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Chủ tịCh hồ Chí minh nÓi về
ĐIỀU ĐỘNG, BỐ TRÍ CÁN BỘ

khi cần điều động một người cán bộ cao cấp, thì phải nói rõ lý lịch, năng lực, ưu điểm
và khuyết điểm của cán bộ ấy; và vì sao cần phải điều động. 

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 6, tr.417.địa phương này với địa phương khác, cơ quan này với cơ quan khác, đều phải phản
đối bệnh ích kỷ, bệnh địa phương. Thí dụ: không muốn cấp trên điều động cán bộ, hoặc
khi điều động thì chỉ đùn những cán bộ kém ra.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 5, tr.277.do tự kiêu, tự mãn mà cán bộ có một khuyết điểm lớn nữa là óc địa vị. Ví dụ: đang làm
việc ở khu, mà Đoàn thể điều động về công tác ở tỉnh thì phàn nàn, chán nản cho rằng
làm như thế là không xứng đáng tài mình, đáng lẽ là mình ở cấp trên kia! Phải gột sạch
đầu óc địa vị đi.

Sđd, tập 6, tr.359.phải chịu khó, chịu khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành mệnh lệnh, cố sức làm việc
với tinh thần xung phong và thi đua. Làm việc gì phải học tập chuyên môn việc ấy. Thường
xuyên tổ chức học tập văn hóa. Qua từng thời gian công tác sẽ luân chuyển về chỉnh huấn
chính trị.

Sđd, tập 8, tr.332.cán bộ về địa phương là để giúp nông dân tổ chức, giúp nông dân giác ngộ, đoàn kết
đấu tranh. Làm thế nào khi cán bộ rút đi rồi, phong trào vẫn cứ tiếp tục phát triển không
xẹp xuống.

Sđd, tập 8, tr.47.trước khi cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng. Chẳng những xem xét công tác của
họ, mà còn phải xét cách sinh hoạt của họ. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của
họ, mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không.

Sđd, tập 5, tr.321.khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gụi quần chúng, có được quần
chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người có
tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc.

Sđd, tập 5, tr.314.cất nhắc cán bộ, phải vì công tác, tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng
hái. Như thế, công việc nhất định chạy. Nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang,
nhất định không ai phục, mà gây nên mối lôi thôi trong Đảng. 

Sđd, tập 5, tr.321.đặc biệt phải chú ý cất nhắc cán bộ phụ nữ vào các cơ quan lãnh đạo, nhất là các ngành
hoạt động thích hợp với phụ nữ.

Sđd, tập 15, tr.21.
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Là một nhà bác học lỗi lạc nhưng trước
hết C.Mác là một nhà cách mạng vĩ đại.
Một trong những cống hiến lớn lao của

C.Mác đối với nhân loại là góp phần nâng cuộc
đấu tranh của giai cấp vô sản và mọi tầng lớp
cần lao chống áp bức, bóc lột, bất công và tàn
bạo từ trình độ tự phát lên tự giác mà người dẫn
dắt cuộc đấu tranh đó là đảng cộng sản, bộ phận
ưu tú, đội tiên phong của chính họ.

C.Mác phân biệt rõ đội tiên phong của giai
cấp vô sản và mọi tầng lớp lao động cần lao với
toàn thể giai cấp vô sản. ông đã chỉ ra tính tất
yếu khách quan xuất hiện đảng cộng sản - đội
tiên phong của giai cấp vô sản, đồng thời ông
cũng chỉ rõ những điều kiện cần và đủ để đảng
cộng sản có thể làm tròn nhiệm vụ của đảng
tiên phong. Theo C.Mác, hai điều kiện đó là có
“đầu não” và “trái tim”. “Đầu não” là trí tuệ, là
triết học (phép biện chứng duy vật, sau này
V.I.Lê-nin gọi là chủ nghĩa duy vật chiến đấu).
“Trái tim” là nhiệt tình sôi nổi, hăng hái, dũng
cảm, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống áp bức
bóc lột, bất công, tàn bạo; là lương tâm và trách
nhiệm đối với quần chúng cần lao; là yêu
thương con người và chống lại tất cả những cái
xấu xa, mất nhân tính.

Giai cấp vô sản đấu tranh để giải phóng mình,
đồng thời giải phóng cho mọi tầng lớp xã hội,
do đó nó phải tiến hành một cuộc cách mạng
triệt để, mà theo C.Mác “triệt để có nghĩa là xét
sự vật đến tận gốc rễ của nó. Nhưng gốc rễ đối
với con người chính là bản thân con người”(1).
Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và nhân dân
lao động về bản chất là cuộc đấu tranh giải
phóng triệt để con người mà lực lượng dẫn đầu
phải là một tổ chức vững mạnh gồm những con

người kết hợp được cả “đầu não” và “trái tim”.
“Đầu não của sự giải phóng ấy là triết học, trái
tim của nó là giai cấp vô sản”(2).

Sự hăng hái nhiệt tình của “trái tim” cần phải
được dẫn dắt bởi “đầu não” điềm tĩnh, sáng
suốt, nếu không sự nhiệt tình ấy chỉ dẫn phong
trào bùng lên một cách tự phát, hỗn loạn và thất
bại. Chính vì thế, C.Mác đã khẳng định cuộc
đấu tranh, phê phán xã hội cũ, xây dựng xã hội
mới “không phải là nhiệt tình của đầu óc mà là
đầu óc của nhiệt tình”. Theo cách hiểu của
người phương Đông, nhiệt tình mà thiếu hiểu
biết, chỉ là “hữu dũng vô mưu”, hay như Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã nói, nó chỉ như người mò
mẫm trong đêm tối không có đèn, không có
đuốc hoặc như con tàu đi giữa biển rộng, bão
giông mà không có la bàn.

Sự kết hợp giữa lý luận tiên tiến (chủ nghĩa
duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử)
với những người tiên tiến trong phong trào công
nhân đã dẫn đến sự ra đời của đảng cộng sản.

Đảng cộng sản mang trong mình bản chất
cách mạng và khoa học, tiên phong về lý luận
chính trị và tiên phong về tinh thần, tình cảm
và hành động cách mạng, tiên phong trong đạo
đức và tư cách làm người, xứng đáng là đội tiên
phong của giai cấp công nhân. Thiếu một trong
hai tính tiên phong đó (đầu não và trái tim),
đảng cộng sản không còn là đảng tiên phong
của giai cấp công nhân và dân tộc nữa. Không
có lý luận tiên phong thì không thể làm tròn
nhiệm vụ của đảng tiên phong.

Đảng nếu không bao gồm những đảng viên
đi tiên phong, gương mẫu trong đạo đức và
hành động cách mạng thì đảng cũng chỉ còn là
một tổ chức lạc hậu, nói suông và lừa phỉnh

Nhân kỷ niệm 152 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1870 - 5-5-2022)

TÍNH TIÊN PHONG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
TRầN XuâN ĐỉNH
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LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

(chữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Bác Hồ
thường nói một cách giản dị dễ hiểu “Đảng
viên đi trước, làng nước theo sau” là muốn
nhấn mạnh tính tiên phong của người cộng sản.

Dường như tiên lượng được về bệnh giáo
điều, hủ lậu có thể xảy ra với lớp hậu sinh,
C.Mác đã nhiều lần nhấn mạnh, lý luận của
C.Mác và bạn ông là Ph.ăng-ghen, không phải
là những công thức cứng đờ, càng không phải
là những lời giải đáp có sẵn cho mọi vấn đề, mọi
hoàn cảnh, mọi không gian và thời gian khác
nhau mà ngược lại, các ông chỉ đặt những viên
gạch đầu tiên cho “lâu đài” lý luận cách mạng
mà các thế hệ kế tiếp phải ra sức bổ sung, phát
triển. Chính V.I.Lê-nin và Hồ Chí Minh là
những nhà cách mạng sáng tạo, thấm nhuần tinh
thần của Chủ nghĩa Mác, coi linh hồn sống của
Chủ nghĩa Mác là phép biện chứng duy vật, còn
Hồ Chí Minh đã hành xử trong mọi tình huống
với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Lịch sử ra đời và phát triển của nhiều đảng
cộng sản trên thế giới cho tới nay đã thể hiện
rõ sự kết hợp biện chứng giữa “đầu não” và
“trái tim”, làm nên tính tiên phong của một
đảng chân chính cách mạng:

Thời kỳ C.Mác còn sống: Đảng là sự kết hợp
triết học (chủ nghĩa duy vật biện chứng) với
phong trào công nhân. 

Sau khi C.Mác qua đời, với V.I.Lê-nin và
Quốc tế III: Đảng là sự kết hợp Chủ nghĩa Mác
với phong trào công nhân.

Sau khi V.I.Lê-nin qua đời, những người
cộng sản chân chính đánh giá đúng vai trò, bảo
vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin đã khẳng
định: Đảng là sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin
với phong trào công nhân.

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch
Hồ Chí Minh thể hiện rõ là một người học trò
kiệt xuất của C.Mác và V.I.Lê-nin, trung thành,
sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn Việt Nam,
đưa ra và thực hành kết hợp nhuần nhuyễn điển
hình: Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp

giữa Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công
nhân và phong trào yêu nước.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời,
khẳng định sự đóng góp lớn lao của Người đối
với việc vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-
Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói
riêng và cách mạng thế giới nói chung, Đảng
ta đã ra nghị quyết nêu rõ Đảng Cộng sản Việt
Nam lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ
Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam
cho mọi hành động. Đảng Cộng sản Việt Nam
đã thể hiện rõ sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin,
Tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công
nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Đảng
luôn luôn là đội tiên phong chính trị của giai
cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.
Đảng đã “trở thành hình thức tổ chức cao nhất
của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ,
danh dự và lương tâm của dân tộc...”(3).

92 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt
Nam ra đời nhận sứ mệnh lãnh đạo nhân dân ta
làm cách mạng, mặc dù có lúc mắc sai lầm,
khuyết điểm nghiêm trọng, rơi vào chủ quan
duy ý chí, chưa nắm được quy luật khách quan...
nhưng xuyên suốt lịch sử lãnh đạo nhân dân làm
cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng
Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí
Minh sáng lập và rèn luyện, về cơ bản luôn giữ
được vai trò là đội tiên phong chính trị của giai
cấp và dân tộc, tiên phong trong lý luận cách
mạng, chủ trương, đường lối, quyết sách chính
trị, chỉ đạo chiến lược, biết tự vượt qua chính
mình, tiếp tục tiên phong, gương mẫu trong
hành động cách mạng, hy sinh anh dũng vì nền
độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. 

Có thể nói vắn tắt rằng:
Tính tiên phong về mặt lý luận của Đảng ta

là trung thành và sáng tạo Chủ nghĩa Mác-
Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; là chống mọi
biểu hiện của tư tưởng bảo thủ, giáo điều, hữu
khuynh và tả khuynh, kịp thời đổi mới tư duy,
nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm nhận ra sai
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lầm, khuyết điểm; không che giấu và thành thật
sửa chữa, biết làm theo chỉ dẫn của Chủ tịch
Hồ Chí Minh: “Khi đặt ra khẩu hiệu và chỉ thị,
luôn luôn phải dựa vào điều kiện thiết thực và
kinh nghiệm cách mạng ở các nước, ở trong
nước và ở địa phương.

... Phải luôn luôn do nơi quần chúng mà
kiểm soát những khẩu hiệu và chỉ thị đó có
đúng hay không.

... Phải luôn luôn xem xét lại tất cả công tác
của Đảng...

... Mỗi công việc của Đảng phải giữ vững
tính cách mạng của nó, lại phải khéo dùng
những cách thức thi hành cho hoạt bát”(4).

Tính tiên phong về hành động của Đảng ta
thể hiện rất rõ ở lòng trung thành với lý tưởng
cách mạng: Vì độc lập, tự do của Tổ quốc và
hạnh phúc của Nhân dân. Biết bao đồng chí đã
đi tiên phong trong mọi nhiệm vụ của cách
mạng, của dân tộc. Tính tiên phong của Đảng
thể hiện ở đức hy sinh và lòng dũng cảm. Hy
sinh vì Tổ quốc và dân tộc. Dũng cảm chống
lại kẻ thù ngoại xâm và nội xâm là bọn đế quốc
thực dân, là chủ nghĩa cá nhân mà những biểu
hiện của nó là tệ quan liêu, tham ô, lãng phí,
tranh giành quyền lực, xa hoa, hưởng thụ một
cách vô liêm sỉ…

Tính tiên phong của Đảng đối với giai cấp
và dân tộc là một yêu cầu ngày càng không
ngừng nâng cao, không bao giờ được suy giảm
nếu Đảng còn giữ vững vai trò là người lãnh
đạo duy nhất của Nhân dân. Nhưng nội dung
của tính tiên phong ở mỗi thời kỳ rất khác nhau.

Ở thời chiến là mưu lược để dám đánh, biết
đánh và biết cách giành thắng lợi, là dũng cảm
chịu đựng gian khổ, hy sinh quên mình để
giành cho được độc lập, thống nhất đất nước.

Ở thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước là
chiến lược, sách lược tranh thủ thời cơ, phòng
tránh nguy cơ để lái con thuyền cách mạng đi
đúng giữa dòng thời đại đang không ngừng phát
triển, đưa nhân dân sánh vai cùng các cường

quốc năm châu. Ta vẫn mãi mãi là Ta: Nước
Việt Nam thống nhất, độc lập, dân chủ, văn
minh, hiện đại, thái bình, thịnh vượng, nhân dân
được hưởng tự do, hạnh phúc bền vững.

Thời nào cũng có kẻ thù bên ngoài và bên
trong. Thời nào cũng đều có giặc ngoại xâm
dưới hình thức này hay hình thức khác và luôn
luôn bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, trong mỗi
con người đều tiềm ẩn giặc nội xâm. Nội xâm
lúc này là tệ si mê quyền lực, vun vén lợi ích cá
nhân, là chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp,
học hàm, học vị và cả chạy tội nữa; là lợi dụng
mọi sơ hở của cơ chế, chính sách, là lạm quyền,
là thói vô trách nhiệm, là ô dù che chắn, là quan
liêu, khinh thường kỷ cương, phép nước, là cơ
hội, tham nhũng, lãng phí, là ăn chơi sa đọa, là
thói vô cảm trước vất vả, thiếu thốn, khó khăn
của đồng bào, đồng chí. Nội xâm len lỏi vào
trong Đảng và Nhà nước, vào từng ngõ ngách
xóm thôn, phố phường, cơ quan, công sở, từng
gia đình, mọi tầng lớp và đến cả những người
được đào tạo có bằng cấp, học vị, học hàm,
được giao chức trọng, quyền cao… Vì vậy, tính
tiên phong của Đảng lúc này là phải có dũng
khí, có bản lĩnh để dám trừ giặc nội xâm ở ngay
trong mỗi cán bộ, đảng viên. Tính tiên phong
lúc này là sáng suốt trong các quyết sách chính
trị, trong lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh
tổng hợp, lòng yêu nước của toàn dân tộc, đặc
biệt là làm tốt công tác tổ chức, kiểm tra, giám
sát và kiểm soát quyền lực, thực hiện đúng đắn
chính sách dùng người. Tính tiên phong lúc này
là dũng khí đấu tranh với đồng chí, đồng cấp,
với cả cấp trên và cấp dưới vi phạm kỷ luật của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để
trừ diệt mọi thói hư, tật xấu và tội lỗi. Tính tiên
phong lúc này là làm trong sạch đội ngũ, là giáo
dục, thuyết phục và trừng phạt công khai, công
minh, bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và pháp
luật của Nhà nước.

Đại hội XIII của Đảng với những quyết nghị
(Xem tiếp trang 16)
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Luân chuyển 13.503 lượt cán bộ
Qua gần 5 năm thực hiện Quy định số 98, đã

có 13.503 lượt cán bộ thuộc diện Trung ương
quản lý và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan,
đơn vị trực tiếp quản lý được luân chuyển.

Đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản
lý, đã luân chuyển 36 đồng chí, trong đó 14
đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng (gồm cả
dự khuyết) giữ chức bí thư tỉnh ủy, thành ủy,
đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; 22 đồng
chí giữ chức phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ
tịch, phó chủ tịch uBND tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương. 

Công tác phân công, bố trí công tác đối với
cán bộ luân chuyển được đặc biệt quan tâm. Từ
đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Ban Tổ
chức Trung ương đã tham mưu trình Bộ Chính
trị, Ban Bí thư xem xét, phân công, bố trí công
tác và thực hiện chế độ, chính sách đối với 55
đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển.

Trong đó, 48 đồng chí được phân công, bố trí
công tác về các cơ quan Trung ương, 3 đồng
chí được tiếp tục bố trí công tác tại địa phương,
4 đồng chí đã nghỉ hưu ở địa phương theo quy
định. Có 13 đồng chí (gồm cả 4 đồng chí Ủy
viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII)
sau một thời gian luân chuyển về địa phương
đã được giới thiệu bầu vào BCH Trung ương
khoá XIII (chính thức và dự khuyết). 38 đồng
chí sau luân chuyển được bố trí đảm nhiệm
chức danh cao hơn; 10 đồng chí được bố trí giữ
chức vụ tương đương. Tính đến tháng 3-2022,
có 31 cán bộ Trung ương luân chuyển đang
công tác ở địa phương. 

