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THÔNG BÁO NHANH
Kct quả Đại hội đại hiếu Dáng bộ tinh Gia Lai
lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2 0 2 0 - 2025

Từ ngày 27/9 đến 30/9/2020, lại Hội trường 02/9, thành phố Pleiku, tinh Gia
Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1Tham dự Đại hội có 350 đại biêu của 21 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh úy đại
diện cho hơn 61.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Dự Đại hội có các đồng chí đại
diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, dồng
chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; đại biếu đại diện lãnh đạo các CO' quan chuyên trách
tham mưu, giúp việc Trung U'0'ng; các vụ địa phương tại Đà Nằng và Thành phố
Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tính uy, nguycn ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các dồng chí nguycn Tỉnh uy viên khóa
XV đang sinh sống trên địa bàn linh; đại diện lãnh đạo Dáng uy - Bộ Tư lệnh Quân
doàn 3, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh doàn 15 và phóng vicn các cơ quan thông tân,
báo chí của Trung ương, địa phương den đưa tin về Dại hội.
Đại hội vinh dự dược dón đồng chí Trần Quốc Vượng, úy viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự và phát biểu chi
dạo Đại hội.
2- Đại hội dại biểu Dang bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
với chủ đê “Xảy dựng Đảng và hệ thông chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy
sức mạnh đoàn két các dân tộc; giữ vững quác phòng, an ninh; năng dộng, sáng
tạo; khai thác tôt tiêm năng, lợi thẻ, các nguồn lực dẻ xây dựng Gia Lai phát trien
nhanh, bên vững, giàu ban săc, phân đâu dên nam 2030 trò■thành vùng.động lực
khu vực Tây Nguyên ”; với phương châm "Đoàn kêt - Dân chu - Kv cương - Sảng
tạo - Phát triẻn ”.
3- Sau 3,5 ngày dien ra, với tinh thần làm việc khàn trương, nghiêm túc, với
tinh thần phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm cao cùa các đại biêu, Dại hội đại
biêu Dáng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội
dung chương trinh đề ra.
- Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận sôi nôi, thăng thắn và nhất trí cao
với Báo cáo chính trị; Báo cáo kiêm diêm sự lành dạo, chi dạo cua Ban Chấp hành
Dảng bộ tỉnh khóa XV; dự thảo Báo cáo tông hợp ý kiến tham gia đôi với dự thao
các văn kiện trình Dại hội dại biêu toàn quôc lân thứ XIII cua Dang tại Dại hội
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đảng bộ câp huyện; dự thao Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Dại hội
XVI và thông qua Nghị quyết Đậi hội XVI.
- Đại hội dã đánh giá toàn diện về kết quả dạt dược, chi rò nhìrna hạn chế,
tồn tại, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, tồn tại và rút ra
những kinh nghiệm sâu săc, đúc kết thực lien trong quá trình tố chức thực hiện
Nghị quyct Đại hội dại biêu Dang bộ tính lần thứ XV. Trôn CO' sơ dó, Dại hội xác
định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát trien 2020
-2025, với 17 nhóm chi ticu chủ yếu, trong dó dặc biệt nhấn mạnh 04 chương trình
trọng tâm can trien khai thực hiện ngay từ dầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Dại hội đã bâu Ban Châp hành Đảng bộ tinh gồm 53 done chí có du ticu
chuân, phâm chât, năng lực, trí tuệ, uy tín, thô hiện tính liên tục, kế thừa và đôi mới
de gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó.
- Tại I lội nghị lân thứ nhất, Ban Chấp hành Dana bộ tỉnh đã bầu 15 dồng chí
vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu đồng chí Bí thư Tinh ủy; các đồng chí phó Bí thư
Tỉnh ủy;- bâu Uy ban Kiêm tra Tỉnh uy gồm 1 1 đồng chí và bầu dồng chí Chu
nhiệm Uy ban Kiêm tra Tỉnh ủy.
- Dại hội bâu Đoàn đại biêu của Dana bộ tỉnh dự Dại hội dại biếu toàn quốc
lần thứ XIII cua Dang gồm 18 đồng chí dại bicu chính thức và 01 dồng chí dại biêu
dự khuyêt, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng cua Dang bộ, quân và nhân dân
các dân tộc trong tỉnh tham dự Đại hội dại biêu toàn quốc lần thứ XIII của Dang.
