
CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025

TAÊNG CÖÔØNG XAÂY DÖÏNG ÑAÛNG BOÄ VAØ HEÄ THOÁNG CHÍNH TRÒ 

TRONG SAÏCH, VÖÕNG MAÏNH; NAÊNG ÑOÄNG, SAÙNG TAÏO; PHAÙT HUY 

SÖÙC MAÏNH ÑOAØN KEÁT CAÙC DAÂN TOÄC; GIÖÕ VÖÕNG QUOÁC PHOØNG, 

AN NINH; HUY ÑOÄNG, KHAI THAÙC VAØ SÖÛ DUÏNG HIEÄU QUAÛ CAÙC 

NGUOÀN LÖÏC; ÑÖA TÆNH KON TUM PHAÙT TRIEÅN NHANH VAØ BEÀN VÖÕNG

          đại biểu

                         đảng viên

346
29.000

Diễn ra từ ngày 

23 - 25/9/2020 

Bầu BCH Đảng bộ tỉnh 
khoá XVI

50 đồng chí 

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

15 chính thức 02 dự khuyết

Địa điểm tổ chức

HỘI TRƯỜNG NGỌC LINH, THÀNH PHỐ KON TUM



Năm 2021 và giai đoạn 2020 - 2025

Tăng trưởng kinh tế

GRDP /người /năm

Thu ngân sách Nhà nước

Xã, phường, thị trấn mạnh về phong 
trào TDBV Tổ quốc

Cơ cấu kinh tế

Độ che phủ rừng

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

Quy mô dân số

Tổng vốn đầu tư xã hội

Tỷ lệ hộ nghèo

Xã đạt chuẩn NTM 

Giải quyết tố giác tội phạm

Cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu 
chuẩn môi trường

TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Kết nạp đảng viên mới

Quần chúng được tập hợp vào các 
đoàn thể chính trị -xã hội

Cấp huyện đạt chuẩn NTM

˃ 10% 

 ˃ 50 triệu đồng
 

˃ 10%/ năm

˃ 70 triệu đồng

3.500 tỷ đồng 5.000 tỷ đồng
Tăng 8,2%/năm

Nông - Lâm - Thủy sản ( 21 - 22%); 
Công nghiệp (28 - 29%); Dịch vụ: (43 - 44%)

NL-TS (19-20%); 
CN (32-33%; DV 42-43%

˃ 64% 

˃ 54% ˃ 64% 
(44% đào tạo nghề )

567.000 người 620.000 người 

20.000 tỷ đồng 118.000 tỷ đồng 

Giảm ít nhất 4% Giảm 3 -  4% /năm

08 xã 60 xã (70,5% số xã) 

˃ 80% 

˃ 90% 

˃ 83% 

˃ 75% 

˃ 75% 

˃ 900% 

˃ 80% 

90% trở lên

˃ 85% 

˃ 76% 

˃ 5.000% 

˃ 76% 

TP Kon Tum và 04 huyện 



Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống 
chính trị trong sạch vững mạnh 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả 
quản lý, điều hành của chính quyền

Củng cố niềm tin của Nhân dân và 
phát huy sức mạnh của khối đại đoàn 
kết các dân tộc

Huy động, khai thác và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi 
thế của tỉnh

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
và mức sống của Nhân dân

Giữ vững ổn định quốc phòng, an 
ninh trong mọi tình huống, không để 
bị động bất ngờ

Tiếp tục tái cơ cấu đồng bộ kinh tế của 
tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 

Thực hiện đầy đủ, đồng bộ 3 chương 
trình mục tiêu quốc gia. 

Tập trung bảo tồn và phát huy giá trị bản 
sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa 
bàn. 

 Đẩy mạnh CCHC; cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 Đẩy mạnh CCHC; cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch 
vụ và tăng cường cải cách hành chính

Tăng cường đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể chính trị-xã hội

Tăng cường ứng dụng khoa học, công 
nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo

Tập trung phát triển dược liệu, nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng 
kinh tế ở mức cao

Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc 
văn hóa truyền thống của các dân tộc 

thiểu số trên địa bàn

Đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh 
và bền vững.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, gắn với công nghiệp chế biến. 

 Đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều 
loại hình.

Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
(đô thị, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - 
dịch vụ).