Đối với cán bộ thuộc diện các cấp ủy, tổ
chức đảng, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý,
đã thực hiện luân chuyển 13.467 lượt cán bộ
(đến tháng 12-2021), trong đó có 12.017 lượt
cán bộ được luân chuyển giữ các chức danh
lãnh đạo, quản lý từ địa phương về cơ sở, trong
số này có 2.972 lượt cán bộ được luân chuyển
để bố trí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không
là người địa phương; 158 lượt cán bộ từ cấp
tổng cục trưởng trở xuống được điều động,
luân chuyển giữa các ban, bộ, ngành, cơ quan,
đơn vị ở Trung ương. Đã xem xét, bố trí, phân
công công tác sau luân chuyển đối với 8.938
lượt cán bộ. Hiện còn 4.529 cán bộ đang luân
chuyển ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu
quả đội ngũ cán bộ

Luân chuyển cán bộ đã được cấp ủy các cấp
lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, dân chủ, chặt chẽ,
đồng bộ, khách quan, công khai, công tâm,

công tác luân chuyển cán bộ
Kết quả và kinh nghiệm

TRầN LÊ VIệT

Luân chuyển cán bộ là một khâu quan
trọng trong công tác cán bộ với mục tiêu
thực hiện đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và
sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo
nguồn cán bộ lâu dài cho đất nước, nhất là
cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các
ngành, cơ quan, đơn vị và cán bộ cấp chiến
lược. Thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW
ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân
chuyển cán bộ (sau đây gọi tắt là Quy định
số 98) qua một thời gian thực hiện đã đạt
được một số kết quả bước đầu.



minh bạch; góp phần khắc phục hiệu quả
những yếu kém, khuyết điểm trong công tác
luân chuyển cán bộ trước đây. Đồng thời, chủ
động chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các
cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội XIII của
Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV, HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chuẩn bị đội ngũ
cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành
kế cận cũng như lâu dài.

Việc lựa chọn địa bàn, chức danh và chuẩn
bị nhân sự luân chuyển đã gắn kết chặt chẽ với
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình
đội ngũ cán bộ của Trung ương, địa phương và
có sự đổi mới, phối hợp hiệu quả giữa các cơ
quan, đơn vị, địa phương liên quan theo
phương châm làm đến đâu chắc đến đó, không
đưa cán bộ đi luân chuyển ồ ạt theo đợt; chủ
yếu sử dụng số lượng chức danh theo quy định
để luân chuyển cán bộ, trường hợp thực sự cần
thiết mới xem xét tăng thêm số lượng chức
danh ngoài quy định. Đối với các địa phương,
cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương không
tiếp tục thực hiện chủ trương tăng thêm chức
danh phó bí thư cấp ủy, phó chủ tịch uBND
cấp huyện, cấp xã và số lượng cấp phó các bộ,
sở, ngành ở địa phương để thực hiện luân
chuyển cán bộ. Đối tượng luân chuyển từ
Trung ương về địa phương chủ yếu là cán bộ
cấp thứ trưởng trở lên, có phẩm chất, năng lực
và triển vọng phát triển. Luân chuyển giữ chức
vụ tương đương, không thực hiện luân chuyển
giữ chức vụ cao hơn. 

Luân chuyển cán bộ đã từng bước kết hợp
hài hoà, hiệu quả giữa mục tiêu đào tạo, bồi
dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực
tiễn với tăng cường cán bộ có chất lượng cho
những nơi khó khăn về nguồn nhân sự đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và gắn với quy
hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng
thời, góp phần khắc phục tình trạng cục bộ,
khép kín trong công tác cán bộ và kết hợp có
hiệu quả việc thực hiện chủ trương bố trí bí thư

cấp ủy, chủ tịch uBND, cấp trưởng một số
ngành, lĩnh vực không là người địa phương. Cả
nước đã có 32 đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy
và 12 đồng chí chủ tịch uBND tỉnh, thành phố
là cán bộ được điều động, luân chuyển không
là người địa phương; 555 bí thư cấp ủy huyện
và 335 chủ tịch uBND cấp huyện không là
người địa phương. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã
luân chuyển, bố trí 2.972 lượt cán bộ giữ các
chức danh lãnh đạo cấp trưởng (bí thư, chủ tịch
uBND, chánh án Tòa án Nhân dân, viện
trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, chánh thanh
tra, trưởng các ngành như: tài chính, hải quan,
thuế); thực hiện bố trí 55/63 (87,3%) giám đốc
Công an tỉnh, thành phố và 100% trưởng Công
an cấp huyện không là người địa phương.

Việc phân công, bố trí cán bộ sau luân
chuyển đã bám sát Kết luận số 24/KL-TW
ngày 15-12-2017 của Bộ Chính trị về chủ
trương, nguyên tắc điều động, phân công, bố
trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân
chuyển và có sự đổi mới theo hướng phân
công, bố trí công tác xuất phát từ yêu cầu,
nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ
của các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như
năng lực, sở trường, kết quả, sản phẩm công
tác cụ thể của cán bộ trong thời gian luân
chuyển, góp phần từng bước khắc phục tình
trạng phân công, bố trí khép kín, “đi ở đâu thì
lại về đó”. Trong số cán bộ Trung ương luân
chuyển có 21/56 đồng chí được bố trí trở lại cơ
quan cũ; 35/56 đồng chí được phân công, bố
trí công tác ở cơ quan khác. Có 8.938 lượt cán
bộ luân chuyển ở các cơ quan, đơn vị trực
thuộc Trung ương được bố trí phân công công
tác sau luân chuyển. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan tham
mưu công tác tổ chức - cán bộ đã phối hợp chặt
chẽ, hiệu quả trong việc lựa chọn địa bàn, chức
danh và chuẩn bị cán bộ luân chuyển; quan
tâm, tạo điều kiện, môi trường công tác và
thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình về
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cán bộ luân chuyển; chủ động báo cáo, đề xuất
cấp có thẩm quyền xem xét, phân công, bố trí
công tác và một số nội dung khác liên quan tới
cán bộ luân chuyển. Công tác hướng dẫn, kiểm
tra, giám sát công tác luân chuyển được thực
hiện thường xuyên, cơ bản đạt kết quả tốt.

góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị ở địa phương

Tại các địa phương, công tác luân chuyển,
điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng
được quan tâm, đi vào nền nếp và nhận được
sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân
dân; có tác dụng, ảnh hưởng tích cực đến sự
phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa
phương. Nét mới trong công tác luân chuyển,
điều động nhiệm kỳ này là việc luân chuyển
từ các phòng, ban khối đảng, đoàn thể cấp
huyện sang các phòng, ban của khối chính
quyền và ngược lại ngày càng nhiều, là điều
kiện tốt cho cán bộ rèn luyện, phấn đấu. Công
tác luân chuyển cán bộ từ xã này sang xã khác
chuyển biến mạnh hơn, góp phần thực hiện
việc cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ
liên tiếp ở một địa phương, nhất là ở cấp cơ
sở; kết hợp luân chuyển, điều động cán bộ với
từng bước bố trí cán bộ chủ chốt không là
người địa phương. Khắc phục tình trạng cục
bộ, khép kín trong từng địa phương, cơ quan,
đơn vị; tâm lý thoả mãn, trì trệ của một bộ
phận cán bộ chỉ muốn chọn nơi công tác dễ
dàng, muốn ổn định chức vụ hoặc lên chức
nhưng không chịu nỗ lực học tập, phấn đấu
nâng cao trình độ, năng lực và hiệu quả công
tác; cán bộ làm việc trì trệ, kém hiệu quả; cán
bộ có uy tín thấp nhưng khó thay thế... Mặt
khác, góp phần ngăn ngừa, hạn chế biểu hiện
không lành mạnh như cô lập, gây khó khăn,
làm giảm uy tín cán bộ được luân chuyển tới,
hoặc lợi dụng công tác luân chuyển cán bộ để
đẩy cán bộ trung thực, thẳng thắn nhưng
không hợp với lãnh đạo đi nơi khác. 

Công tác đánh giá, nhận xét cán bộ luân
chuyển, điều động được quan tâm, chú trọng,
ngày càng đi vào thực chất, chất lượng hơn.
Hầu hết, cấp ủy và chính quyền nơi tiếp nhận
cán bộ tin tưởng, tạo điều kiện cho cán bộ luân
chuyển phát huy năng lực, sở trường, từ đó tạo
khí thế, động lực mới trong công tác cán bộ,
nhất là đối với cán bộ trong quy hoạch có năng
lực và triển vọng, giúp cấp ủy đánh giá sát
đúng cán bộ hơn. Công tác luân chuyển cán bộ
ở địa phương đã góp phần tạo nguồn cán bộ
cho tỉnh, huyện.

Hằng năm, gắn với việc đánh giá công tác
xây dựng Đảng, BTV các tỉnh, thành ủy đều
đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng về công tác luân
chuyển cán bộ để rút kinh nghiệm và xây dựng
kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo. 

hạn chế, bất cập
Một số nội dung trong Quy định số 98 cần

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực
tiễn. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn
vị và cán bộ luân chuyển còn chưa thực sự bám
sát quan điểm, chủ trương, quy định của Trung
ương về luân chuyển cán bộ; có nơi còn có biểu
hiện cục bộ, chưa thực sự quan tâm, tạo điều
kiện đối với cán bộ luân chuyển. Việc chủ yếu
sử dụng số lượng chức danh theo quy định để
luân chuyển cán bộ trên thực tế cũng phát sinh
khó khăn, bất cập như chưa tạo được sự chủ
động do phải chờ các địa phương khuyết chức
danh mới có điều kiện để luân chuyển cán bộ;
việc xử lý hài hoà giữa luân chuyển cán bộ với
đào tạo, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ và gắn
với chức danh quy hoạch hiệu quả chưa cao...

Luân chuyển cán bộ giữa các khối, ngành và
từ địa phương về Trung ương, giữa các cơ quan,
đơn vị với cơ sở kết quả đạt được còn hạn chế,
chưa đồng đều, cân đối, hài hoà; một số trường
hợp chưa đủ thời gian luân chuyển đã được cấp
có thẩm quyền phân công, bố trí công tác khác
hoặc ngược lại. Có những trường hợp tuy đã có
thời gian luân chuyển hơn một nhiệm kỳ nhưng

X©y dùng §¶ng sè 5-2022   9

LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM



chưa kịp thời được xem xét, bố trí công tác
khác. Một số cán bộ luân chuyển chưa có nhiều
kiến thức, kinh nghiệm trong công tác xây dựng
Đảng, quản lý nhà nước, chưa nắm chắc các
quy định, quy chế, nguyên tắc trong lãnh đạo,
chỉ đạo, điều hành công việc. Có không ít cán
bộ còn nhận thức đi luân chuyển về sẽ được đề
bạt lên chức vụ cao hơn, vì vậy có biểu hiện nể
nang, ngại va chạm, thiếu quyết liệt, “giữ mình”
chờ ngày về, chưa thực sự tâm huyết, nỗ lực,
phấn đấu, rèn luyện để khẳng định rõ hơn năng
lực của bản thân và có những đóng góp thiết
thực, hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
Cá biệt có một số đồng chí bị xem xét trách
nhiệm hoặc bị xử lý kỷ luật.

Chưa xây dựng được tiêu chí cụ thể đánh giá
cán bộ sau luân chuyển nên việc đánh giá cán
bộ còn định tính, chưa sát với thực tiễn. Cơ
chế, chính sách đối với cán bộ được luân
chuyển chưa thực sự được quy định rõ ràng,
nhất là cán bộ được luân chuyển từ huyện
xuống xã, từ xã sang xã. Một số cấp ủy còn nể
nang, thiếu kiên quyết trong luân chuyển, điều
động cán bộ. Việc thực hiện chủ trương, nghị
quyết của Đảng, các quy định pháp luật có liên
quan về tinh gọn đầu mối, giảm số lượng cấp
phó và việc một số cơ quan, đơn vị chưa nêu
cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận cán bộ sau
luân chuyển gây khó khăn cho việc bố trí, sắp
xếp cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát ở một
số nơi thực hiện chưa thường xuyên, hiệu quả
chưa cao. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy
định, kết luận của Bộ Chính trị về luân chuyển
cán bộ gắn với công tác quy hoạch cán bộ; đẩy
mạnh thực hiện chủ trương bố trí một số chức
danh lãnh đạo chủ chốt không là người địa
phương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương
7 (khóa XII); đồng thời nhằm chủ động chuẩn
bị một bước nguồn nhân sự lãnh đạo chủ chốt
của địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ
2025-2030, 2026-2031 cần tiếp tục thực hiện

luân chuyển cán bộ từ Trung ương về địa
phương và điều động cán bộ từ địa phương về
các cơ quan Trung ương hoặc địa phương khác;
từ cấp tỉnh, huyện về cơ sở và ngược lại.

kinh nghiệm
1. Quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết

của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển
cán bộ nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và ý
thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác
luân chuyển cán bộ. Thực hiện nghiêm nguyên
tắc tập trung dân chủ đi đôi với phát huy vai
trò của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa
phương, cơ quan, đơn vị trong luân chuyển
cán bộ.

2. Gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa quy hoạch
cán bộ với luân chuyển cán bộ; giữa luân
chuyển để đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ
trong thực tiễn với tăng cường cán bộ cho địa
bàn, lĩnh vực trọng điểm, có khó khăn... Xử lý
hài hòa giữa yêu cầu luân chuyển cán bộ của
Trung ương với tạo nguồn cán bộ tại chỗ của
địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Công tâm, khách quan trong đánh giá cán
bộ. Trong thời gian luân chuyển, cấp ủy đảng
thường xuyên phải theo dõi, kiểm tra và giúp
đỡ cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục
khuyết điểm và có tiêu chí đánh giá cán bộ
trong và sau luân chuyển. Công tác luân
chuyển cán bộ cần bảo đảm thận trọng, dân
chủ, công khai, minh bạch trong tổ chức thực
hiện; chủ động bồi dưỡng, trang bị kiến thức,
kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho cán
bộ luân chuyển và có kế hoạch bố trí, sắp xếp
cán bộ sau luân chuyển.

4. Cán bộ luân chuyển phải quán triệt sâu sắc
quan điểm luân chuyển để đào tạo, rèn luyện,
thử thách, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực
tiễn. Phải thực sự cầu thị, khiêm tốn, tích cực
học hỏi, nâng cao ý thức phấn đấu, rèn luyện,
gắn bó mật thiết với địa phương, cơ quan, đơn
vị nơi luân chuyển đến r
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nhiều địa phương cùng triển khai
Từ năm 2002, Trung ương đã ban hành

Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 về
việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.
Nghị quyết nhấn mạnh: “Đây là một chủ
trương rất quan trọng trong công tác cán bộ
của Đảng, của toàn bộ hệ thống chính trị và
các lực lượng vũ trang, nhằm bảo đảm thực
hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện
và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo
điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ
trong quy hoạch được rèn luyện trong thực
tiễn; tạo nguồn cán bộ lâu dài cho đất nước;
tăng cường cán bộ cho các lĩnh vực và địa bàn
cần thiết; khắc phục tình trạng cục bộ trong
công tác cán bộ, khép kín trong từng ngành,
từng địa phương và từng đơn vị”. 

Chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, BCH
Trung ương đã ban hành Quy định số 98-
QĐ/TW ngày 7-10-2017 về luân chuyển cán
bộ. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu phải đổi
mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ,
bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh
bạch, công bằng; ngăn chặn tiêu cực, tham
nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân
quen... Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính
trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị

quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến
lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số
11 của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc luân
chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác
luân chuyển cán bộ, thực hiện nghiêm Quy
định của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp, các
ngành, địa phương đã chủ động xây dựng đề
án, kế hoạch luân chuyển cán bộ. Trên cơ sở
các văn bản chỉ đạo của Trung ương và cụ thể
hóa chủ trương đó phù hợp với thực tiễn, các
địa phương trên cả nước đã chủ động, sáng tạo,
có nhiều cách làm mới trong công tác luân
chuyển cán bộ. 

Tại Thái Nguyên, BTV Tỉnh ủy đã ban hành
Kế hoạch số 11-KH/Tu ngày 20-6-2016 “Về
luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn
2016-2020”. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã
luân chuyển 144 trường hợp, trong đó cán bộ
thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý là 22 trường
hợp; cán bộ thuộc diện BTV các huyện, thị,
thành ủy quản lý là 122 trường hợp. Đồng thời,
đã luân chuyển, bố trí 8/9 bí thư cấp huyện
không là người địa phương; 6/9 chủ tịch
uBND huyện, thành phố, thị xã không là
người địa phương.

