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Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, 

Thưa các vị đại biểu khách quý, 

Thưa toàn thể Đại hội, 

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội của trí tuệ, 

dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thể hiện ý chí, niềm tin, nguyện 

vọng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh. Đây 

là sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây 

dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới. Thay mặt Bộ 

Chính trị, tôi nhiệt liệt chào mừng và thân ái gửi tới các Mẹ Việt Nam 

anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, 

các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh 

Hòa qua các thời kỳ, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu tham dự 

Đại hội và cán bộ, đảng viên, sỹ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang 

và nhân dân tỉnh Khánh Hòa những tình cảm thân thiết và lời chúc 

mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 

XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. 

Thưa các đồng chí, 

Đảng bộ Khánh Hòa là một trong những Đảng bộ thành lập rất sớm, 

vào ngày 24/02/1930, chỉ 3 tuần sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được 

thành lập và đã trải qua 17 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là thời điểm để 

Đảng bộ Khánh Hòa tiến hành tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học 

kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo. 

Trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có 

nhiều diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản 

động với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, sự tàn phá của thiên tai, dịch 

bệnh, đặc biệt là những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 
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năm 2020…, nên nước ta nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng phải 

đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính 

quyền, quân và dân Khánh Hòa đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, 

thách thức, kiên trì phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 

mục tiêu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã được tích cực triển khai  thực 

hiện, đưa tỉnh từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế 

động lực, trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước.  

Giai đoạn 2016 - 2020, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của 

Khánh Hòa đã chuyển dịch theo hướng tích cực, đã chú trọng đầu tư 

phát triển ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao. 

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. GRDP của tỉnh đứng thứ 23 

cả nước và đứng thứ 6/14 tỉnh duyên hải miền Trung và Bắc Trung Bộ; 

quy mô ngành dịch vụ đứng thứ 12 cả nước và đứng thứ 4/14 tỉnh Bắc 

Trung Bộ và duyên hải miền Trung sau Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An. 

Hiện nay Khánh Hòa tiếp tục là một trong 16 tỉnh, thành phố cân đối 

được ngân sách và có làm nghĩa vụ nộp về ngân sách Trung ương.  

Trên địa bàn tỉnh, hệ thống đô thị từng bước được đầu tư đồng bộ 

theo hướng văn minh, hiện đại. Chương trình xây dựng nông thôn 

mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, 

công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, chính sách 

xã hội ngày càng được thực hiện tốt hơn, đời sống vật chất, tinh thần 

của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác quốc phòng được 

tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tiếp tục giữ 

vững.  

Công tác chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã 

đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 

4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện 

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, góp phần 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng 

viên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn 
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vị trong tỉnh cũng như xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 

toàn diện. 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng, thể 

hiện sự thực hiện nghiêm túc và vận dụng đúng đắn chủ trương, nghị 

quyết của Trung ương để cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của tỉnh 

Khánh Hòa; sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự nỗ lực 

trong điều hành của chính quyền các cấp, cùng với sự đoàn kết, thống 

nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

Nhân dân trong tỉnh. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt biểu dương 

và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân  

Khánh Hòa đã đạt được trong 5 năm qua. 

Thưa các đồng chí, 

Thưa Đại hội, 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Khánh Hòa vẫn còn những hạn 

chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa, trong đó cần lưu ý một 

số vấn đề sau đây: 

Trong Báo cáo chính trị đã nêu khá đầy đủ, ở đây tôi chỉ xin nhấn 

mạnh một số vấn đề để Đại hội lưu ý và trong quá trình thảo luận các 

văn kiện của Đại hội, chúng ta tập trung thảo luận, rút ra bài học kinh 

nghiệm và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt 

hơn trong nhiệm kỳ tới. 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Khánh Hòa còn có 4/20 chỉ tiêu 

chưa hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề 

ra. Đây là những chỉ tiêu quan trọng, phản ánh tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh (đó là tốc độ tăng trưởng GRDP; kim ngạch xuất 

khẩu hàng hóa; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tổng vốn đầu tư 

phát triển toàn xã hội). So với tiềm năng, lợi thế của một địa phương 

hội tụ nhiều thế mạnh, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn chưa 

tương xứng.  

