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

 lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

----- 

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 13/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh 

Hòa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 chính thức khai mạc. 

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến 

dự và chỉ đạo Đại hội; đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên 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; lãnh đạo Đảng ủy Quân khu V; 

lãnh đạo các vụ của các ban xây dựng Đảng Trung ương. 

Về phía tỉnh Khánh Hòa, tham dự phiên khai mạc Đại hội có: Đồng chí 

Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí 

thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí 

nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, 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 chân trên địa bàn tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức 

chính trị - xã hội của tỉnh và 348 đại biểu chính thức đại diện cho 44.216 đảng 

viên trong toàn Đảng bộ.  

Trong 348 đại biểu chính thức, có 45 đồng chí Uỷ 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 
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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). 

1. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Diễn văn khai mạc Đại 

hội. Kết thúc diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Khắc Định tặng hoa cho 02 

Mẹ Việt Nam Anh hùng là mẹ Lê Thị Minh Thủy và mẹ Trần Thị Loan; 03 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là Nguyễn Đức Quân, Lê Thị Minh 

Hãnh, Phan Văn Nhạn và Anh hùng Lao động Đinh Miên. 

2. Đồng chí Nguyễn Văn Ghi, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình 

bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Báo cáo xác nhận 348 đại 

biểu chính thức về dự Đại hội đủ tư cách, có quyền và trách nhiệm trong Đại 

hội theo quy định của Điều lệ Đảng. 100% đại biểu của Đại hội biểu quyết 

thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 

3. Đồng chí Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm 

kỳ 2020 – 2025.  

4. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

5. Đại hội xem Phóng sự “Khánh Hòa - Niềm tin ngày mới”. Phóng sự đã 

làm rõ thêm những thành tựu nổi bật về kinh tế của tỉnh Khánh Hòa qua 5 năm 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII. Đồng 

thời, khẳng định những tiềm năng, lợi thế, thời cơ và sự quyết tâm của tỉnh 

trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới, xây dựng 

Khánh Hòa ngày càng giàu mạnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

6. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trình bày dự thảo Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Dự thảo 

Chương trình hành động đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh 

vực. Trong đó, về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, có 07 nhóm nhiệm 

vụ, giải pháp gồm 26 nhiệm vụ trọng tâm; về xây dựng Đảng và bộ máy chính 

quyền các cấp, có 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm 10 nhiệm vụ trọng tâm. 

7. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc 

hội phát biểu chỉ đạo Đại hội.  

8. Đại hội tiến hành thảo luận đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: 

8.1. Đồng chí Phạm Thị Khánh Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tham luận với chủ đề: “Tiếp tục 
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đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong hệ thống 

chính trị của tỉnh Khánh Hòa”. 

8.2. Đồng chí Huỳnh Mộng Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày tham luận với chủ đề: “Phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong 

trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”. 

8.3. Đồng chí Vĩnh Thông, Giám đốc Sở Tài chính trình bày tham luận 

với chủ đề: “Giải pháp nâng cao quản lý công tác thu, chi ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2020 - 2025”. 

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

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu kết thúc phiên khai 

mạc. 

Trong phiên làm việc buổi chiều, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA 

                                                        