LUAÂN CHUYEÅN CAÙN BOÄ
Nhöõng “maët ñöôïc”

DIệP CHI

Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, Đảng luôn chú trọng xây dựng
đội ngũ cán bộ “phải vừa có Đức, vừa có Tài, trong đó Đức là gốc” đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ. Vì thế, quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ trong từng giai
đoạn, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, trong đó luân
chuyển cán bộ được Đảng xác định là một giải pháp góp phần rèn luyện, đào
tạo cán bộ có hiệu quả.



Tại Thanh Hóa, từ năm 2012 đến tháng 7-
2020, Tỉnh ủy đã điều động, luân chuyển 1.824
lượt cán bộ. Trong đó, có 67 cán bộ thuộc diện
BTV Tỉnh ủy quản lý từ tỉnh về các huyện, 59
đồng chí từ huyện lên tỉnh, 24 cán bộ từ huyện
này sang huyện khác, ngành này sang ngành
khác; cán bộ thuộc diện BTV cấp ủy huyện và
tương đương quản lý được điều động, luân
chuyển gồm có 301 lượt cán bộ về các xã, 151
lượt cán bộ từ xã lên huyện; 382 đồng chí từ
xã này sang xã khác và 840 lượt cán bộ trong
các cấp, ngành khác. Cùng với luân chuyển
cán bộ, Thanh Hóa đã triển khai bố trí các chức
danh chủ chốt cấp huyện, cấp xã không là
người địa phương, Toàn tỉnh có gần 90% đơn
vị cấp xã, phường, thị trấn bố trí một trong ba
chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch
uBND không là người địa phương…

Ở TP. Ninh Bình, phát huy những kết quả
của công tác luân chuyển cán bộ trong nhiệm
kỳ 2015-2020, triển khai Chương trình công
tác số 1 về “Xây dựng hệ thống chính trị thành
phố Ninh Bình, giai đoạn 2020-2025”, Ban Tổ
chức Thành ủy đã tham mưu cho BTV Thành
ủy tiếp tục thực hiện công tác điều động, luân
chuyển cán bộ và chủ trương bố trí bí thư cấp
ủy, chủ tịch uBND xã, phường không là người
địa phương. Phương châm lựa chọn luân
chuyển đều xuất phát từ yêu cầu công việc,
phù hợp với khả năng chuyên môn đã được
đào tạo, đồng thời dựa trên sự tín nhiệm của
tập thể và chất lượng hoàn thành công việc
theo đúng phương châm “chọn đúng người,
giao đúng việc”. Đến nay, TP. Ninh Bình đã
thực hiện bố trí 13/14 bí thư đảng ủy, 7/14 chủ
tịch uBND, 11/22 phó chủ tịch uBND xã,
phường không là người địa phương, cơ bản đạt
mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành
phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra (phấn đấu đến
năm cuối nhiệm kỳ thực hiện 100% bí thư
đảng ủy, 80% trở lên chủ tịch uBND và 50%
trở lên phó chủ tịch uBND xã, phường không

là người địa phương). 
Có thể thấy chủ trương luân chuyển để đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ đã có tác động tích cực
và nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên
ở các địa phương. Đội ngũ cán bộ có năng lực,
phẩm chất, được rèn luyện trong thực tiễn,
dám nghĩ, dám làm này sẽ là “gốc” để giải
quyết hiệu quả mọi công việc, góp phần quan
trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa
phương nơi cán bộ được luân chuyển đến. 

Luân chuyển để rèn luyện, đào tạo cán bộ
Luân chuyển cán bộ không chỉ khắc phục

tình trạng cục bộ địa phương, hạn chế tiêu cực,
tham nhũng, nâng cao chất lượng cán bộ, mà
còn hướng tới giải quyết nhiều mục tiêu có ý
nghĩa chiến lược trong công tác cán bộ. Đó là
đào tạo và rèn luyện cán bộ một cách toàn
diện, tăng cường cán bộ có chất lượng cho
những nơi khó khăn về nguồn nhân sự, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; gắn luân
chuyển với quy hoạch, sử dụng cán bộ; kết hợp
có hiệu quả việc thực hiện chủ trương bố trí bí
thư cấp ủy, chủ tịch uBND, cấp trưởng một số
ngành, lĩnh vực không là người địa phương.

Để thực hiện tốt chủ trương này, việc lựa
chọn địa bàn, chức danh và chuẩn bị nhân sự
luân chuyển phải gắn kết chặt chẽ với yêu cầu
thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ
cán bộ (của cả Trung ương và địa phương), cần
có sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn
vị, địa phương liên quan theo phương châm
làm đến đâu chắc đến đó. Không đưa cán bộ
đi luân chuyển một cách ồ ạt từng đợt. Chủ yếu
sử dụng số lượng chức danh theo quy định để
luân chuyển cán bộ, trường hợp thực sự cần
thiết mới xem xét tăng thêm số lượng chức
danh ngoài quy định. 

Quán triệt tinh thần đó, những năm qua,
Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo thực hiện
quyết liệt với những cách làm phù hợp nên
công tác luân chuyển cán bộ đã phát huy hiệu
quả tích cực; đội ngũ cán bộ của tỉnh được
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luân chuyển từng bước trưởng thành, thông
qua sự rèn luyện, thử thách ở từng vị trí, thể
hiện được năng lực, sở trường, góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Nhiệm kỳ qua, tỉnh Quảng Ninh đã luân
chuyển một số cán bộ trẻ từ cấp tỉnh về cấp
huyện gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không là
người địa phương. Hiện nay, Quảng Ninh
đang thực hiện 100% bí thư cấp huyện và 85%
bí thư cấp xã không là người địa phương. Việc
thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết
hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ
chốt cấp huyện, cấp xã không là người địa
phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai
nhiệm kỳ liên tiếp đã khắc phục tình trạng cục
bộ, khép kín, bè phái trong từng ngành, từng
địa phương, đơn vị; tránh được tình trạng
“một người làm quan, cả họ được nhờ”, quan
hệ thân quen, chống chạy chức, chạy quyền;
hạn chế hiện tượng tham nhũng đối với cán bộ
làm việc ở những vị trí, ngành nghề, địa bàn
có tính nhạy cảm.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, đánh giá cán bộ
luân chuyển để có phương án bố trí cán bộ phù
hợp luôn được Tỉnh ủy Quảng Ninh chú trọng.
Quy định 2138-QĐ/Tu ngày 6-5-2020 của
Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ đã quy định
việc định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất các
cấp có thẩm quyền tiến hành đánh giá, nhận
xét cán bộ luân chuyển. Sau thời gian luân
chuyển, tổ chức đánh giá, nhận xét cán bộ
luân chuyển một lần nữa. Sự đánh giá, giám
sát chặt chẽ, kịp thời này không chỉ giúp cán
bộ luân chuyển có thêm động lực, nỗ lực làm
việc mà còn giúp tổ chức đảng nắm bắt kịp
thời chuyển biến của cán bộ, những điểm
mạnh, điểm hạn chế, để xem xét đào tạo, bồi
dưỡng và sử dụng cán bộ hợp lý, đúng người,
đúng việc.  

Đồng Nai là một trong số những tỉnh, thành
phố thực hiện có hiệu quả công tác luân
chuyển cán bộ gắn với bố trí một số chức danh

lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương.
Từng đợt luân chuyển, Tỉnh ủy đều phân công
các đồng chí ủy viên BTV phụ trách địa bàn
theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho
cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Từ tháng 10-2017 đến nay, tỉnh đã
luân chuyển 84 cán bộ. Trong đó, từ tỉnh về
huyện 6 đồng chí giữ các chức vụ phó bí thư
và phó chủ tịch uBND; từ huyện về xã 63
đồng chí giữ các chức vụ bí thư và phó bí thư,
chủ tịch và phó chủ tịch uBND; từ xã lên
huyện 6 đồng chí giữ chức vụ trưởng phòng,
phó trưởng phòng; từ xã này sang xã khác 9
đồng chí giữ chức vụ bí thư, phó bí thư và phó
chủ tịch uBND.  

Để cán bộ luân chuyển yên tâm công tác tại
đơn vị mới, tỉnh đã có quy định về chế độ hỗ
trợ đối với cán bộ được luân chuyển. Việc xem
xét, bố trí cán bộ sau thời gian luân chuyển căn
cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn,
kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp ủy và kết
quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa
phương, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm
cá nhân của cán bộ luân chuyển. 

Thực tiễn Quảng Ninh, Đồng Nai và các
tỉnh, thành phố cho thấy, việc luân chuyển cán
bộ phải bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông,
giúp tăng cường cán bộ cho những nơi khó
khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khắc phục
tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép
kín. Việc luân chuyển không chỉ đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ công tác trước mắt mà còn coi
trọng cả mục đích rèn luyện cán bộ, chuẩn bị
đội ngũ cán bộ kế cận cho lâu dài. Đặc biệt,
cán bộ được luân chuyển giữ vị trí người đứng
đầu ở những địa bàn khó khăn phát huy được
năng lực, góp phần quan trọng phát triển kinh
tế - xã hội ở địa phương. Đây là nguồn cán bộ
để các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn
đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ
sung vào đội ngũ cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ
tiếp theo r
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Luân chuyển cán bộ là một khâu quan
trọng trong công tác cán bộ với mục
tiêu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng

lực lãnh đạo, quản lý, giúp cán bộ nhanh chóng
trưởng thành toàn diện hơn. Đây là một chủ
trương lớn của Đảng nhất là từ khi Bộ Chính
trị (khóa IX) ban hành kết luận số 24-KL/TW
ngày 5-6-2012 về “đẩy mạnh công tác quy
hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Nhận
thức rõ tầm quan trọng của công tác luân
chuyển cán bộ, thực hiện nghiêm túc Kết luận
của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp đã chủ động
xây dựng đề án, kế hoạch luân chuyển cán bộ
của cấp mình với tinh thần tích cực, cách chỉ
đạo bài bản, chặt chẽ, bước đầu khắc phục
được tình trạng trì trệ, cục bộ, khép kín, tiêu
cực trong công tác cán bộ. Do chuẩn bị chu đáo
nên nhìn chung cán bộ sau luân chuyển đã có
bước trưởng thành, tiếp cận nhanh chóng với
công việc, có phương pháp công tác toàn diện,
nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó
khăn, năng động, sáng tạo, được tổ chức và
nhân dân đồng tình, ủng hộ, tín nhiệm bầu vào
các chức danh chủ chốt của Đảng và chính
quyền từ Trung ương đến cơ sở, nhiều đồng chí
có khả năng vươn lên giữ chức vụ cao hơn. 

Tuy nhiên, việc luân chuyển cán bộ lãnh
đạo, quản lý còn không ít trường hợp cán bộ
luân chuyển chưa đạt hiệu quả như mong đợi,
những hạn chế đó là:

Nhận thức và tư tưởng của cán bộ, đảng viên
nơi đi và nơi đến còn hạn chế, có nơi còn có tư
tưởng luân chuyển cán bộ đi để có chỗ bố trí

cán bộ thuộc “ê kíp”, người thân thay thế. Nơi
đến không muốn nhận, chỉ muốn bố trí cán bộ
tại chỗ, tư tưởng “khép kín” để dễ bề làm việc
nên ít ủng hộ cán bộ luân chuyển đến, khiến họ
khó làm việc và hòa nhập, thiếu sự gắn kết
trong công việc. Mặt khác, cán bộ luân chuyển
cũng còn tư tưởng mặc cảm, thiếu mạnh dạn,
thiếu tính quyết đoán, còn e dè, nể nang, chất
lượng hiệu quả công việc chưa cao. Đã có
những cán bộ luân chuyển đến đơn vị mới, khi
thăm dò tín nhiệm để bầu vào cấp ủy và các
chức danh chủ chốt đã không có sự đồng thuận,
thống nhất cao, tín nhiệm thấp, phải quyết định
điều động trở lại.

Một số nơi xây dựng quy hoạch và kế hoạch
luân chuyển cán bộ chưa chặt chẽ, chưa đánh
giá đúng về phẩm chất, đạo đức, năng lực
nghiệp vụ chuyên môn, ngành nghề được đào
tạo, công việc được giao khi luân chuyển đến,
phong cách, lối sống… nên khi được luân
chuyển đến nhận nhiệm vụ mới, một số cán bộ
còn lúng túng, nhất là trong quản lý kinh tế, xã
hội, công tác đảng và đoàn thể.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí
Vũ Duy Của, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng
Ban Tổ chức Thành ủy TP. Thái Bình, đồng chí
cho biết: Nếu không làm tốt công tác tư tưởng
đối với cán bộ, đảng viên cả nơi cán bộ đi và
nơi cán bộ đến, nâng cao nhận thức cho cán bộ
được luân chuyển thì chất lượng, hiệu quả của
công tác luân chuyển cán bộ không cao. Ví dụ,
nhiệm kỳ qua khi luân chuyển đồng chí Bí thư
Thành đoàn về làm Bí thư Đảng ủy phường, do
chưa làm tốt công tác tư tưởng nơi cán bộ luân
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chuyển đến nên chưa tạo được sự đồng thuận
cao. Mặt khác, phong cách làm việc của đồng
chí chưa phù hợp với vị trí người đứng đầu cấp
ủy ở cơ sở, chưa tích cực học tập và rèn luyện
trong thực hiện nhiệm vụ mới được phân công.
Khi thăm dò tín nhiệm để chuẩn bị nhân sự cấp
ủy khóa mới, đồng chí đạt tín nhiệm thấp, buộc
Thành ủy phải quyết định điều đồng chí đi
nhận nhiệm vụ mới sau hơn 2 năm làm Bí thư
Đảng ủy phường. Đồng chí Phạm Minh Chiến,
nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái
Bình cho biết: Để tăng cường đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, Tỉnh ủy đã luân chuyển đồng chí
Phó Giám đốc Sở Thủy sản xuống, bổ sung vào
cấp ủy huyện, bầu làm phó bí thư huyện ủy.
Đồng chí này được đào tạo cơ bản, có phẩm
chất, đạo đức tốt, nhưng am hiểu về công tác
xây dựng Đảng còn hạn chế, khả năng nghiên
cứu, đề xuất, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng
còn yếu, thiếu sâu sát cơ sở nên không được sự
ủng hộ của cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Hằng
năm và đến cuối nhiệm kỳ khi lấy phiếu tín
nhiệm, đồng chí đều đạt tỷ lệ thấp. Nếu tiếp tục
công tác tại huyện, đồng chí sẽ gặp nhiều khó
khăn. Sau khi cân nhắc, Tỉnh ủy quyết định
điều đồng chí về nhận nhiệm vụ công tác cũ.
Theo đồng chí Phạm Minh Chiến, khi ấy do
yêu cầu phải bổ sung nhiều cán bộ cho cấp
huyện, việc nghiên cứu, đánh giá cán bộ chưa
sâu sát, cốt sao có đủ cán bộ bố trí vào các chức
vụ. Thời gian đó tỉnh Thái Bình cũng đã luân
chuyển các cán bộ là phó ban tổ chức tỉnh ủy,
phó ban tuyên giáo tỉnh ủy xuống làm phó bí
thư huyện ủy. Do lựa chọn chưa kỹ, sau gần 3
năm Tỉnh ủy lại phải điều chuyển các đồng chí
này trở lại vị trí cũ. Hoặc trường hợp luân
chuyển một cán bộ của uBND tỉnh về làm Phó
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do
chưa chuẩn bị kỹ, chưa tạo được sự đồng
thuận, thống nhất trong nội bộ, đến Đại hội
Đảng bộ Sở, đồng chí được giới thiệu bầu vào
Đảng ủy nhưng không trúng cử. Sau đó, Tỉnh

ủy lại phải điều động đồng chí đi nơi khác. 
Công tác luân chuyển cán bộ còn nhiều hạn

chế như thực hiện chế độ, chính sách đối với
cán bộ (chế độ công tác phí, chế độ phụ cấp
chức vụ…) chưa bảo đảm, ảnh hưởng đến đời
sống, sinh hoạt của cán bộ được luân chuyển.
Luân chuyển cán bộ còn thiếu đồng bộ, chỉ tập
trung luân chuyển từ cấp trên xuống. Luân
chuyển “ngang” hoặc từ dưới lên còn ít, tỷ lệ
cán bộ nữ được luân chuyển chưa nhiều. Trong
nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế
trên, nguyên nhân quan trọng là vai trò của ban
tổ chức cấp ủy các cấp một số nơi chưa làm tốt
việc nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch
luân chuyển, đánh giá cán bộ. Luân chuyển cán
bộ phải đúng định hướng phát triển của cán bộ,
phù hợp với năng lực, sở trường, tạo được sự
đồng thuận, thống nhất trong cấp ủy, chính
quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị.