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM



Phấn đấu thành phố Kon Tum sớm đạt tiêu chuẩn đô thị 
loại II và xây dựng thành đô thị thông minh

Đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều hình thức, 
sản phẩm đa dạng, phong phú. 
Đến năm 2025, đạt 2,5 triệu lượt khách du lịch 

Tăng cường quảng bá, xây dựng Khu du 
lịch sinh thái quốc gia Măng Đen thành 
điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu trong 
khu vực, trong nước và quốc tế.

Hình thành các tour du lịch cộng đồng tại các 
huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plông, 
Ngọc Hồi, Sa Thầy gắn với tour du lịch chinh 
phục núi Ngọc Linh, Cột mốc biên giới 3 nước 
Việt Nam - Lào - Campuchia, Vườn Quốc gia 
Chư Mom Ray

Huyện Ngọc Hồi 
                     sớm đạt đầy đủ các tiêu chí đô thị loại IV

Đến năm 2025, trung tâm 3 huyện lỵ đạt tiêu chí đô thị loại V

KON RẪY TU MƠ RÔNG IA H’DRAI



Cải thiện mạnh mẽ môi trường 
đầu tư, kinh doanh

Nâng cao rõ rệt chỉ số quản trị hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số 
CCHC (PAR INDEX), Chỉ số năng 
lực cạnh tranh của tỉnh (PCI). 

Chủ động, đổi mới hoạt động xúc 
tiến đầu tư

Chuẩn bị quỹ đất với quy mô phù hợp 
tại các huyện, thành phố để thu hút 
các nhà đầu tư chiến lược ở cả trong 
và ngoài nước

Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 
ngoài nhà nước

Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, kinh tế 
trang trại, kinh tế hợp tác và hợp tác 
xã kiểu mới

Nâng cao hiệu quả hoạt động và năng 
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp

Đẩy mạnh dồn đổi, tích tụ đất đai để phát triển một số vùng, khu sản xuất nông nghiệp tập 
trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến và 
thị trường tiêu thụ tại các huyện Đăk Hà, Kon Plông, Sa Thầy, Ia H'Drai, Kon Rẫy, thành phố 
Kon Tum và những địa bàn có điều kiện

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các 
công ty lâm nghiệp, doanh nghiệp 
Nhà nước

Phấn đấu đến năm 2025:

Thành lập mới: 1.500 doanh nghiệp

Cây ăn quả 
10.000 ha

25.000 ha
= 60.705 tấn

Cao su 
70.000 ha

105.000 tấn mủ

Trồng sắn
34.100 ha

Mắc ca
hình thành 

một số vùng

Nâng cao chất 
lượng xuất 

khẩu, đạt 250 
triệu USD

Xây dựng được ít nhất 10 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm Quốc gia



Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao, liên kết 
chuỗi. Phát triển chăn nuôi đại gia súc (bò, dê) lấy thịt, lấy sữa tại các huyện Sa 
Thầy, Kon Plông và một số vùng có điều kiện; nuôi trồng thủy sản tại các huyện 
Ia H'Drai, Sa Thầy, Đăk Hà, Kon Plông và những nơi có diện tích mặt nước lớn.

Thực hiện tốt công tác giao khoán quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với tạo 
sinh kế, nâng cao thu nhập và làm giàu từ rừng cho người dân, cộng đồng dân cư; 
gắn việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với phát triển du lịch sinh thái; khuyến 
khích người dân nhận khoán và trồng rừng đối với các diện tích rừng nghèo.

Rà soát diện tích đất lâm nghiệp còn trống, thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn 
chiếm và các dự án không hiệu quả để trồng lại rừng, trong đó, lựa chọn trồng các 
cây lấy gỗ có chu kỳ sinh trưởng nhanh, các loại cây gỗ quý, đẩy mạnh trồng rừng 
nguyên liệu theo quy hoạch gắn với thu hút phát triển nhà máy chế biến lâm sản

Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới và 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.

Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, dược liệu và năng lượng tái tạo

Tập trung đầu tư phát triển các loại 
dược liệu phù hợp với điều kiện khí 
hậu, thổ nhưỡng

Bố trí diện tích đất rừng và đất lâm 
nghiệp, đất nông nghiệp phù hợp để 
phát triển vùng trồng dược liệu tập 
trung quy mô lớn

Diện tích Sâm Ngọc Linh 
khoảng 4.500 ha

Đa dạng hóa sản phẩm Quảng bá thương hiệu Sâm Ngọc 
Linh Kon Tum

Diện tích cây dược liệu khác 
khoảng 10.000 ha



TẬP TRUNG HUY ĐỘNG, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU 
QUẢ CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ 
TẦNG KINH TẾ, XÃ HỘI THEO HƯỚNG ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI

Rà soát xác định lại các vùng kinh 
tế động lực của tỉnh để tập trung 
nguồn lực đầu tư, tạo sự lan tỏa 
cho các địa phương

Huy động nguồn lực từ các thành 
phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ 
tầng giao thông, thủy lợi, chỉnh 
trang đô thị và phát triển đô thị mới

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 
án trọng điểm, các công trình hạ 
tầng tại khu trung tâm hành chính, 
các dự án thương mại, dịch vụ

Rà soát, thu hồi một số diện tích 
trồng cao su, cà phê tại các vị trí 
thuận lợi đã hết chu kỳ khai thác để 
quy hoạch phát triển đô thị

Thực hiện tốt công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng, tái định cư

Phát triển mạnh nguồn tài lực, vật 
lực của tỉnh

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu 
tư phát triển các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao

Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng các 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Huy động vốn đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu quốc 
tế Bờ Y, các dự án về lĩnh vực hạ tầng thương mại, dịch vụ, nhất 
là các dự án hậu cần xuất nhập khẩu (Logistics) tại Khu kinh tế 
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
gắn với phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu



Phấn đấu số trường đạt chuẩn quốc gia:
-  Mầm non: trên 50%   - Tiểu học: 70%
- THCS: 50%                - THPT: 55%

Mỗi huyện có ít nhất 01 trường dân lập, tư thục 
chất lượng cao

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung 
học phổ thông chuyển sang học nghề lên 40%.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, 
pháp luật về bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh lên bệnh viện hạng I 
(750 giường bệnh)

Bệnh viện Y học cổ truyền - 
Phục hồi chức năng (165 
gường bệnh); 

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân 
dân đến năm 2025: Tuổi thọ trung 
bình 68; trẻ em SDD dưới 34%

Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Ngọc Hồi (250 giường bệnh);

XHH lĩnh vực y tế, tạo điều kiện 
phát triển các cơ sở y tế ngoài 
công lập chất lượng cao

Quy hoạch phát triển Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Bệnh viện tâm thần quy mô 
100 giường bệnh
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Mục tiêu đến năm 2025



Triển khai có hiệu quả công tác khôi
phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc
văn hóa truyền thống các dân tộc
thiểu số, các di tích lịch sử cách mạng
gắn với phát huy các tuyến, điểm du
lịch.

60% xã, phường, thị trấn
có nhà văn hóa

Phát huy giá trị văn hóa

Tập trung phát triển mạnh mẽ phong
trào TD, TT quần chúng; đầu tư phát
triển các môn thể thao chuyên nghiệp,
thể thao thành tích cao mà tỉnh có thế
mạnh

Ưu tiên nguồn lực thực hiện chính
sách dân tộc, nhất là giải quyết đất ở,
đất sản xuất, đến năm 2025, 100% hộ
DTTS có đất ở, đất sản xuất, 20% trở
lên tham gia vào hợp tác xã.

Phát triển mạnh phong
trào TDTT

Chương trình MTQG giảm 
nghèo bền vững

Hình thành trung tâm
nghiên cứu dược liệu

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt
động của Trung tâm nghiên cứu, ứng
dụng và dịch vụ khoa học, công nghệ
tỉnh; hình thành một số trung tâm
nghiên cứu chuyên sâu

Đẩy mạnh đăng ký, bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ 

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với
các sản phẩm đặc thù, sản phẩm chủ
lực của tỉnh. Triển khai chuyển đổi số
và ứng dụng khoa học, công nghệ vào
hoạt động quản lý nhà nước

Nâng cao chất lượng dịch vụ 
truyền thông, xuất bản, báo chí

Đa dạng hóa về nội dung, tăng cường
thời lượng phát sóng các chương trình
phát thanh, truyền hình địa phương

Đầu tư đồng bộ và sử dụng hiệu quả các thiết 

chế văn hoá từ tỉnh đến cơ sở gắn với thực 

hiện phong trào “TD ĐKXDĐSVH”. Phấn 

đấu đến 2025: 90% thôn, TDP đạt danh hiệu 

văn hóa.



