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THÔNG CÁO BÁO CHÍ  

Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa  

lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025  

----- 

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 14/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh 

Hòa, diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 

XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự phiên bế mạc Đại hội có các đồng chí 

lãnh đạo các Vụ địa phương các Ban xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí 

nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 348 đại biểu chính thức của Đại hội. 

1. Đồng chí Hà Quốc Trị trình bày các báo cáo tổng hợp: 

- Báo cáo tổng hợp góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

- Báo cáo tổng hợp góp ý vào Dự thảo 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, trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng.  

- 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, trình Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

2. Đồng chí Hồ Văn Mừng trình bày Báo cáo tiếp thu ý kiến thảo luận, 

góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt 

và nhận nhiệm vụ.  

4. Đồng chí Tạ Hồng Quang, Trưởng Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 100% đại biểu của Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội. 

5. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII phát biểu Bế mạc Đại hội.  
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6. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết 

thúc lúc 17 giờ 00, ngày 14/10/2020. Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành 

4 nội dung đề ra gồm: 

- Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 

2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của 

Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí; 

đồng chí Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các 

đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Tuân, Hà Quốc Trị; Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy có 16 đồng chí. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 09 đồng chí, đồng 

chí Nguyễn Văn Ghi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

- Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 

20 đồng chí (03 đại biểu đương nhiên, 17 đại biểu chính thức) và 02 đại biểu 

dự khuyết. 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA 

 

 

 

 

 

 

 