Từ thực tiễn nêu trên, để khắc phục những
hạn chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả công
tác luân chuyển cán bộ, xin đề xuất một số giải
pháp cụ thể sau:

1. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Kết luận số
24-KL/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh
công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh
đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp
theo” tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong
cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên,
nhất là những nơi có cán bộ luân chuyển đi và
nơi đến, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ luân
chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ, chống những
biểu hiện tiêu cực, lợi dụng, “ê kíp”, cục bộ địa
phương, khép kín trong công tác cán bộ. Đồng
thời, nâng cao nhận thức đối với cán bộ luân
chuyển về ý thức trách nhiệm, tinh thần khắc
phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, sâu
sát cơ sở, giữ vững phẩm chất, đạo đức, quyết
tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo xây dựng
đề án, kế hoạch, quy chế về luân chuyển cán bộ
của cấp mình và hướng dẫn chỉ đạo thực hiện.
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Đề án, kế hoạch luân chuyển cán bộ cần rõ về
mục đích, yêu cầu, căn cứ để luân chuyển, đánh
giá, lựa chọn cán bộ đi luân chuyển, nhiệm vụ
cụ thể nơi đi và nơi đến, dự kiến bố trí công tác
sau luân chuyển, danh sách cán bộ dự kiến luân
chuyển trong năm và trong cả nhiệm kỳ. Kế
hoạch luân chuyển bảo đảm toàn diện, có luân
chuyển cán bộ từ trên xuống, từ dưới lên, luân
chuyển ngang, luân chuyển cán bộ nữ, có cơ
chế, chính sách cán bộ phù hợp, tạo điều kiện
thuận lợi cho cán bộ được luân chuyển, sau đó
báo cáo cấp ủy xem xét, quyết định.

3. Vấn đề quan trọng là đánh giá, lựa chọn
cán bộ được luân chuyển. Phải trên cơ sở quy
hoạch cán bộ được phê duyệt, tập trung làm rõ
ưu, khuyết điểm của cán bộ về phẩm chất, đạo
đức, năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn
nghiệp vụ, phong cách, lối sống, những ý kiến
đóng góp của cán bộ, đảng viên nơi cơ quan,
đơn vị đang công tác, khả năng phát triển của
cán bộ, đồng thời phải nắm chắc tư tưởng, tâm
tư, nguyện vọng, điều kiện thuận lợi, khó khăn
của cán bộ được luân chuyển. Đối với cơ quan,
đơn vị cán bộ được luân chuyển đến phải nắm
chắc tư tưởng của cán bộ, đảng viên, sự đoàn
kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, điều kiện
để cán bộ được luân chuyển đến làm việc, sinh
hoạt, nhanh chóng tiếp cận với công việc được
giao. Cần phải đánh giá cán bộ được luân
chuyển về các mặt như tư tưởng, kết quả thực

hiện nhiệm vụ được giao hằng năm và ý kiến
đóng góp của cán bộ, đảng viên trong cơ quan,
đơn vị, coi đây là cơ sở giúp cấp ủy sắp xếp cán
bộ sau luân chuyển.

4. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của ban
tổ chức cấp ủy các cấp trong việc tham mưu
cho cấp ủy về công tác luân chuyển cán bộ, tập
trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như giúp
cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch luân chuyển
cán bộ, hướng dẫn quy trình thực hiện theo
đúng quy định của Trung ương. Làm tốt việc
xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, theo
dõi, kiểm tra, đánh giá, phân loại cán bộ thuộc
cấp mình quản lý, tham mưu cho cấp ủy trong
việc lựa chọn, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán
bộ trên cơ sở đánh giá đúng cán bộ, phù hợp
với khả năng, trình độ để cán bộ phát huy được
năng lực, trình độ, tạo được sự đồng thuận,
thống nhất cao của cơ quan, đơn vị, địa phương
nơi cán bộ đi và đến. Đồng thời, tổ chức tốt
việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm những
mặt được, chưa được để có kế hoạch chỉ đạo
các bước tiếp theo. 

5. Quan tâm chăm lo, thực hiện chính sách
đối với cán bộ được luân chuyển như tiền
lương, phụ cấp chức vụ, công tác phí, chế độ
ăn ở, sinh hoạt, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao trình độ, điều kiện, hoàn cảnh gia đình cán
bộ, giúp cán bộ yên tâm thực hiện nhiệm vụ khi
được luân chuyển r

làm sáng lên niềm tin và hy vọng của mọi
người dân Việt Nam dù ở trong nước hay ở
nước ngoài. Niềm tin và hy vọng ấy đang đặt
lên vai những người vinh dự được bầu vào cơ
quan lãnh đạo các cấp của Đảng. Vinh dự càng
cao, trách nhiệm càng lớn. Trách nhiệm và vinh
dự của những chiến sĩ đi tiên phong trong sự
nghiệp cách mạng của nhân dân, trong cuộc

đấu tranh cho hạnh phúc của xã hội. C.Mác vĩ
đại đã dạy chúng ta rằng: “Hạnh phúc xã hội
sản sinh ra lý trí chính trị”(5). Và đến lượt nó, lý
trí chính trị Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
đang đòi hỏi phải nâng cao chất lượng “đầu
não” và “trái tim” của mỗi chúng ta r

-----
(1), (2), (5) C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Tuyển tập,

NXB Sự thật, 1980, tập 1, tr.25, tr.35, tr.41. (3), (4)
Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập
9, tr.412, tập 5, tr.289. 

TÍNH TIÊN PHONG...
(Tiếp theo trang 6)
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LUAÂN CHUYEÅN, ÑIEÀU ÑOÄNG CAÙN BOÄ
góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh

TS. NGuYễN NGọC LươNG 
Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Để thực hiện tốt các nghị quyết của
Đảng về công tác cán bộ và đào tạo,
bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả đội ngũ

cán bộ đoàn, thời gian qua công tác luân
chuyển, điều động cán bộ đoàn được thực hiện
thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ đoàn, xây dựng đội ngũ
cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược
đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ của Đảng ta trong tình hình mới. 

góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lâu
dài cho tổ chức đoàn và hệ thống chính trị

Nhiệm kỳ qua, bám sát các quy định và
những điểm mới trong công tác cán bộ của
Đảng, các quy định, quy chế về công tác cán
bộ đoàn được điều chỉnh, bổ sung, hoàn
thiện, phù hợp với thực tiễn và các quy định
của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh. 

Thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-
10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán
bộ, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-
2018 của BCH Trung ương về tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp
chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ, BCH Trung ương Đoàn

đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa quy định của
Đảng về công tác luân chuyển cán bộ trong
các cấp bộ đoàn. Đã ban hành nhiều văn bản
liên quan về công tác cán bộ như Kết luận số
07-KL/TWĐTN-BTC ngày 14-2-2019 của
BCH Trung ương Đoàn khóa XI về một số giải
pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn giai
đoạn 2019-2022; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử
cán bộ của Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 32-KH/TWĐTN-
BTC ngày 26-3-2018 về việc cử cán bộ đi đào
tạo thực tế tại cơ sở giai đoạn 2018-2021. Theo
đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có chủ
trương cử cán bộ Cơ quan Trung ương Đoàn
được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý
tại Cơ quan Trung ương Đoàn và các ban, đơn
vị thuộc Cơ quan Trung ương Đoàn đi luân
chuyển, đào tạo thực tế tại cơ quan chuyên
trách của đoàn cấp tỉnh, cấp huyện với thời
gian từ 12 đến 24 tháng.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai
rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh
đạo, quản lý của các cấp bộ đoàn và Cơ quan
Trung ương Đoàn giai đoạn 2017-2022, giai
đoạn 2022-2027, làm cơ sở để xây dựng, triển

“Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước”, làm
tốt công tác cán bộ đoàn chính là chuẩn bị trước một bước cán bộ cho
Đảng và hệ thống chính trị. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục,
lâu dài của các cấp bộ đoàn. 



khai kế hoạch luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý Cơ quan Trung ương Đoàn gắn
với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ
cán bộ của tổ chức đoàn.

Công tác luân chuyển cán bộ đoàn trưởng
thành nói riêng, cán bộ đoàn nói chung trong
hệ thống tổ chức đoàn và Cơ quan Trung ương
Đoàn được thực hiện thường xuyên. Ban Bí
thư Trung ương Đoàn đã cử nhiều lượt cán bộ
các ban phong trào của Cơ quan Trung ương
Đoàn đi đào tạo thực tế tại cơ sở và tiếp nhận
các đồng chí từ cơ sở và các cơ quan khác về
công tác tại Cơ quan Trung ương Đoàn. Đã cử
27 cán bộ các ban phong trào Cơ quan Trung
ương Đoàn đi đào tạo thực tế tại cơ sở, trong
đó có 10 đồng chí giữ chức phó bí thư, 6 đồng
chí giữ chức trưởng ban, 5 đồng chí giữ chức
phó trưởng ban tỉnh, thành đoàn, 7 đồng chí
giữ chức phó bí thư huyện đoàn. Bên cạnh đó,
đã tiếp nhận 1 đồng chí phó bí thư tỉnh đoàn
về Trung ương Đoàn, bổ nhiệm giữ chức phó
trưởng ban. Tiếp nhận 2 đồng chí cán bộ biệt
phái từ Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an,
bố trí giữ chức vụ phó trưởng ban thuộc Trung
ương Đoàn trong thời gian biệt phái để đào tạo,
bồi dưỡng.

Đã luân chuyển 7 cán bộ đoàn trưởng thành
từ Trung ương Đoàn về tỉnh, thành phố, trong
đó 4 đồng chí được phân công, bố trí chức vụ
tương đương và 3 đồng chí được phân công,
bố trí chức vụ thấp hơn. Luân chuyển 13 đồng
chí từ Trung ương Đoàn sang các bộ, ngành,
trong đó 9 đồng chí được phân công, bố trí
chức vụ tương đương, 4 đồng chí được phân
công, bố trí chức vụ thấp hơn. Đối với luân
chuyển trong hệ thống tổ chức đoàn, từ Trung
ương Đoàn về các tỉnh, thành đoàn có 12 đồng
chí, trong đó 8 đồng chí được phân công, bố
trí chức vụ tương đương, 4 đồng chí được phân
công, bố trí chức vụ cao hơn; từ tỉnh, thành
đoàn, đoàn trực thuộc về Trung ương Đoàn có
6 đồng chí, trong đó 3 đồng chí được phân

công, bố trí chức vụ tương đương, 3 đồng chí
được phân công, bố trí chức vụ cao hơn; Cơ
quan Trung ương Đoàn có 42 đồng chí được
luân chuyển, trong đó 25 đồng chí được phân
công, bố trí chức vụ tương đương; 15 đồng chí
được phân công, bố trí chức vụ cao hơn; 2
đồng chí phân công, bố trí chức vụ thấp hơn... 

Việc luân chuyển cán bộ đoàn có kế hoạch,
lộ trình, thực hiện từng bước, chuẩn bị tốt cả
nơi cán bộ đi và nơi cán bộ đến, không làm ồ
ạt, tràn lan, chạy theo số lượng. Đối với các
chức danh được điều động giữ chức vụ thông
qua bầu cử, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ
đạo thực hiện đúng quy trình của Đảng, Nhà
nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đối với công tác cán bộ đoàn các tỉnh, thành
đoàn, đoàn trực thuộc, Ban Bí thư Trung ương
Ðoàn chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện
công tác luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng đối
với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Coi luân
chuyển như một khâu quan trọng trong việc
đào tạo thực tiễn cho cán bộ và tăng cường cán
bộ cho những địa phương, đơn vị khó khăn,
thiếu cán bộ. Ở một số địa phương, cán bộ
đoàn trong quy hoạch nhất thiết phải có thời
gian luân chuyển về cơ sở. Các cấp bộ đoàn
chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp trong
công tác điều động, luân chuyển cán bộ nhằm
tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ đoàn
được rèn luyện, thử thách, phát triển, bảo đảm
phù hợp với năng lực, vị trí việc làm và đặc
thù của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó,
Ban Bí thư Trung ương Ðoàn cũng phối hợp
chặt chẽ với BTV các tỉnh, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Trung ương trong việc giới thiệu
cán bộ ứng cử và luân chuyển, điều động cán
bộ đoàn khi đến tuổi trưởng thành theo Quy
chế cán bộ đoàn, bổ sung lực lượng cán bộ trẻ
cho Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 58
lượt cán bộ đoàn cấp tỉnh luân chuyển, điều
động xuống cấp huyện, cấp xã; 90 lượt cán bộ
đoàn cấp xã, cấp huyện luân chuyển, điều động
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lên cấp tỉnh; 172 lượt cán bộ đoàn cấp huyện
luân chuyển, điều động xuống cấp xã; 214 lượt
cán bộ đoàn cấp xã luân chuyển, điều động lên
cấp huyện. Có 584 lượt cán bộ đoàn chuyên
trách cấp tỉnh, 2.038 lượt cán bộ đoàn chuyên
trách cấp huyện, 5.813 lượt cán bộ đoàn cấp
xã luân chuyển sang các cơ quan khác.

5 năm qua, công tác cán bộ đoàn nói chung
và công tác điều động, luân chuyển cán bộ
đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ trẻ
được các cấp ủy tin tưởng, giao nhiệm vụ, giúp
đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và rèn luyện
trong thực tiễn. Công tác luân chuyển, điều
động cán bộ đoàn thời gian qua đã góp phần
tinh gọn tổ chức bộ máy các cấp bộ đoàn,
nhưng vẫn giữ vững sự ổn định trong nội bộ cơ
quan, đơn vị có cán bộ được điều động, luân
chuyển. Luân chuyển, điều động cán bộ đoàn
vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đoàn,
vừa tạo nguồn cán bộ lâu dài cho các cơ quan
của Đảng, Nhà nước. Việc luân chuyển qua
nhiều vị trí công tác giúp cán bộ trưởng thành,
phần lớn được giới thiệu, bổ nhiệm vào vị trí
cao hơn. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ
2020-2025, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,
hàng loạt cán bộ đoàn, cán bộ trẻ được tín
nhiệm, trao gửi trọng trách, trúng cử vào cấp
ủy và đại biểu HĐND các cấp đã khẳng định
sự tin tưởng của Đảng đối với cán bộ đoàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt
được, công tác luân chuyển, điều động cán bộ
đoàn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Số
lượng cán bộ trẻ được luân chuyển, cử đi đào
tạo thực tế tại địa phương, cơ sở còn ít so với
nhu cầu. Do đặc thù về độ tuổi, việc bảo đảm
tính ổn định, tính kế thừa, tiếp nối trong công
tác cán bộ đoàn có thời điểm gặp khó khăn.
Chế độ, chính sách cho cán bộ đoàn khi luân
chuyển còn vướng mắc (nhà ở công vụ,
phương tiện đi lại, hỗ trợ khác...). Hiện nay ở
nhiều địa phương, việc bố trí đầu ra cho cán

bộ đoàn gặp khó khăn, dẫn đến tình trạng
nhiều cán bộ đoàn cấp cơ sở quá tuổi chưa
được bố trí công tác khác, có cán bộ được bố
trí nhưng chưa phù hợp với sở trường, năng
lực, quá trình cống hiến nên đã ảnh hưởng đến
tâm lý và hiệu quả công tác của cán bộ đoàn
khi đến tuổi trưởng thành.

tiếp tục nâng cao chất lượng công tác
luân chuyển, điều động cán bộ đoàn 

Những yêu cầu về công tác cán bộ của Đảng
và bối cảnh đất nước, tình hình thanh niên hiện
nay đang đặt ra cho tổ chức đoàn những yêu
cầu bức thiết về công tác cán bộ, đặc biệt là
việc luân chuyển, điều động cán bộ đoàn. “Lửa
thử vàng - Gian nan thử sức”, công tác luân
chuyển cán bộ là phép thử đối với sự trưởng
thành của cán bộ đoàn. Để tiếp tục nâng cao
chất lượng công tác luân chuyển, điều động
cán bộ đoàn, trong thời gian tới cần tập trung
vào một số phương hướng, nhiệm vụ, giải
pháp sau:

Một là, các cấp bộ đoàn tiếp tục quán triệt,
nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả
các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác
cán bộ để từ đó đội ngũ cán bộ đoàn tự giác
chấp hành quyết định điều động, luân chuyển
của tổ chức. Có sự chỉ đạo phối hợp giữa Ban
Bí thư Trung ương Đoàn và BTV các tỉnh,
thành ủy; tỉnh, thành đoàn trong việc luân
chuyển, điều động cán bộ từ địa phương về
Trung ương Đoàn và ngược lại, quan tâm luân
chuyển cán bộ trẻ để đào tạo, bồi dưỡng và luân
chuyển cán bộ đoàn khi đến tuổi trưởng thành. 