..

Chủ động đấu tranh ngăn chặn âm
mưu, hoạt động “Diễn biến hòa
bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế
lực thù địch

Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng gắn
với rà soát, chuyển một số diện tích đất
quốc phòng không còn nhu cầu sử dụng
cho địa phương quản lý

Tiếp tục triển khai có hiệu quả
phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc"

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp ủy, chính quyền các cấp trong
công tác phòng, chống tội phạm.

Nâng cao chất lượng công tác đánh
giá, dự báo tình hình

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
đấu tranh xóa bỏ triệt để tà đạo Hà
Mòn

Chú trọng công tác bảo vệ an ninh
nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng,
an ninh mạng

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp,
nâng cao hiệu quả hoạt động của các
cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp.

Tiếp tục tăng cường quan hệ, hợp tác toàn diện với
các tỉnh giáp biên của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân
dân Lào và Vương quốc Campuchia.



Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

Thực
viên

Triển
đánh
chuyển

Tiếp tục đổi mới hình thức và nâng cao
chất lượng công tác quán triệt, triển khai
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả
NQTW 4 khóa XII, gắn với học tập, làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu
quả các chủ trương, nghị quyết của Trung
ương về sắp TCBM gắn với tinh giản biên chế

khai thực hiện tốt công tác nhận xét,
giá cán bộ và công tác quy hoạch, luân

cán bộ hằng năm

Thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất
việc tự phê bình và phê bình hằng năm

hiện tốt công tác phát triển đảng
gắn với rà soát, sàng lọc đảng viên

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám
sát; trong đó, đẩy mạnh công tác tự kiểm
tra

Tăng cường, đổi mới nội dung, phương
thức công tác dân vận

Thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại
trực tiếp giữa bí thư cấp ủy, tổ chức
đảng, người đứng đầu chính quyền các
cấp với Nhân dân

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên
truyền viên các cấp

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người
đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong triển
khai thực hiện nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức có phẩm chất đạo đức, năng
lực, trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức, nhất là đối với cấp cơ sở.

Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất
lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ

Phát triển đảng viên trong đội ngũ thôn
trưởng, tổ trưởng TDP và chủ trương bố trí
bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng

Tiếp tục rà soát, lồng ghép các chương
trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, tránh
chồng chéo, trùng lắp

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của
chính quyền

Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ
chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của
Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy
lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ.



Chỉ đạo thực hiện: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Biên soạn infographic: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Văn Bình

Thiết kế vi tính: Trần Văn Lâm

In 750 cuốn, khổ 21 x 29,7cm tại Công ty CP In & Bao bì Kon Tum - 41 Trần Hưng Đạo - TP Kon Tum. 
Giấy phép xuất bản số: 132/GP-STTTT do Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Kon Tum cấp ngày 
21/12/2020.In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2020.

Duy trì việc lồng ghép hội nghị tiếp xúc cử tri 
của đại biểu hội đồng nhân dân 3 cấp trên cùng 
một địa bàn

Tăng cường hoạt động chất vấn tại các kỳ họp 
HĐND và các phiên giải trình của thường trực 
HĐND

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động 
giám sát 

Nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng hành 
chính cho công chức, viên chức

Rà soát, cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính; 
xây dựng thành công chính quyền điện tử của tỉnh

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan 
hành chính. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Tập trung giám sát chuyên đề, giám sát việc thực 
hiện kiến nghị sau giám sát

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị - xã hội với các cơ quan Nhà nước 
trong công tác giám sát, phản biện xã 
hội, vận động quần chúng

Phát động và triển khai thực hiện có 
hiệu quả cuộc vận động “Làm thay 
đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào 
dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào 
dân tộc thiểu số vươn lên thoát 
nghèo bền vững”. 

Xây dựng và thực hiện mô hình 
“Tổ nhân dân tự quản” tại trên 
80% khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và phát huy vai trò của 
đội ngũ cốt cán, người có uy tín 
trong cộng đồng, trong các dân tộc, 
tôn giáo
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