4Đại hội dã bicu quyết, nhất trí thông qua Nghị quyết Dại hội dại bicu Dana
bộ tinh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chí tiêu chủ yếu 5 năm 2020-2025,
cụ thê như sau:
- Các chi tiêu vẻ kinh tê:
(1) Tốc độ tăng truơng kinh tế (GRDP) tăng bình quân hằng năm 8,6% trở
len. GRDP theo giá hiện hành đạt 131.702 lý đồng.
(2) GRDP binh quân đầu người đạt 79,5 triệu dồng/người/năm.
(3) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 29,89%; công nghiệp - xây
dựng 3 1,22%; dịch vụ 35,40%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 3,49%.
(4) Tông vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hằng năm 12,89%.
(5) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 09% - 10%.
(6) Kim ngạch xuất khấu tăng bình quân hằng năm 7,94%. Kim ngạch nhập
khâu lăng bình quân hằng năm 5,92%.
(7) Tỷ lộ dô thị hóa đến năm 2025 đạt 35%.
- Các chi tiêu vổ xã hội:
(1) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bỉnh quân hằng năm từ 0,8% trở len.
(2) Sô xã đạt chuân nông thôn mới đạt 120 xà trở lên.
Sô địa phương câp huyện đạt chuân nông thôn mới là 10 dịa phương.
(3) Tỷ lệ lao động qua dào tạo đạt 65%.
(4) Tỷ lộ tăng dân số tự nhicn hằng năm dạt 1,1%.
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(5) Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 95%. sổ bác sỳ/vạn dân dạt 09 bác sỳ.
(6) Tỷ lệ trường đạt chuâỈT*|uốc gia dạt 68%.
Tý lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp trung học CO' sở đạt 97%.
- Các chi tiêu vê mỏi trường:
(1) Diện tích rùng trồng mới 40.000 ha. Tỷ lộ che phu rùng đạt 47,75%.
(2) Tỷ lệ sô hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh dạt 98%.
- Các chi tiêu vê xây dựng Đảng:
(1) Tỷ lệ tố chức cơ sỏ' đang hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm dạt 80% trơ lên.
(2) Tỷ lệ kết nạp đảng viên hang năm đạt 3% trở lên.
5Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành
công tôt dẹp. Dây là niêm cô vũ, động vicn; là động lực tạo nên sức mạnh tống hợp
của cả hệ thống chính trị; là nền tảng, tiền đề đê Dáng bộ, quân và nhân dân các dân
tộc tỉnh Gia Dai bước vào nhiệm kỳ mới.
Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chu - Ky cương - Sáng tạo - Phát triền ”, Đại
hội kcu gọi toàn thê cán bộ, đảng vicn, công chức, vicn chức, lực lượng vù trang và
các tâng lớp nhân dân trong tinh tiếp tục phát huy truyền thống tốt dẹp cua Gia Lai
anh hùng cùng với Ban Chấp hành Dang bộ tinh khóa XVI doàn kết, thống nhất,
phát huy lợi thế, tiêm năng, khẳc phục khó khăn "Xây dựng Dang và hệ thong
chính trị trong sạch, vững mạnh: phát huv sức mạnh đoàn kết các dân tộc: giữ
vững CỊitôc phòng, an ninh: năng dộng, sáng tạo: khai thác tot tiềm năng, lợi thế,
các nguôn lực dê xây dựng Gia Lai phát triên nhanh, hên vững, giàu han sắc, phàn
đáu đèn năm 2030 trở thành vùng dộng lực khu vực Tâv Nguyên ",
Trcn đây là thông báo nhanh kết quả Dại hội đại biêu Dáng bộ tính Gia Lai
lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy tô
chức dảng các cơ quan, đơn vị, địa phương tô chức tuyên truyền, pho biến rộ ne, rãi
trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ùv (b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c);
- Các ban cán sự Đàng, Đảng đoàn trực thuộc
Tinh ủy:
- Các cơ quan chuvên trách tham mưu.
giúp việc Tỉnh 11v;
- Các sớ. ban. ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;
- Báo Gia Lai. Dài PT-TH tỉnh;
- I lội Nhà báo. I lội V IIN T tình;
- Thường trục. Ban Tuycn giáo các huyện, thị.
thành ủy. đảng ùv trực thuộc;
- Các cơ quan, văn phòng, phóng vicn thường
trú các cơ quan báo chí Trung ương, ngành, địa
phương khác tại tình,
- Lãnh dạo Ban.
- Phòng T T -B C -V IIV N .
- Trung tâm T T C T T G (dưa trang tin diện tư).
- Lưu V I' V P T U .
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