Hai là, công tác luân chuyển phải thực hiện
đồng bộ với các khâu khác trong công tác cán
bộ như nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo,
bồi dưỡng. Tiếp tục thực hiện công tác quy
hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; thường
xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm để
làm căn cứ đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội
ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo,
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Thời gian qua, Đảng ta đã thực hiện tốt
công tác luân chuyển, bố trí cán bộ cấp
chiến lược. Đầu năm 2014, thực hiện

chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã có
44 cán bộ ở các cơ quan Trung ương được luân
chuyển về các địa phương. Tại Đại hội XII của
Đảng, hầu hết số cán bộ trên được bố trí nhiệm
vụ mới, trong đó đa số đảm nhiệm các chức vụ
cao hơn trước khi luân chuyển. Trên cơ sở kết
quả, kinh nghiệm luân chuyển cán bộ đợt đầu,
đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương
nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 35 đồng chí bí thư
cấp ủy không là người địa phương và 11 bí thư
tỉnh ủy, thành ủy được Trung ương điều động
về ngay trước đại hội để ứng cử và tại đại hội
các đồng chí này đều trúng cử chức danh bí thư
cấp ủy với số phiếu cao(1). Đến nay, luân
chuyển, bố trí cán bộ cấp chiến lược đang từng
bước đi vào nền nếp, đạt hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, chúng ta chưa có số liệu thống kê
đầy đủ, chính xác về công tác luân chuyển, bố
trí cán bộ cấp tỉnh về cấp huyện và cấp huyện
về cấp cơ sở và ngược lại theo Quy định số 98-
QĐ/TW ngày 7-10-2017 về luân chuyển cán
bộ. Trong khi đó, quan điểm và nguyên tắc của
Quy định số 98-QĐ/TW là: “Luân chuyển cán
bộ phải bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông,
thường xuyên, liên tục, có luân chuyển dọc,
luân chuyển ngang giữa các cơ quan, đơn vị
trong toàn hệ thống chính trị; phải gắn kết chặt
chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh
giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ”. Phạm vi
luân chuyển “từ Trung ương về địa phương; từ
địa phương này sang địa phương khác; từ địa

phương về cơ sở và ngược lại; luân chuyển giữa
các cơ quan, đơn vị khối đảng, nhà nước, mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội,
lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp nhà nước”. Đối tượng luân
chuyển là cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện được quy
định rất rõ các chức danh: Bí thư tỉnh ủy, huyện
ủy và tương đương; chủ tịch uBND cấp tỉnh,
cấp huyện; viện trưởng Viện Kiểm sát nhân
dân, chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, cấp
huyện; cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành
thanh tra, công an, tài chính, thuế, hải quan cấp
tỉnh, cấp huyện; đối với cán bộ đã giữ chức vụ
cấp trưởng 2 nhiệm kỳ liên tiếp và những cán
bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí
cấp trưởng không là người địa phương. Quy
định số 98-QĐ/TW mở ra cơ hội nhằm rèn
luyện, bồi dưỡng, phát huy sở trường, năng lực
của cán bộ, tăng cường cho đội ngũ cán bộ cấp
huyện, cấp cơ sở. 

Hai nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta đã chú trọng,
quan tâm công tác luân chuyển, bố trí cán bộ
cấp huyện và cấp cơ sở. Tuy nhiên, kết quả
chưa đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời vẫn có
nhiều hạn chế, bất cập. Chẳng hạn, vào năm
2012, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 24-
KL/TW “Về đẩy mạnh công tác quy hoạch và
luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm
2020 và những năm tiếp theo”. Theo đó, Bộ
Chính trị đề ra mục tiêu “đẩy mạnh công tác
luân chuyển, đào tạo cán bộ, đồng thời thực
hiện chủ trương luân chuyển, bố trí một số chức
danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt (bí thư cấp ủy,
chủ tịch uBND, trưởng các ngành công an, tòa

LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ GẮN VỚI BỐ TRÍ CÁN BỘ CẤP HUYỆN VÀ CƠ SỞ 
KHÔNG LÀ NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG
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án, viện kiểm sát) không là người địa phương,
phấn đấu đến năm 2015 trên 25% tỉnh, thành
phố và trên 50% quận, huyện thực hiện chủ
trương này; kết hợp bố trí, sắp xếp hợp lý đội
ngũ cán bộ lãnh đạo ở các cấp, các ngành, khắc
phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ và
hiện tượng cục bộ, trì trệ, quan liêu, tham
nhũng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân
dân đối với Đảng, Nhà nước”. Tuy nhiên, trong
nhiệm kỳ 2010-2015, việc bố trí chỉ đạt hơn
22% đối với cấp tỉnh (14 người) và 291/715
(40,7%) bí thư cấp ủy cấp huyện không là
người địa phương; có 31 tỉnh, thành phố có trên
50%, trong đó có 8 tỉnh, thành phố trên 75% bí
thư không là người địa phương. Đầu nhiệm kỳ
2015-2020, có 336/715 (47%) đồng chí bí thư
cấp ủy cấp huyện không là người địa phương(2). 

Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) ban hành
Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến
lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang
tầm nhiệm vụ”. Nghị quyết đề ra chỉ tiêu đến
năm 2025 “cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh
không là người địa phương và hoàn thành ở cấp
huyện; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với
các chức danh khác”. Tại đại hội đảng bộ cấp
trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tổng số bí thư
cấp ủy được bầu là 1.141 đồng chí; trong đó có
456 bí thư không là người địa phương (40%)(3). 

Từ thực trạng cán bộ cấp huyện và cấp cơ sở
cả nước hiện nay, chúng ta cần thực hiện tốt
hơn nữa Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính
trị, đồng thời cần đẩy mạnh luân chuyển, bố trí
cán bộ chủ chốt cấp tỉnh xuống huyện, cấp
huyện xuống cấp cơ sở không là người địa
phương. Vấn đề này chúng ta đã có căn cứ lý
luận và thực tiễn giải đáp.

Trong hệ thống chính quyền 4 cấp của nước
ta, cán bộ cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập
hơn cả. Mặc dù Đảng, Nhà nước đã có những
nghị quyết, chính sách, pháp luật về hệ thống
chính trị cũng như với đội ngũ cán bộ cấp cơ

sở nhưng chưa tạo ra bước đột phá, chuyển biến
mạnh ở cấp này. Thực tiễn đã chỉ rõ 3 điểm
mạnh và 3 điểm yếu của hệ thống chính trị ở cơ
sở. Thứ nhất, ba điểm mạnh là: 1) Được thiết
lập rộng khắp ở tất cả các cơ sở, tạo nên sức
mạnh, nhân tố quyết định thắng lợi trong các
thời kỳ cách mạng. 2) Dân chủ trong hệ thống
chính trị ngày càng được mở rộng, quyền làm
chủ trực tiếp của người dân ngày càng được bảo
đảm, tăng cường. 3) Hệ thống chính trị ở cơ sở
ngày càng có tiếng nói quan trọng, trực tiếp,
trong đó có quyền lựa chọn, quyết định với đội
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cùng cấp. Thứ hai,
ba điểm yếu là: 1) Có nhiều bất cập trong công
tác cán bộ, nhất là công tác lãnh đạo, quản lý,
vận động quần chúng, thực thi pháp luật, còn
nhiều quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, sách
nhiễu người dân, nhất là trong quản lý, sử dụng
đất đai, công quỹ, vốn đầu tư công, ngân sách.
2) Còn tình trạng mất đoàn kết nội bộ, nhất là
giữa bí thư cấp ủy với chủ tịch uBND, thiếu
dân chủ, coi thường kỷ cương, phép nước còn
phổ biến. 3) Nội dung, phương thức hoạt động,
đội ngũ cán bộ chậm được đổi mới, còn tình
trạng “phép vua thua lệ làng”, tư tưởng cục bộ,
dòng họ trong quản lý kinh tế, đời sống, xã hội. 

Cấp cơ sở là cấp chấp hành, là cầu nối trực
tiếp của toàn bộ hệ thống chính trị với người
dân, là nơi mọi chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến
từng người dân, được hiện thực hóa bởi người
dân. Là cấp thấp nhất của hệ thống chính trị,
quản lý xã hội một cách toàn diện, trực tiếp
tuyên truyền, vận động, tổ chức người dân,
nhưng tổ chức bộ máy lại đơn giản nhất, cán
bộ, công chức ít nhất. Là cấp gần dân nhất,
mang tính nhân dân rõ rệt nhất, cán bộ chủ chốt
được bầu ra bằng lá phiếu của người dân trong
các kỳ bầu cử. Là cấp có đội ngũ cán bộ không
chuyên nghiệp và ít được đào tạo bài bản nhất,
tuổi đời bình quân cao hơn cả cán bộ cấp
huyện, cấp tỉnh. Là cấp mà chi phí của Nhà
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nước tính trên đầu người thấp nhất; có nguồn
thu nhập, phụ cấp thấp nhất trong khi hiệu quả
của hệ thống chính trị phụ thuộc nhiều vào các
cá nhân lãnh đạo này.

Đội ngũ cán bộ cơ sở nhìn chung vừa yếu,
vừa thiếu, hụt hẫng, tuổi cao, không đáp ứng
nhu cầu nhiệm vụ chính trị cơ sở và phát triển
địa phương. Hiện nay, ở cấp cơ sở, đa số thanh
niên có sức khỏe, có trình độ học vấn đều ra
thành phố làm ăn, sinh sống hoặc đi xuất khẩu
lao động nước ngoài, còn lại phần lớn là người
già và trẻ nhỏ. Nguồn cán bộ cơ sở vốn vừa
yếu, vừa thiếu lại càng khó khăn, bất cập trước
sự phát triển của công nghệ thông tin, nền kinh
tế số, mạng xã hội, nên không ít nơi đã phải phụ
thuộc vào cán bộ, bộ đội về hưu. ít cán bộ cấp
tỉnh, cấp huyện muốn về công tác tại cơ sở.
Nhiều người ví cán bộ cơ sở như cái kim giây
trong chiếc đồng hồ, miệt mài chạy liên tục, đều
đặn ngày này sang tháng khác, nhưng người ta
thường hỏi kim giờ, kim phút, chẳng mấy khi
hỏi đến kim giây! 

Thời gian qua, nhiều địa phương đã nỗ lực,
sáng tạo, kiên trì, quyết tâm thực hiện việc luân
chuyển, bố trí cán bộ cấp tỉnh về huyện công
tác, cấp huyện về công tác tại cấp cơ sở đem lại
kết quả bước đầu, hạn chế được nhiều tiêu cực,
tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào
cũng như sự đổi mới trong công tác cán bộ.
Quảng Ninh là một trong những địa phương
kiên trì, mạnh dạn luân chuyển, bố trí cán bộ cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở theo đúng Quy định
số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Giai đoạn
2018-2021, tỉnh có 170 đồng chí luân chuyển từ
huyện, thị xã, thành phố xuống xã, phường, thị
trấn; 68 đồng chí từ xã, phường, thị trấn luân
chuyển lên huyện, thị xã, thành phố; 91 đồng
chí từ xã này sang xã khác...

Từ kinh nghiệm của các địa phương làm tốt
công tác luân chuyển, bố trí cán bộ cấp tỉnh,
huyện, cơ sở, xin có một số đề xuất:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, người đứng đầu

cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận,
quy định của Đảng về luân chuyển, bố trí cán
bộ, nhất là Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ
Chính trị.

Thứ hai, xóa bỏ sự khép kín trong công tác
cán bộ, tạo sự liên thông, đồng bộ, thật sự tin
tưởng, phân công, bố trí, giao nhiệm vụ trong đội
ngũ cán bộ và bố trí cấp trưởng cho những cán
bộ đã công tác hai nhiệm kỳ liên tiếp và với cấp
phó không còn thời gian công tác hai nhiệm kỳ. 

Thứ ba, luân chuyển, bố trí cán bộ cấp tỉnh,
không là người địa phương về công tác tại các
huyện và bố trí làm cấp trưởng tại cơ quan, tổ
chức, đơn vị. Đồng thời, luân chuyển cán bộ
chủ chốt từ huyện này sang huyện khác, bố trí
làm cấp trưởng nếu đủ điều kiện. Luân chuyển
cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện lên công
tác tại các cơ quan, đơn vị, đoàn thể ở cấp tỉnh. 

Thứ tư, luân chuyển, bố trí cán bộ cấp huyện
làm bí thư cấp ủy, chủ tịch uBND cấp cơ sở.
Trong những trường hợp, điều kiện cụ thể có
thể bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban,
ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc cấp huyện
làm bí thư cấp ủy, chủ tịch uBND, cán bộ chủ
chốt ở cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng. Luân
chuyển, bố trí những cán bộ chủ chốt cấp cơ sở
đủ điều kiện lên công tác tại các cơ quan, đơn
vị, đoàn thể của cấp huyện; tạo điều kiện thuận
lợi cho cán bộ cấp cơ sở được học tập, bồi
dưỡng, rèn luyện, trưởng thành, trở thành cán
bộ kế cận. 

Thứ năm, cần sửa đổi, bổ sung các chế độ và
vận dụng linh hoạt chế độ, chính sách, điều kiện
ăn ở, sinh hoạt, đi lại cho cán bộ được luân
chuyển, bố trí công tác mới r

-----
(1) PGS, TS. Lê Văn Chiến, Tiếp tục đổi mới công tác

luân chuyển cán bộ cấp chiến lược, Tạp chí Cộng sản
điện tử, ngày 28-2-2022. (2), (3) TS. Nguyễn Văn Chung
- Đỗ Công Tiến, Bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không
là người địa phương: Thực tiễn và kinh nghiệm, Tạp chí
Cộng sản điện tử, ngày 27-11-2021.
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Chủ động quán triệt, tổ chức thực hiện
Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ

cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của
tỉnh, những năm qua BTV Tỉnh ủy Quảng Bình
đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định liên
quan đến công tác cán bộ, trong đó có công tác
luân chuyển cán bộ. Trên cơ sở quán triệt Quy
định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ
Chính trị về luân chuyển cán bộ, BTV Tỉnh ủy
đã ban hành Quy định số 10-QĐ/Tu ngày 9-1-
2018 về luân chuyển cán bộ trên cơ sở bám sát
yêu cầu, quy định về nội dung, đối tượng luân
chuyển theo quy định của Trung ương phù hợp
với tình hình của tỉnh với mục tiêu là tiếp tục
đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ
trong thực tiễn, giúp cán bộ phát triển nhanh,
toàn diện hơn. Đồng thời, Tỉnh ủy đã ban hành
Quy định số 13-QĐ/Tu ngày 11-4-2018 về
nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công
tác đối với cán bộ luân chuyển để thống nhất
thực hiện ở các cấp trong tỉnh; ban hành Kế
hoạch số 64-KH/Tu ngày 5-5-2018 về luân
chuyển cán bộ đương nhiệm và dự nguồn các
chức danh cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý
nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch số 20-

KH/Tu ngày 9-6-2021 về luân chuyển, điều
động cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với lộ trình,
chỉ tiêu cụ thể.

BTV Tỉnh ủy cũng tổ chức các hội nghị
chuyên đề về công tác luân chuyển cán bộ, gặp
mặt cán bộ luân chuyển để nắm bắt tình hình,
tâm tư, nguyện vọng của cán bộ luân chuyển
và xử lý các vấn đề liên quan đến công tác luân
chuyển cán bộ. Cách làm khoa học, thận trọng,
kỹ lưỡng này của Quảng Bình đã tạo được sự
chuyển biến về nhận thức, thống nhất về quan
điểm và giải pháp thực hiện công tác luân
chuyển cán bộ. Các cấp ủy đảng, chính quyền,
đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quán
triệt và cụ thể hóa tinh thần các quy định của
Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
công tác cán bộ nói chung và công tác luân
chuyển cán bộ nói riêng phù hợp với điều kiện
thực tiễn ở địa phương. Từ đó, phát huy dân
chủ, trí tuệ, trách nhiệm và thẩm quyền của tập
thể; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai,
minh bạch, công bằng; ngăn chặn tiêu cực,
tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ,
thân quen; bảo đảm thực hiện chủ trương đào
tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu

Chuyển biến tích cực
TRONG CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ Ở QUẢNG BÌNH

NGuYễN VIếT XuâN
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, tuy điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó
khăn nhưng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là
công tác cán bộ của Quảng Bình thường xuyên được quan tâm. Luân chuyển
cán bộ đã tạo động lực cho công tác cán bộ nói riêng, công tác xây dựng
Đảng của tỉnh nói chung, góp phần tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong
phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.



quả đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ
trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số
có triển vọng, trong quy hoạch được rèn luyện,
tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh, nhất là cán
bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, các cấp, cơ
quan, đơn vị; tăng cường cán bộ cho những nơi
khó khăn có nhu cầu, khắc phục tình trạng nơi
thừa, nơi thiếu trong công tác cán bộ.

những kết quả 
Trên cơ sở các quy định và kế hoạch luân

chuyển, hằng năm BTV Tỉnh ủy, BTV cấp ủy
cấp huyện đều tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí
cán bộ lãnh đạo đáp ứng kịp thời công tác lãnh
đạo, chỉ đạo của các địa phương, đơn vị; tiến
hành luân chuyển, điều chỉnh, bố trí sử dụng
cán bộ ở những địa phương, đơn vị có khó
khăn, hụt hẫng cán bộ.

Công tác luân chuyển cán bộ được tiến hành
đúng đối tượng; bảo đảm các quy định của
Đảng về điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh
luân chuyển; chủ yếu là cán bộ trẻ, có triển
vọng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
và năng lực công tác tốt. Cùng với luân chuyển
cán bộ, BTV Tỉnh ủy còn tiến hành đồng thời
công tác điều động, sắp xếp, bố trí lại một số
chức danh lãnh đạo chủ chốt địa phương, đơn
vị có cán bộ luân chuyển. Quá trình luân
chuyển, điều động được gắn kết chặt chẽ với
các khâu khác của công tác cán bộ như quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; bố
trí hài hòa giữa luân chuyển, điều động cán bộ
với việc phát triển nguồn cán bộ tại chỗ.

