
DIỄN VĂN BẾ MẠC 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA  

LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

(Do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII trình bày) 

----- 

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, 

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, 

Thưa Đại hội, 

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc; với tinh thần, 

dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân 

Khánh Hòa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII,          

nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm 

việc. Đại hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng 

bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh Khánh Hòa. 

Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp 

nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của          

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, dự thảo chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây 

là những văn kiện quan trọng được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ, thể 

hiện được “ý Đảng, lòng dân”, là kết quả của việc quán triệt và vận dụng               

đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng để định hướng mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển của tỉnh trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. 

Đại hội đã nhất trí cao khẳng định những kết quả quan trọng, tương đối 

toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đạt được trong nhiệm kỳ 

qua; chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm 

và những kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; từ đó đã xác định phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm 2020 - 2025. 

Đồng thời, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những khuyết điểm, hạn chế, yếu 

kém trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, phân tích những nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân 

chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ, 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó bày tỏ sự đồng tình, nhất 
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trí cao và niềm tin sâu sắc với đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 

gồm 50 đồng chí tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ; có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện 

tính liên tục, kế thừa, đổi mới và trẻ hóa để gánh vác những trọng trách mà 

Đảng bộ và nhân dân giao phó. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ 

tỉnh gồm 17 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết cùng với 

03 đại biểu đương nhiên, đại diện cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo trước toàn 

Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công rất tốt đẹp.  

Kính thưa các đồng chí đại biểu, 

Thưa Đại hội, 

Tại Đại hội này, một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII không tiếp tục tái cử vào Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, tạo điều kiện để trẻ hóa, bổ sung lực lượng mới 

vào cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Những thành tựu của tỉnh Khánh 

Hòa đạt được 5 năm qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, có         

sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí. Đại hội chân thành cảm ơn, 

bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí và 

kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết,          

năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp xây dựng,           

phát triển tỉnh Khánh Hòa. 

Đại hội hoan nghênh và chân thành cảm ơn toàn thể đồng bào,            

đồng chí, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, các cấp, các ngành,  

các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh 

đã quan tâm đóng góp trí tuệ, tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Đồng thời, đã nỗ lực thi đua lập nhiều 

thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, 

an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị do Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đại hội ghi nhận và gửi lời chúc tốt đẹp      

đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang,         

cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã có những tình cảm sâu sắc và 

những việc làm thiết thực chào mừng Đại hội, là yếu tố quan trọng tạo nên         

thành công của Đại hội. 
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Đại hội bày tỏ lòng biết ơn và tin tưởng vào sự quan tâm lãnh đạo,       

chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ thiết thực, hiệu quả 

của các ban xây dựng Đảng Trung ương và các bộ, ban, ngành, Mặt trận        

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương đối với Đảng bộ và 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đại hội chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị 

Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trịnh Đình 

Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các cơ 

quan Trung ương và địa phương đã về dự, chỉ đạo Đại hội. Đại hội trân 

trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, các 

đồng chí lãnh đạo và các cơ quan đã gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Đại hội chân thành cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lão thành        

cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam  

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

đã mang đến những tình cảm thắm thiết, cùng với sự quan tâm, động viên         

to lớn tới Đại hội. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và          

địa phương đã theo dõi và đưa tin kịp thời về Đại hội. Biểu dương các           

Tiểu ban chuẩn bị Đại hội, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ,  

chuyên viên, nhân viên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ 

lực lượng vũ trang tỉnh đã tận tụy làm tốt công tác phục vụ Đại hội,             

góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội. 

Đại hội xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các đại 

biểu đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt ở các 

tỉnh miền Trung với tổng số tiền gần 105.990.000 đồng. Đại hội sẽ chuyển 

số tiền này đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tiếp tục hoạt 

động quyên góp thêm ủng hộ đồng bào. 

Kính thưa Đại hội, 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại 

hội tin tưởng, trao trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, nguyện tiếp 

tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng 

tạo; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và các khóa tiền nhiệm; nguyện 

đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh thật sự là trung tâm đoàn kết, không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ,        

phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo          

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với toàn Đảng bộ,           

toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa quyết tâm thực hiện thắng lợi           

Nghị quyết của Đại hội. 
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Kính thưa các đồng chí đại biểu, 

Thưa Đại hội,  

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII        

thể hiện trí tuệ, niềm tin của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm 

phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Là động lực 

tinh thần cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiến lên, 

đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa 

Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững. Ngay sau Đại hội, để đưa Nghị quyết 

Đại hội vào cuộc sống, mỗi đồng chí đại biểu Đại hội với cương vị,          

trọng trách của mình phải tích cực tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa          

Nghị quyết; các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 

nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội, tuyên truyền sâu rộng      

trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh; khẩn trương xây dựng 

triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, xác thực đối với từng        

địa phương, từng đơn vị, biến Nghị quyết Đại hội thành hành động của quần 

chúng, dấy lên các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân           

phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, tạo khí thế mới, 

nguồn lực vững chắc cho sự phát triển của tỉnh. 

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục 

phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương; nêu cao tinh thần 

yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành 

và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, phấn đấu 

xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển, 

trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, góp phần cùng cả nước thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Với những thành công của Đại hội và niềm tin sâu sắc vào tương lai 

tươi sáng của tỉnh Khánh Hòa, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên 

bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. 

Kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo 

tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ 

trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí đại biểu khách quý và các 

đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. 

Xin trân trọng cảm ơn!  


