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KẾT LUẬN 
HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI BẢY  

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XV 

về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019;  

phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2020 

-----  

Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (họp ngày 

16-10-2019) đã nghe và cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020. Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh kết luận: 

I. Về tình hình kinh tế-xã hội năm 2019 

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 

đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước 

tăng 9,96%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.124 tỷ đồng, vượt 26,6% 

dự toán. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện 

và đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục 

phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo. Trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. 

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại được tăng cường, mở rộng. 

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm. Một số dự án kêu gọi đầu 

tư chậm triển khai thực hiện. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp diễn biến phức 

tạp. Chất lượng một số dịch vụ y tế và nguồn nhân lực ở tuyến cơ sở còn hạn chế. 

Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, xây dựng còn diễn ra. Công tác đấu tranh với các 

loại tội phạm có lúc, có nơi chưa hiệu quả; tai nạn giao thông chưa được kiềm 

chế...  

II. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của năm 2020 

1. Phương hướng 

Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo 

hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển nông 

nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, 

gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các 

khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ. Phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã 

hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài 
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nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu 

lại đội ngũ công chức, viên chức. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Mở rộng, nâng cao 

hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu và lĩnh vực đột phá 

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên 12% so 

với năm 2019. Cơ cấu kinh tế năm 2020: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 

24-25%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng 28-29%; Khu vực Dịch vụ: 39-40%. 

Thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn trên 3.500 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt 150 triệu USD. Dân số trung bình 

năm 2020 khoảng 555 ngàn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%. Tỷ lệ hộ 

nghèo cuối năm 2020 giảm từ 3-4% so với cuối năm 2019. Trong năm 2020 có 

thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn. Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính 

giường trạm y tế xã) đạt 37,9 giường. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 

90,35%. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) 

đạt 62,85%. 

2.2. Lĩnh vực đột phá: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 lĩnh vực đột 

phá được xác định tại Kết luận số 948-KL/TU, ngày 02-11-2018 của Tỉnh ủy "về 

tình hình kinh tế-xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 

2019" và Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về 

triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019"; đồng thời, bổ sung, gắn 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch vào lĩnh vực đột phá về đô thị, cụ thể: Tập 

trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - 

dịch vụ; phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản 

sắc riêng của Kon Tum. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp 

3.1. Về kinh tế 

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Khai 

thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế tăng 

trưởng cao và bền vững, có cơ cấu hợp lý.  

- Phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu, theo hướng sản xuất hàng 

hoá gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Phát triển các vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung với qui mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; đẩy 

nhanh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; tăng mạnh sản xuất nông nghiệp 

sạch, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. 



BCSUBND-VPTU.KL.1195.TU-125 

 

3 

Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Phát triển đàn gia súc, gia cầm gắn với xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, trong đó 

có kế hoạch phát triển lại đàn lợn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của 

người dân.  

- Tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng và chất lượng rừng. Tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh giao đất, giao rừng, nâng cao thu 

nhập và đời sống của người dân làm lâm nghiệp. Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng 

trồng, phát triển lâm nghiệp đa chức năng, trồng rừng gỗ lớn, gỗ quý và lâm sản 

ngoài gỗ, nhất là các loại dược liệu.  

- Khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm 

tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, hạn chế nợ đọng thuế phát sinh. 

Tập trung huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư để đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đẩy nhanh 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết những vướng mắc để 

đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án quan trọng của tỉnh, nhất là Dự án 

tuyến tránh đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Kon Tum và Dự án đường 

giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24...  

- Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, 

di tích lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể... để thu hút du khách. Tăng cường quảng 

bá, xây dựng và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương như du 

lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch thể thao.  

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý trật tự đô thị, xây 

dựng và bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về 

quản lý trật tự đô thị, xây dựng và tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; 

khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh 

tế, khu dân cư, khu sản xuất tập trung. Tăng cường vệ sinh học đường, công sở 

trên địa bàn tỉnh, nhất là ở cơ sở. Chủ động phòng, chống, ứng cứu kịp thời và 

khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.  

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, trong đó rà soát, chuẩn bị quỹ đất phù 

hợp để thu hút các dự án đầu tư có quy mô sử dụng quỹ đất lớn; kiểm tra, rà soát, 

thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư chậm triển khai thực hiện và 

kéo dài thời gian, thực hiện chiếm đất; đồng thời đồng hành, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư có qui mô lớn 

đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ 

khởi nghiệp. Nhanh chóng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); duy 

trì và nâng cao chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh.  

3.2. Về văn hóa - xã hội 
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- Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ 

trí thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020, Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng sâu, vùng xa. Tăng cường 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng 

ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả ứng 

dụng khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Hỗ trợ, khuyến khích các 

cơ sở sản xuất đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ 

sản xuất tiên tiến, hiện đại. 

- Tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động; thực 

hiện tốt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần 

giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009-2020. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các 

chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; các chính sách, chương trình, dự 

án về giảm nghèo bền vững. Phát triển hệ thống y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng, thu hẹp sự chênh lệch về khả năng tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, 

chăm sóc sức khỏe của người dân; chủ động theo dõi, phòng, chống, ngăn chặn sự 

lây lan các dịch bệnh lây nhiễm. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn 

minh; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.  

3.3. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

- Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, 

an ninh, trật tự an toàn xã hội. Theo dõi, nắm chắc tình hình, đặc biệt là trên tuyến 

biên giới, nội địa, ngoại biên, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị 

của đất nước và địa phương. Tăng cường các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với 

các loại tội phạm; triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, các hoạt động cho vay nặng 

lãi, tín dụng đen, đòi nợ thuê, siết nợ... Quản lý, bảo vệ và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; tăng cường tuần tra, kiểm 

soát, xử lý, ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông.  

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, 

nhanh chóng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tăng cường thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng. Đề 

cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp 

dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh giáp biên của Lào và Campuchia; 

thực hiện có hiệu quả các bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết với các địa phương của 

Hàn Quốc và mở rộng hợp tác với một số tỉnh của Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc... 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 
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đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các huyện uỷ, thành uỷ, các đồng chí Tỉnh uỷ viên 

khẩn trương quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức; đồng thời lãnh đạo triển 

khai thực hiện có hiệu quả nội dung thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương 

mình được xác định tại Kết luận này.  

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh 

lãnh đạo việc bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản có liên quan trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai thực 

hiện Kết luận này, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương (b/c),                                                                   
- Văn phòng Trung ương Đảng (b/c), 

- Ban Kinh tế Trung ương (b/c), 

- Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

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

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

  đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,                                                      
- Các huyện uỷ, thành uỷ,  

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

T/M TỈNH ỦY                                                                            

BÍ THƯ 

 

 

 

 Nguyễn Văn Hùng 
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