Công tác luân chuyển cán bộ được quan tâm
thực hiện đã tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán
bộ nữ, cán bộ có triển vọng được rèn luyện
trong thực tiễn, bản lĩnh chính trị ngày càng
vững vàng hơn. Luân chuyển, điều động cán
bộ đã từng bước điều chỉnh, bố trí cán bộ hợp
lý hơn, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
công tác và chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý kế cận. Cán bộ được luân chuyển hầu
hết đều phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn

khởi, tự tin, tiếp cận nhanh với môi trường
công tác mới, đổi mới phương thức lãnh đạo,
vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ,
được cấp ủy và nhân dân đánh giá cao. 

Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình
đã luân chuyển 91 lượt cán bộ, trong đó có
những cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong
quy hoạch nhằm thực hiện chủ trương bố trí
cán bộ chủ chốt không là người địa phương và
cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên
tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị. Cụ thể,
đã có 12 lượt cán bộ tỉnh được luân chuyển về
huyện, 10 lượt cán bộ được luân chuyển từ
huyện lên tỉnh. Ở các huyện, thị xã, thành phố,
trong 66 cán bộ luân chuyển về các xã, phường,
thị trấn, có 13 cán bộ trẻ và 3 giữ chức vụ
không quá 2 nhiệm kỳ. 

Sau khi hoàn thành thời gian luân chuyển,
hầu hết cán bộ luân chuyển đều có bước trưởng
thành về nhiều mặt, có khả năng đảm nhận
chức vụ cao hơn. Ở cấp tỉnh, có 3 trường hợp
được bầu vào BTV Tỉnh ủy (Phó Chủ tịch
uBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới), 3 trường hợp
được bầu vào Tỉnh ủy, 1 trường hợp được bầu
giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 1 trường
hợp được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch uBND
tỉnh. Ở cấp huyện, cán bộ sau luân chuyển
được giữ nguyên chức vụ hoặc tương đương có
20 trường hợp, cán bộ được bố trí chức vụ cao
hơn có 13 trường hợp...

Tỉnh đã phối hợp với một số cơ quan thuộc
ngành dọc Trung ương sắp xếp, bố trí 31 trường
hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý không là người địa
phương. Đến thời điểm hiện tại, có đồng chí Bí
thư Tỉnh ủy, 6 bí thư cấp ủy cấp huyện (chiếm
75%), Giám đốc Công an tỉnh, 8 trưởng Công
an cấp huyện, 7 viện trưởng Viện Kiểm sát nhân
dân, 7 chánh án Tòa án Nhân dân cấp huyện, 1
chi cục trưởng Chi cục thuế cấp huyện không là
người địa phương. Ở cấp huyện, các địa phương
cũng đã thực hiện bố trí 42 trường hợp cán bộ
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chủ chốt không là người địa phương. Việc luân
chuyển, bố trí cán bộ không là người địa
phương đã góp phần khắc phục hiện tượng bè
phái, tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, tình trạng
khép kín trong công tác cán bộ; đồng thời tạo ra
những chuyển biến tích cực trong phát triển
kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Thực tiễn cho thấy, công tác luân chuyển
cán bộ của tỉnh Quảng Bình đã được các cấp
ủy, tổ chức đảng thực hiện khá nền nếp,
thường xuyên, góp phần đào tạo, bồi dưỡng,
rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn,
làm cơ sở cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng
cán bộ cả trước mắt và lâu dài; bổ sung, tăng
cường cán bộ cho những địa bàn có nhiều khó
khăn. Việc luân chuyển cán bộ bước đầu đã tạo
động lực mới trong công tác cán bộ, nhất là
đối với đội ngũ cán bộ trong quy hoạch. Qua
luân chuyển cán bộ, đã từng bước sắp xếp, bố
trí cán bộ phù hợp hơn, tăng cường cán bộ cho
những cơ quan, đơn vị, địa bàn khó khăn; dần
khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín về công
tác cán bộ trong từng địa phương, cơ quan,
đơn vị. Cán bộ qua luân chuyển đã có bước
trưởng thành, tích lũy được kinh nghiệm thực
tiễn, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực
tế hơn; tích cực, chủ động tham mưu thực hiện
các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều
cán bộ qua luân chuyển đã được tín nhiệm bầu
vào cấp ủy, giữ các chức danh lãnh đạo chủ
chốt ở các cấp. 

Còn những khó khăn
Công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh Quảng

Bình tuy đã đạt những kết quả quan trọng nhưng
số cán bộ được luân chuyển chưa nhiều do
Quảng Bình có ít đơn vị hành chính cấp huyện,
cấp xã nên ít vị trí chức danh để thực hiện luân
chuyển cán bộ. Nếu cấp trên luân chuyển về
nhiều thì ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn cán
bộ của các địa phương, do đó khó bố trí cân đối,
hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với việc phát
triển nguồn cán bộ tại chỗ; luân chuyển cán bộ

giữa các đơn vị trong cùng một ngành, giữa các
huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, giữa các cơ
quan đảng, chính quyền, đoàn thể với các cơ
quan quản lý nhà nước còn hạn chế. 

Một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng
đầu chưa nhận thức đầy đủ và chưa có sự thống
nhất cao về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng
của công tác luân chuyển cán bộ; có nơi thực
hiện công tác luân chuyển cán bộ còn hình
thức; vẫn còn tư tưởng khép kín trong công tác
cán bộ. 

Chưa có tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ
sau luân chuyển, việc đánh giá, nhận xét cán
bộ còn định tính. Việc bố trí cán bộ sau luân
chuyển còn gặp nhiều khó khăn, có trường hợp
chưa thật phù hợp. Chế độ, chính sách, điều
kiện hỗ trợ cho cán bộ luân chuyển chưa thực
sự tạo động lực cho cán bộ luân chuyển an tâm
và phát huy sở trường công tác. 

kinh nghiệm
Một là, làm tốt công tác tổ chức quán triệt

các chủ trương, định hướng về công tác luân
chuyển cán bộ của Đảng nhằm tạo sự thống
nhất trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng
viên và nhân dân, trước hết là trong đội ngũ cán
bộ lãnh đạo, quản lý và cơ quan trực tiếp làm
công tác tổ chức - cán bộ về vai trò, ý nghĩa,
tầm quan trọng của công tác luân chuyển cán
bộ. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo,
chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo
cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong
tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo sự đoàn
kết, công tâm, khách quan và giữ vững các
nguyên tắc trong công tác cán bộ của Đảng.

Hai là, phát huy dân chủ, khách quan và căn
cứ vào thực tiễn, làm tốt công tác luân chuyển
cán bộ để rút kinh nghiệm, phát hiện nguồn;
khắc phục tình trạng cục bộ ngay trong từng
địa phương, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.
Đồng thời, phải vừa làm tốt công tác động viên,
khuyến khích tính tự giác của cán bộ; vừa yêu
cầu cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm,
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nghiêm túc chấp hành quyết định của tổ chức.
Ba là, xây dựng kế hoạch luân chuyển cán

bộ lãnh đạo, quản lý gắn với công tác quy
hoạch cán bộ có lộ trình cụ thể, vừa bảo đảm
tính ổn định và phát triển, vừa bảo đảm yêu cầu
đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Quy trình quy hoạch và luân chuyển cán bộ
lãnh đạo, quản lý phải được thực hiện một cách
nghiêm túc, thận trọng, không làm ồ ạt, có sự
phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất giữa
các cấp, các ngành trên cơ sở căn cứ vào thực
tế đội ngũ cán bộ và năng lực, sở trường của
cán bộ. Xác định quy hoạch cán bộ là nền tảng,
cơ sở để thực hiện luân chuyển cán bộ; luân
chuyển cán bộ là bước đột phá góp phần đào
tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, đáp
ứng yêu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Bốn là, làm tốt, kết hợp chặt chẽ công tác tư
tưởng với công tác tổ chức; phải căn cứ vào
năng lực, sở trường của từng cán bộ và yêu cầu
nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn
vị để bố trí công việc phù hợp cho cán bộ luân
chuyển; làm tốt công tác chuẩn bị, tạo sự thống
nhất cao trong cấp ủy ở nơi cán bộ đi cũng như
nơi cán bộ đến; kết hợp việc luân chuyển cán
bộ để đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài
với việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn
và chuyên gia giỏi trên từng lĩnh vực.

Năm là, có chế độ, chính sách hợp lý, thỏa
đáng đối với cán bộ luân chuyển và cán bộ điều
động để phục vụ luân chuyển, nhất là đối với
cán bộ luân chuyển đến biên giới, vùng sâu,
vùng xa, vùng kinh tế chậm phát triển, tạo môi
trường thuận lợi cho cán bộ đến nhận công tác
thực hiện tốt nhiệm vụ. 

giải pháp trong thời gian tới
Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có

hiệu quả các quy định của Trung ương và của
tỉnh về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ
gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2020-2025 và Chương trình hành động số 04-

CTr/Tu ngày 9-12-2020 của BCH Đảng bộ tỉnh
về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất
lượng công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo lộ trình,
giai đoạn phù hợp với việc thực hiện Đề án số
01-ĐA/Tu ngày 12-3-2021 của BTV Tỉnh ủy
về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý
cấp sở, ngành, đơn vị, địa phương gắn với tạo
nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ diện BTV Tỉnh ủy
quản lý; Quy định số 10-QĐ/Tu ngày 9-1-2018
về luân chuyển cán bộ và Quy định số 13-
QĐ/Tu ngày 11-4-2018 về nguyên tắc điều
động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ
luân chuyển các cấp của BTV Tỉnh ủy. Từng
bước chuẩn bị nguồn nhân sự, cơ cấu cán bộ trẻ,
cán bộ nữ bổ sung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ
ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn. 

Hai là, quán triệt các chủ trương của Trung
ương về công tác cán bộ; phát hiện nguồn và
tiến hành luân chuyển cán bộ năng động, sáng
tạo theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-
2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến
khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì
lợi ích chung. Đồng thời, quán triệt, thực hiện
Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của
Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công
tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và
Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3-11-2021 của
Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối
với cán bộ trong công tác cán bộ nói chung và
luân chuyển, điều động cán bộ nói riêng.

Ba là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ
chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về
vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác cán
bộ nói chung và công tác luân chuyển cán bộ
nói riêng. Tổ chức đánh giá cán bộ theo chức
danh về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống,
năng lực thực tiêñ, uy tín, sức khỏe và triển
vọng phát triển, bảo đảm khách quan, trung
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Chỉ đạo đồng bộ, sát thực tiễn
Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Tỉnh
ủy đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/Tu ngày
23-12-2016 “Về điều động, luân chuyển cán
bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020”.
Đồng thời, căn cứ Quy định số 98-QĐ/TW
ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị “Về luân
chuyển cán bộ”, BTV Tỉnh ủy ban hành Quy
định số 01- QĐi/Tu ngày 17-7-2018 “Về luân
chuyển cán bộ”; Đề án số 07-ĐA/Tu ngày 21-
11-2017 của BTV Tỉnh ủy “Về xây dựng và
tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm nhiệm
các chức vụ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý
và lãnh đạo chủ chốt tỉnh đến năm 2025 và
những năm tiếp theo”. Kết hợp luân chuyển
với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ của
tỉnh nhằm tăng cường cán bộ cho những nơi
khó khăn, có nhu cầu, khắc phục tình trạng cục
bộ, khép kín, nơi thừa, nơi thiếu trong công tác
cán bộ, BTV Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo các
huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy nghiêm túc xây dựng kế hoạch
luân chuyển cán bộ để triển khai ở cấp mình.

Có thể khẳng định, công tác luân chuyển
cán bộ của tỉnh Khánh Hòa được triển khai
đồng bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công
khai, minh bạch; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ,
có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn
luyện trong thực tiễn nhằm tạo nguồn cán bộ
lâu dài cho tỉnh, nhất là nhân sự chuẩn bị cho
Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025,
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm
chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

kết quả bước đầu
Nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2021, BTV

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã luân chuyển 13 đồng
chí là cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp
tỉnh về giữ các chức vụ chủ chốt tại các huyện,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trong đó có 4
đồng chí bí thư, 2 phó bí thư thường trực, 2
phó bí thư, chủ tịch uBND huyện, 5 phó chủ
tịch uBND huyện. Đối với cấp huyện, đã luân
chuyển 84 đồng chí, trong đó có 62 đồng chí
lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện về công tác
tại các xã, phường, thị trấn; 1 đồng chí từ
huyện này sang huyện khác; 14 đồng chí từ
ngành này sang ngành khác; 5 đồng chí từ xã,

HIEÄU QUAÛ TÖØ THÖÏC HIEÄN LUAÂN CHUYEÅN CAÙN BOÄ
ở Khánh Hòa

NGuYễN KHắC Hà
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa

Luân chuyển cán bộ là một giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có
chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vì thế, Tỉnh ủy Khánh Hòa
luôn tập trung chỉ đạo thực hiện công tác này với những cách làm khoa học,
phù hợp, thận trọng, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Đội ngũ cán bộ
luân chuyển thông qua rèn luyện, thử thách từng bước trưởng thành, thể hiện
được năng lực, phát huy được sở trường, góp phần quan trọng thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội địa phương.



phường, thị trấn về các phòng, ban cấp huyện;
2 đồng chí từ xã này sang xã khác.

Thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không
là người địa phương, Khánh Hòa đã kết hợp
luân chuyển với điều động, bố trí cán bộ. Kết
quả, đã bố trí 4/8 bí thư cấp ủy cấp huyện, 1/8
chủ tịch uBND cấp huyện, 6/8 chánh án Tòa
án Nhân dân cấp huyện, 6/8 viện trưởng Viện
Kiểm sát nhân dân cấp huyện, 7/8 trưởng
Công an cấp huyện, 6/8 chánh thanh tra cấp
huyện, 5/8 trưởng phòng tài chính cấp huyện
và 1/8 cấp trưởng ngành hải quan không là
người địa phương.

Về phân công, bố trí công tác đối với cán
bộ sau luân chuyển, trong số 13 đồng chí lãnh
đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh được luân
chuyển về giữ các chức vụ chủ chốt tại các
huyện, thị xã, thành phố, có 4 đồng chí sau
thời gian luân chuyển được bố trí giữ chức vụ
cao hơn. Trong đó, 1 đồng chí được bổ sung
vào BCH đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
và tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
nhiệm kỳ 2020-2025, có 2 đồng chí đã trúng
cử, 1 đồng chí tái cử vào BCH đảng bộ tỉnh, 1
đồng chí được bầu vào BTV Tỉnh ủy. Hiện
nay, còn 9 đồng chí vẫn tiếp tục thực hiện
nhiệm vụ luân chuyển, trong đó 1 đồng chí
được bầu vào BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-
2025. Đối với cấp huyện, trong số 62 đồng chí
luân chuyển, có 17 đồng chí được bố trí nhiệm
vụ mới sau khi luân chuyển, trong đó, 9 đồng
chí được bố trí chức vụ cao hơn, 6 đồng chí
giữ nguyên chức vụ hoặc tương đương, 2
đồng chí bố trí chức vụ thấp hơn.

Ngày 17-3-2022, Thường trực Tỉnh ủy
Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán
bộ luân chuyển toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn
Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy đề nghị cán bộ luân chuyển báo cáo
kết quả đạt được, nêu rõ những thuận lợi và
khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Hội nghị

là diễn đàn trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa
Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí cán bộ
luân chuyển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh
giá: “Các đồng chí cán bộ được luân chuyển
đã thể hiện rõ trách nhiệm, khắc phục được
khó khăn, chủ động tìm tòi, học hỏi, tiếp cận
nhanh với công việc mới, cùng tập thể lãnh đạo
địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao. Thời gian tới, các cán bộ luân
chuyển phải luôn cầu thị, hòa nhập, có phương
pháp làm việc khoa học, đoàn kết tốt nội bộ;
phải sâu sát cơ sở, chủ động trao đổi, kiến nghị
với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc nếu có trong thực hiện nhiệm
vụ, đồng thời, cần phải phát huy tinh thần dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự
nghiệp chung tại nơi mình luân chuyển đến”.

Một số khó khăn, hạn chế
Một là, nhận thức của một số cấp ủy và lãnh

đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị, địa phương
về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác luân
chuyển cán bộ chưa sâu sắc, đầy đủ; chưa có
kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, hoặc có ý
nghĩa lâu dài, chiến lược nên dẫn đến bị động,
lúng túng, cảm tính trong công tác luân chuyển
cán bộ; thậm chí có tình trạng luân chuyển
được cán bộ coi đưa đi là xong, thiếu quan tâm
theo dõi, giám sát, hỗ trợ, tạo điều kiện để cán
bộ phát huy năng lực, sở trường. 