Quá trình đổi mới kinh tế còn thiếu đồng bộ, khả năng hội nhập 

khu vực và quốc tế còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn 

trong việc mở rộng thị trường, cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh 
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chưa cao. Công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn lực 

chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.  

Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được mục tiêu đề ra, nhưng 

chưa tương xứng với khả năng của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo khu vực đồng 

bào dân tộc thiểu số, ở miền núi còn cao, nhất là hai huyện miền núi 

Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.  

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, như: đất đai, quy 

hoạch, xây dựng, công tác thẩm định giá… chưa tốt nên còn để xảy ra 

sai phạm, dẫn đến tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh và một số cán bộ chủ chốt của tỉnh bị xử lý kỷ luật, 

điều này làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cấp ủy, chính quyền, 

địa phương và gây bức xúc trong xã hội. 

Tại Đại hội này, để đáp lại niềm tin, sự kỳ vọng của toàn thể cán 

bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tôi đề nghị các đại biểu dự Đại 

hội cần tập trung phân tích, thảo luận, đánh giá đúng mức những kết 

quả đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, yếu 

kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, làm rõ những nguyên nhân khách quan và 

chủ quan để có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới.  

Thưa toàn thể Đại hội, 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình bày trước          

Đại hội đã tiếp thu rất nhiều ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các nhà 

khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý và Nhân dân trong tỉnh; 

những góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương chỉ đạo, định hướng 

của Bộ Chính trị về phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tại Đại hội hôm nay, có một số vấn đề tôi xin nhấn mạnh thêm: 

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. Đến 

năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa vào thời điểm đó 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 sẽ đó giúp Khánh Hòa trong công tác xây dựng quy hoạch 

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 
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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. 

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 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 
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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 có tỷ lệ hộ nghèo cao, do đó trong các chương 

trình 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 này, 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 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 
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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 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.  

Thưa các đồng chí, 

Thưa Đại hội, 

Cùng với việc thảo luận quyết định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp cho nhiệm kỳ tới, Đại hội còn có một nhiệm vụ rất quan trọng là 
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bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới và bầu Đoàn đại biểu của 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  

Công tác nhân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đơn 

thuần là thành công của tổ chức một Đại hội mà còn phải bảo đảm cho 

việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đó. Vì vậy, trong 5 năm 

tới, đề nghị các đồng chí đại biểu với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng 

bộ và Nhân dân trong tỉnh cần thảo luận dân chủ, sáng suốt lựa chọn để 

bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo 

đức trong sáng, có uy tín, trí tuệ, tư duy đổi mới, tâm huyết, trách nhiệm, 

dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của tỉnh; đó là những người quy tụ 

được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong dân (vừa có Đức vừa 

có Tài, trong đó Đức là gốc), hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, đồng 

thời, cần bổ sung cho nhau, tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững 

mạnh, thống nhất để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và bầu ra những đồng chí tiêu biểu, xứng 

đáng đại diện cho Đảng bộ tỉnh để dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

Ngay sau Đại hội này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

khóa XVIII cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc, tiếp 

thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện và sớm ban hành chương trình hành 

động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc 

sống; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự (lựa chọn đúng 

người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ) để bảo đảm hoạt động có 

hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

cần tiếp tục gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trách 

nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao nhất với tinh thần chủ động, đổi mới sáng 

tạo, quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng 

đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

Bộ Chính trị rất tin tưởng, phát huy truyền thống anh hùng cách 

mạng và những thành tựu to lớn đạt được trong 35 năm đổi mới, Đảng 

bộ, chính quyền và Nhân dân Khánh Hòa nhất định thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII 
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đề ra để xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp có những đóng góp 

tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước. 

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Chính trị, một lần nữa, tôi xin gửi đến 

các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 

Anh hùng Lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, các gia đình có 

công với nước, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

lực lượng vũ trang, các vị đại biểu và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa lời 

chúc sức khỏe và hạnh phúc và thành công.  

Xin trân trọng cảm ơn ./. 


