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và thực hiện có hiệu quả các
chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
Trong đó, thành phố Nha Trang phải thật sự trở thành đô thị trung tâm
văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, trung tâm du lịch của cả nước, khu vực và
thế giới, hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện, môi
trường sạch đẹp. Đối với vịnh Cam Ranh, để trở thành trung tâm kinh tế động
lực phía Nam của tỉnh, khu vực này cần được ưu tiên đầu tư để phát triển sôi
động hơn về cảng biển, du lịch, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh... Đối với khu vực
vịnh Vân Phong, nhất là khu vực có nhiều tiềm năng như Bắc Vân Phong, cần
phát triển thành trung tâm kinh tế biển hiện đại về du lịch, cảng biển logistics,
thương mại, công nghiệp công nghệ cao... Phải xem việc phát triển khu vực
Bắc Vân phong, phát triển kinh tế biển là giải pháp đột phá cho sự phát triển
của tỉnh trong thời gian tới. Những nội dung đó đã thể hiện khá rõ trong dự
thảo Chương trình hành động.
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Đồng thời, tỉnh cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp để cải thiện
mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng cơ sở
hạ tầng, dịch vụ, cung ứng và chất lượng nguồn lao động để đón những luồng
đầu tư mới từ nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam. Ưu tiên thu hút các dự án
đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới, thân thiện với môi trường, sản
xuất sản phẩm có sức cạnh tranh cao, phù hợp với định hướng phát triển của
tỉnh. Khánh Hòa cần tận dụng quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt trong Luật
Đầu tư (sửa đổi) để thu hút những dự án đầu tư lớn, tham gia vào chuỗi giá trị
sản xuất sản phẩm, đặc biệt là chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc
gia, từ đó xây dựng, phát triển các doanh nghiệp phụ trợ. Cần định hướng cho
các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và nắm bắt cơ hội
đến từ các hiệp định song phương, đa phương, đặc biệt là các hiệp định thương
mại tự do thế hệ mới (như CPTPP, EVFTA...) để gia nhập vào thị trường quốc
tế, tham gia mạnh hơn nữa vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ ba, tỉnh cần tập trung chỉ đạo và ưu tiên đầu tư để phát triển đồng bộ các
lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa
học - công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế; đồng thời thực hiện tốt
các chính sách an sinh xã hội để đảm bảo gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và
công bằng xã hội. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông,
đào tạo, thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và
đạo đức nghề nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Nâng cao chất lượng hệ thống y tế của tỉnh, tăng cường liên kết chặt chẽ
với các bệnh viện lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao chất
lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đồng thời, gắn y tế
với du lịch nhằm tạo lập thêm thương hiệu mới cho du lịch Khánh Hòa theo
hướng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe. Tiếp tục quan tâm thực
hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo bền vững; triển
khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gắn với
Chương trình xây dựng nông thôn mới để nâng cao chất lượng cuộc sống của
người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi. Khánh
Hòa còn 2 huyện miền núi tỷ lệ hộ nghèo cao, do đó trong các chương trình
xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, Khánh Hòa cần tập trung chỉ đạo và dành
nguồn lực cùng với nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia để giải
quyết giảm nghèo cho hai huyện miền núi, giảm sự chênh lệch phía Đông và
phía Tây của Khánh Hòa trong nhiệm kỳ tới.
Thứ tư, Khánh Hòa có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng,
an ninh của cả nước và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, là cửa ngõ lên Tây
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Nguyên, có Quân cảng Cam Ranh và đặc biệt có huyện Trường Sa, là tuyến
đầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Do vậy, Khánh Hòa
phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an
ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
và thế trận biên phòng toàn dân. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng
tình hình, chủ động có phương án đối phó, không để bị động, bất ngờ, giữ
vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo, nhằm tạo môi trường ổn định để tỉnh phát
triển toàn diện trên các lĩnh vực.
Thứ năm, cần tập trung hoàn thiện bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở,
đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực. Đổi mới việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương
trình, kế hoạch công tác, các đề án về phát triển kinh tế - xã hội theo hướng
nâng cao chất lượng và sát với tình hình thực tế. Sắp xếp tinh gọn bộ máy các
cơ quan chức năng, hoàn thiện vị trí việc làm; nâng cao chất lượng quản lý nhà
nước trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện
đại, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, thực thi
công vụ; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; lấy kết quả công việc, sự hài lòng và
tín nhiệm của người dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của tổ
chức bộ máy và chất lượng của cán bộ, công chức.
Thứ sáu, với tinh thần quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, cần
thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức,
tổ chức và cán bộ, Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi
trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên
quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Cần làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây
dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền địa phương, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ,
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi
ích chung của Đảng, của đất nước và của Nhân dân; phát huy trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương
mẫu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, cán
bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ. Xử lý nghiêm minh,
đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với
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cán bộ có vi phạm. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận
trong xã hội; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tạo
sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
đề ra.
3.3. Về kết quả bầu cử tại Đại hội
* Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 2025 gồm 50 đồng chí tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ; có bản lĩnh
chính trị vững vàng, đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện tính
liên tục, kế thừa, đổi mới và trẻ hóa để gánh vác những trọng trách mà Đảng bộ
và nhân dân giao phó.
1.

Nguyễn Anh

26.

