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Gửi
Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum
Nhân dịp năm mới 2019 và đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân
dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi tới toàn thể cán
bộ, chiến sỹ, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum cùng bà con quê hương Kon
Tum ở mọi miền Tổ Quốc và ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm
mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi.
Kính thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trong toàn tỉnh!
Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết
Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020,
mặc dù kinh tế trong nước và khu vực còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực quyết tâm
cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua
khó khăn, thách thức, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra
và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Tốc độ phát triển kinh tế khá; văn hóa –
xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng lên;
an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo; đã tổ chức thành công nhiều sự kiện
quan trọng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè trong nước và quốc tế; chính
trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị từ tỉnh đến
cơ sở không ngừng được củng cố, tăng cường.
Bước sang năm 2019, tỉnh ta có nhiều thuận lợi, cơ hội để tiếp tục phát triển và
hội nhập, song cũng còn nhiều thách thức đan xen. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến
sỹ, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, thực hiện
phương châm hành động Chính phủ đề ra năm 2019 "Kỷ cương, liêm chính, hành
động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả", quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ đã đề ra, trọng tâm là 3 lĩnh vực đột phá (i) chỉnh trang, phát triển kết cấu
hạ tầng đô thị, đầu tư các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ;
(ii) phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển
và xây dựng thành công thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum (iii) đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính, tăng cường xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp; xây dựng
tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân
dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh kính chúc các đồng chí lão thành cách
mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, các gia đình liệt
sỹ, gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh;
cán bộ và chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cụ cao tuổi, các cháu thiếu niên, nhi đồng
và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà AN KHANG – THỊNH VƯỢNG.
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