Hai là, luân chuyển cán bộ chủ yếu tập
trung theo chiều dọc, từ tỉnh xuống huyện, từ
huyện xuống xã, chưa chú trọng nhiều đến
luân chuyển “ngang”, từ đơn vị này sang đơn
vị khác, từ huyện này sang huyện khác, từ xã
này sang xã khác. Chưa thực hiện luân chuyển
cán bộ giữa các cơ quan khối đảng, chính
quyền, đoàn thể và từ dưới lên.

Ba là, công tác đánh giá cán bộ trước, trong
và sau luân chuyển chưa đúng mức, có lúc, có
nơi chưa thực sự khách quan, chưa đi vào thực
chất; việc bố trí, sử dụng cán bộ sau luân
chuyển còn bất cập, chưa tạo động lực cho cán
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bộ phấn đấu.
Bốn là, vẫn còn một số trường hợp luân

chuyển cán bộ chủ yếu để đáp ứng yêu cầu
trước mắt do thiếu cán bộ, chưa thật sự gắn với
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sàng lọc nhằm
tạo nguồn nhân sự cho các nhiệm kỳ tiếp theo.
Có trường hợp chưa căn cứ vào chuyên môn,
năng lực, sở trường của cán bộ, nhiệm vụ
chính trị của đơn vị mình để xây dựng “kịch
bản” bố trí cán bộ sau luân chuyển, thậm chí
còn có tư tưởng cho rằng, cán bộ đã qua luân
chuyển, khi về nhất định phải được bố trí ở vị
trí cao hơn. 

Năm là, một số cán bộ luân chuyển còn thụ
động, nể nang, ngại va chạm, thiếu quyết liệt,
giữ mình để “chờ ngày về”, chưa thực sự phấn
đấu, rèn luyện, dồn tâm sức, gắn bó, đóng góp
thiết thực, hiệu quả ở nơi luân chuyển đến.

Sáu là, chế độ, chính sách, điều kiện ăn ở,
làm việc cho cán bộ luân chuyển còn hạn chế,
chưa thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ
luân chuyển yên tâm công tác. 

giải pháp thời gian tới
Để công tác quy hoạch gắn với công tác

luân chuyển cán bộ đáp ứng mục tiêu tạo
nguồn, rèn luyện đội ngũ cán bộ trong thời
gian tới, Khánh Hòa cần tập trung thực hiện
đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, đổi mới công tác luân chuyển cán
bộ.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các cấp
ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt chủ
trương, nghị quyết của Đảng về công tác luân
chuyển cán bộ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị
trong công tác đánh giá cán bộ. Làm tốt công
tác đánh giá cán bộ chính là cơ sở để thực hiện
tốt các khâu quy hoạch, luân chuyển, sử dụng
cán bộ. Phải bố trí cán bộ về công tác tại những
địa bàn, lĩnh vực khó khăn, phức tạp và giao
nhiệm vụ cụ thể trong thời gian luân chuyển.

Qua đó, có cơ sở đánh giá kết quả luân chuyển
để thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ sau luân
chuyển phù hợp trên cơ sở năng lực thực tiễn
cán bộ. 

Kết hợp công tác luân chuyển cán bộ với
điều động, bố trí cán bộ nhằm thực hiện chủ
trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ
chốt không là người địa phương với mục tiêu
đến năm 2025 Khánh Hòa đạt 100% bí thư cấp
ủy cấp huyện không là người địa phương và
có kế hoạch, lộ trình thực hiện chủ trương này
ở cấp xã; đồng thời tiếp tục thực hiện đối với
chức danh chủ tịch uBND cấp huyện, cấp xã
không là người địa phương ở những nơi có đủ
điều kiện.

Thứ hai, hoàn thiện quy trình quy hoạch,
luân chuyển cán bộ.

Quy hoạch, luân chuyển cán bộ cần thực
hiện công khai, minh bạch theo các tiêu
chuẩn, quy định của Trung ương và của tỉnh.
Luôn đề cao ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh của
cán bộ, đảng viên trong quá trình bỏ phiếu quy
hoạch để khắc phục tính hình thức, dễ dãi;
việc lựa chọn cán bộ vào diện quy hoạch thực
sự khoa học, chọn những cán bộ xứng đáng,
có uy tín, có khả năng quy tụ và xây dựng tập
thể đoàn kết, phù hợp với vị trí quy hoạch.
Đồng thời, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi
để cán bộ luân chuyển an tâm công tác, phát
huy tốt năng lực, sở trường trong thực hiện
nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các chế độ,
chính sách cho cán bộ luân chuyển về vật chất
và tinh thần, thường xuyên quan tâm, theo dõi
sâu sát, kiểm tra, nhận xét, hỗ trợ, nhất là kịp
thời định hướng, gợi mở, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, giúp cán bộ luân chuyển hoàn
thành tốt nhiệm vụ.

Thứ ba, chủ động quy hoạch, đào tạo, sử
dụng cán bộ.

Chú trọng kết hợp chặt chẽ các khâu quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng với
luân chuyển cán bộ. Trước mắt, tập trung triển
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khai, thực hiện công tác rà soát bổ sung quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm
kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-
2030, 2026-2031. Trên cơ sở kết quả phê duyệt
quy hoạch của cấp có thẩm quyền, các cấp ủy
chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch và thực
hiện luân chuyển cán bộ ngay trong năm 2022
nhằm bảo đảm đủ thời gian luân chuyển theo
quy định trước khi tổ chức đại hội đảng bộ các
cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Khuyến khích, động
viên để cán bộ thống nhất nhận thức, thông suốt
tư tưởng, tự giác chấp hành quyết định luân
chuyển. Đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ
không chấp hành quyết định luân chuyển mà
không có lý do chính đáng; cán bộ có tư tưởng
cục bộ, tiêu cực, lợi dụng công tác luân chuyển
cán bộ để xây dựng cánh hẩu, người nhà, người
thân, trù dập, gây mất đoàn kết nội bộ, làm
giảm uy tín của cán bộ, của tổ chức.

Chú trọng thực hiện luân chuyển từ dưới
lên, luân chuyển “ngang”, quan tâm thực hiện
luân chuyển cán bộ thuộc khối đảng, mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sang
khối chính quyền và ngược lại.

Thứ tư, tạo nguồn quy hoạch, luân chuyển
cán bộ.

Để có nguồn quy hoạch cán bộ, cần thực
hiện quy hoạch “mở” và “động”, cần có quy
hoạch ngang, quy hoạch dọc, không chỉ khép
kín trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần
mạnh dạn giao việc khó, việc mới cho cán bộ,
đặc biệt là cán bộ trẻ, nữ, tạo môi trường rèn
luyện, nâng cao năng lực, kinh nghiệm lãnh
đạo, quản lý cho cán bộ.

Thứ năm, chú trọng công tác sơ kết, tổng
kết, thi đua, khen thưởng.

Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm
việc thực hiện công tác luân chuyển cán bộ.
Hằng năm, các cấp ủy cần tổ chức gặp mặt cán
bộ luân chuyển để lắng nghe tâm tư, khó khăn,
đề xuất, từ đó có giải pháp kịp thời giúp cán
bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động
viên cán bộ luân chuyển có thành tích, sản
phẩm công tác nổi trội, đồng thời nghiêm khắc
phê bình, kiểm điểm những cán bộ thiếu tích
cực, có tư tưởng ỷ lại, có biểu hiện tiêu cực r

quản lý. Gắn quy hoạch với luân chuyển cán
bộ để rèn luyện, bồi dưỡng toàn diện cả thực
tiễn, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.
Trong quá trình luân chuyển cán bộ cần thực
hiện tốt việc đánh giá, nhận xét cán bộ để từ
đó có kế hoạch bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp,
hiệu quả.

Ba là, công tác luân chuyển cần được thực
hiện thận trọng, tăng cường phối hợp với BTV
các tỉnh, thành ủy trên cơ sở kế hoạch, lộ trình
cụ thể, không chạy theo số lượng, bảo đảm
thực hiện tốt công tác luân chuyển để rèn
luyện, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm sự ổn định,
phát triển của các đơn vị có cán bộ lãnh đạo,

quản lý được luân chuyển.  
Bốn là, Trung ương cần nghiên cứu, ban

hành chế độ, chính sách phù hợp đối với cán
bộ đoàn được luân chuyển. Các cấp ủy, chính
quyền cần chủ động trong việc thực hiện chế
độ, chính sách đối với cán bộ đoàn được luân
chuyển như bố trí nhà ở công vụ, hỗ trợ
phương tiện đi lại… để đội ngũ cán bộ luân
chuyển yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao trong thời gian luân chuyển. 

Năm là, các cấp bộ đoàn tích cực tham
mưu với cấp ủy trong việc cơ cấu bí thư đoàn
tham gia cấp ủy cùng cấp trong luân chuyển
cán bộ đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ
đoàn bảo đảm phù hợp với năng lực, vị trí
việc làm và đặc thù của từng địa phương, cơ
quan, đơn vị r

LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG...
(Tiếp theo trang 19)
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Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm
Xác định đánh giá cán bộ là khâu quan

trọng, tiền đề của công tác cán bộ, BTV Tỉnh
ủy Vĩnh Phúc đã thường xuyên đổi mới và
nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ. Đánh giá
cán bộ được đổi mới theo hướng lấy hiệu quả
công việc để đánh giá, phân loại cán bộ; gắn
kiểm điểm, đánh giá cán bộ với trách nhiệm
của tập thể lãnh đạo nơi cán bộ công tác và
trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên BTV
Tỉnh ủy phụ trách ngành, lĩnh vực, địa phương;
gắn đánh giá cán bộ với đánh giá đảng viên
hằng năm và kiểm điểm theo tinh thần Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI, II) và Kết luận
Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để đánh giá cán bộ đúng thực chất, năm
2021, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc triển khai “đánh giá
cán bộ bằng sản phẩm cụ thể”, coi đó là giải

pháp đột phá thực hiện nghị quyết đại hội đảng
bộ các cấp. BTV Tỉnh ủy đã thực hiện việc giao
chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho các huyện ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các ban xây
dựng Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội tỉnh. Tỉnh thí điểm đánh giá
cán bộ bằng sản phẩm đối với người đứng đầu
của 6 sở, ngành, bí thư, chủ tịch uBND các
huyện, thành phố. Theo đó, cán bộ trong diện
thí điểm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình
thực tiễn để đăng ký nhiệm vụ với BTV Tỉnh
ủy. Trên cơ sở đó, BTV Tỉnh ủy xem xét, xác
định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có
điều chỉnh, bổ sung và chính thức giao nhiệm
vụ cho từng cán bộ. 

Với cách làm đó, các chỉ tiêu về xây dựng
Đảng, quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh
được lượng hóa cụ thể thành con số, mức độ
hoàn thành hay không hoàn thành. Bên cạnh
các chỉ tiêu chung, các ngành, địa phương được
giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ riêng, phù hợp
với đặc điểm của đơn vị. Như huyện Bình
Xuyên phải giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng
điểm, giải quyết xong 4 vụ việc khiếu nại, tố
cáo kéo dài. Huyện Tam Dương phải xử lý
xong 562 vụ việc tồn đọng trong lĩnh vực đất
đai. TP. Vĩnh Yên phải hoàn thành chỉnh trang
đô thị tại khu vực trung tâm thành phố... Các
nhiệm vụ được giao có tên, địa chỉ, số lượng
cụ thể và thường trực huyện ủy, thành ủy đều
phải ký cam kết thực hiện.

Sau khi giao nhiệm vụ, BTV Tỉnh ủy thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc, từng bước tháo gỡ
khó khăn cho các đơn vị. Định kỳ hằng tháng,

COÂNG TAÙC CAÙN BOÄ ÔÛ VÓNH PHUÙC
Khâu đột phá “then chốt”

HuY NAM

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh
Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu
rõ: “Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, xác
định đây là một khâu đột phá”…, “Tập
trung bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ về
bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn và
năng lực thực tiễn, trong đó đặc biệt quan
tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng, thử thách
qua môi trường thực tiễn”. Làm tốt công tác
cán bộ - khâu đột phá “then chốt” chính là
“chìa khoá” để Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc mở
nhiều “cánh cửa”, thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.



hằng quý, cán bộ phải báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ. Cuối năm, tỉnh thành lập Hội
đồng chuyên môn để đánh giá, chấm điểm từng
cán bộ được giao việc. Do mỗi ngành, mỗi địa
phương có những đặc thù khác nhau nên việc
nhận xét, đánh giá, chấm điểm được triển khai
thận trọng, khoa học theo hướng xây dựng
thang điểm cho từng vị trí, gắn với đặc thù của
từng ngành, địa phương, đơn vị, bảo đảm dân
chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khuyến
khích và có điểm thưởng cho sự đổi mới, sáng
tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Sau một năm thí điểm giao nhiệm vụ và đánh
giá cán bộ bằng sản phẩm, Vĩnh Phúc đã có
nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên các
mặt xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính
trị. Việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã tạo
chuyển biến tích cực về nhận thức, tạo áp lực
cần thiết để người đứng đầu các địa phương, cơ
quan, đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm trong
lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều việc khó đã được thực
hiện, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, nhiều chỉ
tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cán bộ lãnh đạo,
quản lý được giao nhiệm vụ đều hoàn thành tốt,
có đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp
phần vào thành tựu chung của tỉnh.

Đào tạo cán bộ từ thực tiễn
“Đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo, bồi

dưỡng, thử thách qua môi trường thực tiễn” -
nhiệm vụ đột phá này được Vĩnh Phúc thực
hiện bằng những giải pháp đồng bộ trong các
khâu của công tác cán bộ, trong đó luân chuyển
cán bộ là giải pháp hiệu quả để đào tạo, rèn
luyện, thử thách cán bộ qua thực tiễn. Tỉnh đã
thực hiện đồng bộ, liên thông, thường xuyên,
liên tục, có luân chuyển “dọc”, luân chuyển
“ngang” giữa các cơ quan, đơn vị. 

BTV Tỉnh ủy đã mạnh dạn luân chuyển một
số cán bộ trẻ, cán bộ còn 3 nhiệm kỳ công tác
trở lên diện BTV Tỉnh ủy quản lý về làm bí thư
cấp ủy cấp huyện. Luân chuyển 1 đồng chí phó
ngành cấp tỉnh tham gia BTV huyện ủy và trực

tiếp làm bí thư cấp ủy cấp xã. Trong luân
chuyển, đã có sự kết hợp giữa luân chuyển với
việc bố trí cán bộ không là người địa phương,
từng bước khắc phục tư tưởng cục bộ, khép
kín, trì trệ trong cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo,
quản lý.

Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện luân chuyển
dọc cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, Vĩnh
Phúc đã luân chuyển từ cấp tỉnh xuống cấp
huyện 14 đồng chí (trong đó, 3 đồng chí bí thư,
1 phó bí thư, 5 chủ tịch uBND huyện, 5 phó
chủ tịch uBND huyện); luân chuyển từ cấp
tỉnh xuống cấp xã 1 đồng chí, từ cấp huyện lên
cấp tỉnh 2 đồng chí. Thực hiện luân chuyển từ
cấp huyện về cấp xã và ngược lại 72 đồng chí
(trong đó, luân chuyển từ huyện xuống xã 57
đồng chí, từ xã lên huyện 15 đồng chí). 

Cũng trong nhiệm kỳ, tỉnh thực hiện luân
chuyển “ngang” cán bộ diện BTV Tỉnh ủy
quản lý từ khối chính quyền sang khối đảng 3
đồng chí. Luân chuyển từ xã này sang xã khác
21 đồng chí, trong đó luân chuyển từ khối
chính quyền sang khối đảng 18 đồng chí (bí
thư: 15, phó bí thư: 3); luân chuyển từ khối
đảng sang khối chính quyền 3 đồng chí. Việc
luân chuyên cán bộ từ tỉnh về huyện, xã và
ngược lại, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác,
từ địa phương này sang địa phương khác đã
khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, khép
kín và trì trệ trong công tác cán bộ. 

Thực hiện luân chuyển kết hợp với bố trí cán
bộ không là người địa phương, đến nay Vĩnh
Phúc có 6/9 bí thư cấp ủy cấp huyện không là
người địa phương (gần 70%); 5/9 chủ tịch
uBND cấp huyện không là người địa phương
(gần 60%); không có huyện, thành phố nào cả
hai chức danh bí thư và chủ tịch uBND cấp
huyện là người địa phương. Việc luân chuyển
“ngang” từ xã này sang xã khác đã cho hiệu
quả tích cực, minh chứng là qua đại hội đảng
bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí
diện luân chuyển đều trúng cử với tỷ lệ phiếu
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bầu cao. Hiện tỉnh có 50/136 bí thư cấp xã
không là người địa phương (gần 40%).