Nguyễn Quỳnh Nga

2.

Bùi Thanh Bình

27.

Mấu Văn Phi

3.

Trần Nam Bình

28.

Nguyễn Thị Lan Phương

4.

Mấu Thái Cư

29.

Tạ Hồng Quang

5.

Bùi Văn Cường

30.

Trần Ngọc Sanh

6.

Trần Mạnh Dũng

31.

Trần Hải Sơn

7.

Nguyễn Khắc Định

32.

Trần Ngọc Thanh

8.

Nguyễn Văn Đồng

33.

Bùi Đại Thắng

9.

Nguyễn Văn Ghi

34.

Võ Nam Thắng

10. Nguyễn Khắc Hà

35.

Nguyễn Văn Thiện

11. Nguyễn Thanh Hà

36.

Đinh Văn Thiệu

12. Lê Thu Hải

37.

Lê Hữu Thọ

13. Lương Đức Hải

38.

Vĩnh Thông

14. Lữ Thanh Hải

39.

Nguyễn Lê Đình Thống

15. Võ Hoàn Hải

40.

Nguyễn Thị Trung Thu

16. Nguyễn Hữu Hảo

41.

Nguyễn Khắc Toàn

17. Lê Hữu Hoàng

42.

Trần Quốc Toản

18. Phạm Thị Khánh Hương

43.

Phạm Thị Xuân Trang

19. Đào Xuân Lân

44.

Tống Trân

20. Trần Thu Mai

45.

Lê Hữu Trí

21. Bùi Xuân Minh

46.

Hà Quốc Trị

22. Nguyễn Văn Minh

47.

Nguyễn Trọng Trung
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23. Hồ Văn Mừng

48.

Nguyễn Tấn Tuân

24. Bùi Hoài Nam

49.

Nguyễn Anh Tuấn

25. Trần Hòa Nam

50.

Lý Nguyễn Nguyên Vũ

* Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí.
1.

Nguyễn Khắc Định

2.

Nguyễn Khắc Toàn

3.

Nguyễn Tấn Tuân

4.

Hà Quốc Trị

5.

Hồ Văn Mừng

6.

Nguyễn Văn Ghi

7.

Đào Xuân Lân

8.

Bùi Đại Thắng

9.

Trần Ngọc Thanh

10.

Trần Mạnh Dũng

11.

Lê Hữu Hoàng

12.

Lê Hữu Thọ

13.

Nguyễn Khắc Hà

14.

Võ Hoàn Hải

15.

Lương Đức Hải

16.

Lữ Thanh Hải

* Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Nguyễn Khắc Định
* Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn
Tấn Tuân, Hà Quốc Trị.
* Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 09 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Ghi
làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đều trúng cử
với số phiếu 100%.
Việc bầu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được tiến hành đúng
phương án trình đại hội; kết quả đúng như phương án Trung ương đã phê duyệt.

13

* Đoàn đại biểu của tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng gồm 20 đồng chí (trong đó 03 đại biểu đương nhiên, 17 đại biểu
chính thức) và 02 đại biểu dự khuyết.
* Đại biểu đương nhiên:
1. Nguyễn Khắc Định
2. Lê Thanh Quang
3. Nguyễn Khắc Toàn
* Đại biểu chính thức:
4.

Nguyễn Tấn Tuân

5.

Hà Quốc Trị

6.

Trần Ngọc Thanh

7.

Trần Mạnh Dũng

8.

Hồ Văn Mừng

9.

Nguyễn Văn Ghi

10. Đào Xuân Lân
11. Bùi Đại Thắng
12. Lê Hữu Thọ
13. Lê Hữu Hoàng
14. Nguyễn Khắc Hà
15. Nguyễn Quỳnh Nga
16. Lương Đức Hải
17. Mấu Thái Cư
18. Võ Hoàn Hải
19. Tạ Hồng Quang
20. Nguyễn Trọng Trung
* Đại biểu dự khuyết: Bùi Hoài Nam, Trang Sĩ Trung.
3.4. Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ
2020 - 2025, gửi gắm thông điệp đến Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa
Giai đoạn 2020 - 2025, tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh có nhiều
thuận lợi để Khánh Hòa phát triển toàn diện, nhưng cũng sẽ gặp không ít khó
khăn, thách thức. Trong bối cảnh chung đó, với tinh thần kế thừa, phát huy
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những kết quả đạt được và quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm
của nhiệm kỳ qua, Khánh Hòa cần phải có tư duy chiến lược và những cải cách
mạnh mẽ, đột phá trên tất cả các lĩnh vực để tạo ra động lực phát triển kinh tế,
xã hội một cách bền vững.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa
XVIII sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng
động, sáng tạo; kế thừa phát huy những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ
đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và các khóa trước, nguyện đem
hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thật sự
là trung tâm đoàn kết, không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo
đức cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, cùng với toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa
quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
Tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương lãnh
đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, tuyên
truyền sâu, rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh; khẩn
trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, xác thực
đối với từng địa phương, đơn vị, đưa Nghị quyết Đại hội thành hành động của
quần chúng, xây dựng các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn
quân phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, tạo khí thế
mới, nguồn lực vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.
Để mau chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, toàn Đảng bộ, toàn
dân, toàn quân trong tỉnh cần nỗ lực tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách
mạng của quê hương; nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi
đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại
hội đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm
kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước.
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