Thực tiễn cho thấy, hầu hết cán bộ luân
chuyển đã có bước trưởng thành, tích luỹ được
nhiều kinh nghiệm, có quan điểm, tầm nhìn và
phương pháp công tác ngày càng toàn diện, sát
thực tế hơn. Nhiều đồng chí sau luân chuyển
đã được tín nhiệm bầu vào cấp ủy và được
phân công giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt
các cấp. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác luân chuyển cán bộ, Tỉnh ủy Vĩnh
Phúc đã xây dựng Đề án số 05-ĐA/Tu ngày 5-
11-2021 về “Luân chuyển cán bộ lãnh đạo,
quản lý giai đoạn 2021-2025”, trong đó thực
hiện luân chuyển cán bộ giữa các cấp, các
ngành, luân chuyển “dọc” và luân chuyển
“ngang” kết hợp với chuyển đổi các vị trí công
tác theo quy định của Đảng và Nhà nước. Kết
hợp luân chuyển với bố trí cán bộ lãnh đạo chủ
chốt các cấp không là người địa phương. Mục
tiêu của Đề án nhằm thực hiện việc luân
chuyển để đào tạo, rèn luyện cán bộ, nhất là
cán bộ trẻ, giúp họ có cơ hội trưởng thành, học
tập, tích lũy kinh nghiệm, có quan điểm và
phương pháp lãnh đạo, quản lý toàn diện. Phấn
đấu đến nhiệm kỳ 2025-2030, hầu hết cán bộ
lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện của Vĩnh
Phúc phải được luân chuyển, kinh qua lãnh đạo
chủ chốt cấp dưới.

Ngoài đối tượng luân chuyển theo quy định,
Đề án số 05 của Vĩnh Phúc chú trọng luân
chuyển cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi), có phẩm chất
đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, có năng lực
nổi trội, triển vọng phát triển, trong quy hoạch
để đào tạo, bồi dưỡng qua thực tiễn. Đồng thời,
chú trọng luân chuyển cán bộ gắn với thực hiện
chủ trương bố trí cán bộ không là người địa
phương. Theo mục tiêu Đề án, Vĩnh Phúc phấn
đấu đến năm 2025 hoàn thành việc bố trí bí thư
cấp ủy cấp huyện không là người địa phương;
từng bước bố trí chức danh chủ tịch uBND cấp

huyện không là người địa phương; phấn đấu ít
nhất 40% bí thư cấp ủy cấp xã, 25% chủ tịch
uBND cấp xã không là người địa phương…
Phấn đấu đến nǎm 2030, 100% bí thư, chủ tịch
uBND cấp huyện không là người địa phương;
ít nhất 60% bí thư cấp ủy cấp xã, 40% chủ tịch
uBND cấp xã không là người địa phương… 

Thực hiện hiệu quả Đề án số 05, luân
chuyển, điều động, sắp xếp bí thư cấp ủy không
là người địa phương và luân chuyển cán bộ để
đào tạo qua thực tiễn sẽ là giải pháp quan trọng
để sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ của tỉnh
Vĩnh Phúc thời gian tới r
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thực, làm cơ sở đưa vào quy hoạch, bố trí sử
dụng và luân chuyển cán bộ. 

Bốn là, các cấp ủy cần làm tốt hơn nữa công
tác bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ
nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử gắn với thực
hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn chức
danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cấp, bảo đảm đúng quy trình. Xem xét
thực hiện việc luân chuyển giữa ngành, địa
phương và luân chuyển cán bộ trẻ đảm nhận
chức vụ cấp phó ở những nơi có điều kiện.

Năm là, căn cứ quy hoạch để xây dựng kế
hoạch điều động, luân chuyển cán bộ hợp lý;
bảo đảm điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ
theo đúng chuyên môn, phát huy tối đa năng
lực, sở trường kinh nghiệm công tác của cán
bộ; đồng thời, thực hiện tốt chủ trương bố trí
một số chức danh lãnh đạo, quản lý không là
người địa phương. Thường xuyên kiểm tra,
theo dõi, giúp đỡ cán bộ luân chuyển gắn với
công tác đánh giá cán bộ sau luân chuyển; định
kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, từng bước đưa việc
luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thành
nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ r

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC...
(Tiếp theo trang 26)
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Lập pháp là một trong ba nhánh quyền
lực của Nhà nước: Lập pháp, hành pháp
và tư pháp. Trong nhà nước dân chủ và

pháp quyền thì pháp luật là tối thượng. Chỉ có
nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật.
Tất cả các tổ chức trong xã hội và mọi người
dân đều phải đặt mình dưới pháp luật và chỉ
được quyền hoạt động theo luật pháp quy định.
Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Pháp luật là phương tiện để giúp Nhà nước
quản lý xã hội. Pháp luật của Nhà nước ta nhằm
bảo đảm giữ vững chủ quyền và quyền chủ
quyền quốc gia; xây dựng đất nước, bảo đảm
dân chủ, công bằng, phù hợp lợi ích chung của
các giai cấp và tầng lớp trong xã hội. 

1. Cơ quan lập pháp
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng cơ

quan lập pháp. Khi chưa giành được chính
quyền, Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào
trước khi nổ ra cuộc Tổng khởi nghĩa 19-8-
1945 đã là một hình thức cơ quan đại biểu của

nhân dân cả nước. Đại hội Quốc dân đã quyết
định việc trọng đại của quốc gia là chủ trương
xây dựng chiến khu, xây dựng vùng giải
phóng, xây dựng lực lượng vũ trang, lãnh đạo
toàn dân chớp lấy thời cơ giành độc lập cho Tổ
quốc. Đại hội Quốc dân đã thành lập Ủy ban
Dân tộc giải phóng như là một Chính phủ Lâm
thời và trao cho nó thực hiện với tư cách như
là cơ quan chấp hành của Quốc dân Đại hội.

Khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh
đã chủ trương tổng tuyển cử tự do, phổ thông,
trực tiếp và bỏ phiếu kín để nhân dân bầu ra
các đại biểu xứng đáng đại diện cho mình tham
gia vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất,
trao cho cơ quan ấy quyền lập pháp và quyết
định những việc hệ trọng nhất của quốc gia.
Hiến pháp năm 1946 được soạn thảo với sự
chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy định
Nghị viện nhân dân (Quốc hội) do công dân
Việt Nam bầu ra, sau ba hoặc năm năm bầu lại
một lần, Nghị viện bầu ra Nghị trưởng (Chủ

Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh,

xÂY dựNG NHà NướC pHÁp QUYềN xÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
CỦA dÂN, dO dÂN, vÌ dÂN TRONG sạCH, vữNG mạNH

Lời Tòa soạn: Đại hội XIII của Đảng khẳng định:“Tiếp tục đẩy mạnh xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân
trọng giới thiệu loạt bài 4 kỳ “Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng
Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh”
của nhóm tác giả PGS. Trần Đình Huỳnh - TS. Nguyễn Thị Tố Uyên.

TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH 
VEÀ LAÄP PHAÙP

Bài 2



tịch Quốc hội), các phó chủ tịch và Ủy ban
Thường vụ. “Nghị viện nhân dân là cơ quan
quyền lực cao nhất của nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa” (Điều 22, Điều 24). “Nghị viện
nhân dân không phải chỉ thay mặt cho địa
phương mình mà còn thay mặt cho toàn thể
nhân dân” (Điều 25). Trách nhiệm của Nghị
viện nhân dân là “giải quyết mọi vấn đề chung
cho toàn quốc, đặt ra pháp luật, biểu quyết
ngân sách, chuẩn y các hiệp ước mà Chính phủ
ký với nước ngoài” (Điều 22).

Năm 1959, Hồ Chí Minh lại là người trực
tiếp làm Trưởng Ban xây dựng Hiến pháp sửa
đổi. Bản Hiến pháp năm 1959 đã được Quốc
hội thông qua một lần nữa, khẳng định: “Tất
cả quyền lực trong nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử
dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội
và Hội đồng nhân dân các cấp, do nhân dân
bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân...”
(Điều 4). Chương IV đã ghi nhận vị trí pháp lý
và nhiệm vụ của cơ quan lập pháp như sau:
“Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao
nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”
(Điều 43). “Quốc hội là cơ quan duy nhất có
quyền lập pháp của nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa” (Điều 44).

2. Quan niệm của Chủ tịch hồ Chí Minh
về pháp luật

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nắm vững
tinh hoa văn hóa dân tộc và thế giới như: Tư
tưởng của các thời Lý, Trần về phép trị nước,
thân dân, khoan thư sức dân. Tư tưởng thượng
tôn pháp luật thời Lê, nhất là Lê Thánh Tông,
tư tưởng về pháp luật trong việc điều hành nền
hành chính nhà nước thời kỳ hưng thịnh của
nhà Nguyễn, đặc biệt chủ thuyết canh tân của
Nguyễn Trường Tộ. Tư tưởng đức trị, nhân
chính, pháp trị của Khổng Tử, Mạnh Tử, Hàn
Phi Tử, đặc biệt là nhà nước dân chủ, pháp
quyền của Pháp, Mỹ, tư tưởng vô sản chuyên
chính của Chủ nghĩa Mác-Lênin… Tất cả đều

được Hồ Chí Minh chắt lọc, kế thừa, phát triển
và vận dụng phù hợp với hoàn cảnh của nước
ta giữa thế kỷ XX.

Hồ Chí Minh không để lại một trước tác
riêng về luật pháp như là một luật gia. Nhưng
Người là một nhà cách mạng, hoạt động thực
tiễn, nhuần nhuyễn phép biện chứng duy vật,
yêu nước, yêu dân tộc vô bờ. Người chỉ có một
động cơ duy nhất là giành độc lập cho Tổ quốc,
tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Với nhiệt tình
cách mạng sôi nổi, sự uyên bác của một nhà
văn hóa lỗi lạc, lại ở cương vị cao nhất của
Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
có những tư tưởng, đặc biệt là việc làm thể hiện
ở tầm một nhà lập pháp sáng tạo, một người mở
đường và đặt nền móng vững chắc cho hoạt
động lập pháp và quản lý xã hội bằng pháp luật
ở nước ta. Tư tưởng pháp luật của Hồ Chí Minh
được thể hiện ở một số nội dung sau:

Pháp luật được xác định như là công cụ tất
yếu quản lý nhà nước.

Thời kỳ nước ta bị thực dân Pháp thống trị,
chúng hủy bỏ tất cả các luật lệ của nhà nước
phong kiến Việt Nam, chúng cũng không thực
hiện chế độ cai trị bằng Hiến pháp và pháp luật
như ở chính quốc mà còn cho phép toàn quyền
Đông Dương tự ý ban bố các sắc lệnh hà khắc,
độc đoán để áp bức dân ta.

Vi phạm tính tất yếu của pháp luật trong cai
trị, thực dân Pháp đã bộc lộ ra trước nhân loại
như là những tên thống trị tàn bạo, dã man.
Chính vì vậy, tháng 6-1919 Người với tên gọi
Nguyễn Ái Quốc đã đại diện cho một nhóm
thanh niên yêu nước đưa tới Hội nghị Véc-xây
“Yêu sách của nhân dân Việt Nam”. Bản yêu
sách ấy đã đòi hỏi “Cải cách nền pháp lý ở
Đông Dương bằng cách cho người bản xứ
cũng được quyền hưởng những bảo đảm về
mặt pháp luật như người châu âu, xóa bỏ
hoàn toàn các tòa án đặc biệt, ban bố các
quyền tự do và thay thế chế độ ra sắc lệnh
bằng chế độ ra các điều luật”. Năm 1922,
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trong một tài liệu viết tay (lưu ở Viện Hồ Chí
Minh) có tên là “Việt Nam yêu cầu ca” diễn
thành lời ca Bản yêu sách nói trên, trong đó
có những câu: “Hai xin pháp luật sửa sang…
/ Bảy xin Hiến pháp ban hành/ Trăm điều phải
có thần linh pháp quyền”. Năm 1926 trong
bản “Yêu sách gửi hội Vạn Quốc” nhà cách
mạng Nguyễn Ái Quốc đã gắn tư tưởng về
một nhà nước pháp quyền với việc giải phóng
dân tộc. Người đòi hỏi “phải trả quyền tự
quyết cho dân tộc Việt Nam”, “chúng tôi yêu
sách với Vạn Quốc quyền độc lập - hoàn toàn
- tức khắc của dân tộc Việt Nam” và tuyên bố
“nếu được độc lập ngay thì nước chúng tôi…
xếp đặt một nền Hiến pháp theo những lý
tưởng dân quyền”. Từ 2 bản yêu sách (năm
1919, 1926), Nguyễn Ái Quốc nổi lên tư
tưởng hiến chính của Người ngay từ buổi đầu
tìm đường cứu nước.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức, lãnh đạo
Đảng và trực tiếp đứng đầu Nhà nước suốt 24
năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bộc lộ rõ tư
tưởng nhất quán: Tính tất yếu của Hiến pháp
và pháp luật. Với Người, Hiến pháp gắn với
dân chủ. Đối với nước ta khi còn mất chủ
quyền quốc gia thì trước hết luật pháp phải gắn
với đấu tranh giành quyền độc lập, tự do. Hiến
pháp là linh hồn, ý chí của độc lập, tự do, bảo
vệ cho độc lập, tự do, khuôn khổ cho đời sống
dân chủ, cho cuộc sống độc lập, tự do, ấm no,
hạnh phúc của người dân; là cơ sở pháp lý
trong tất cả các quan hệ quốc tế. Hiến pháp mở
lối cho phương thức quản lý bằng pháp luật,
cho việc hình thành các tổ chức của các cơ
quan nhà nước và các tổ chức xã hội; cho việc
hình thành đội ngũ công chức, viên chức và
quy định họ phải làm và chỉ được làm những
điều mà pháp luật cho phép; cho một xã hội
cấm công dân không được làm gì trái với quy
định của pháp luật.

Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 có
thể coi là văn bản pháp luật đầu tiên khẳng

định những quyền tự nhiên, thiêng liêng, bất
khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam; nó cũng
là văn bản pháp lý đầu tiên của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa trong quan hệ quốc tế. Sau
cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946) nền
dân chủ cộng hòa hợp pháp phù hợp với thông
lệ quốc tế được xác lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã chủ trì soạn thảo 2 bản Hiến pháp (năm
1946, 1959). Bản Hiến pháp năm 1946 ghi
nhận “đã đảm bảo độc lập dân tộc và một nền
dân chủ rộng rãi của nhân dân” và là công cụ
pháp lý để nhân dân ta làm cuộc kháng chiến
chống Pháp thắng lợi. Hiến pháp năm 1959 là
công cụ pháp lý để nhân dân ta xây dựng
CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất
nước nhà. Bằng toàn bộ cuộc đời hoạt động
của mình, Người đã khẳng định một nguyên
lý: Sự tồn tại của pháp luật và tinh thần thượng
tôn pháp luật là một tất yếu khách quan trong
một nhà nước dân chủ, một xã hội văn minh.

Tính giai cấp, tính nhân dân gắn chặt với
tinh thần dân tộc của pháp luật.

Cùng với nhà nước, pháp luật bao giờ cũng
là ý chí của giai cấp thống trị thể hiện ở tất cả
các điều luật, dùng để bảo vệ lợi ích của giai
cấp thống trị. Nhưng theo Hồ Chí Minh thì
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một
nhà nước dân chủ kiểu mới và pháp luật của
nhà nước ấy là một pháp luật kiểu mới. Cái
mới ấy là Nhà nước ta không phải là nhà nước
của một giai cấp nào mà là nhà nước của nhân
dân bao gồm giai cấp công nhân liên minh với
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức cùng với
tất cả những người lao động khác được xác lập
trên cơ sở của nền kinh tế thị trường đa sở hữu,
nhiều thành phần, do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Do đó, luật pháp không chỉ là ý chí riêng của
giai cấp nào mà là ý chí của Nhân dân, của cả
dân tộc Việt Nam.

Pháp luật ấy dùng để làm gì? Với Hồ Chí
Minh, pháp luật ấy dùng để:

Bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ sự toàn

36 X©y dùng §¶ng sè 5-2022

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI



X©y dùng §¶ng sè 5-2022   37

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

vẹn lãnh thổ và quyền lợi của nhân dân Việt
Nam. Bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.
Lần đầu tiên trong lịch sử mấy ngàn năm của
dân tộc, đến thời đại Hồ Chí Minh, địa vị làm
chủ, các quyền và lợi ích về mọi phương diện
và quyền tự do về mọi mặt của người dân mới
được ghi nhận trong văn bản pháp luật cao
nhất. Về mặt nhân thân, công dân được pháp
luật bảo vệ, mọi hành vi phạm tội (nếu có) phải
được phán xử theo quy định của pháp luật.
Điều 11, Hiến pháp năm 1946 đã ghi: “Tư
pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ
và giam cầm công dân Việt Nam”. Trong bản
“Quốc lệnh” do Chủ tịch nước ban hành ngày
5-2-1946 đã ghi 10 điều phạt: “1. Thông với
giặc phản quốc sẽ bị xử tử/ 2. Trái quân lệnh
sẽ bị xử tử/ 3. Ra trận tự ý rút lui sẽ bị xử tử/
4. Tự ý phá hoại giao thông sẽ bị xử tử/ 5. Phá
hoại quân khí sẽ bị xử tử/ 6. Để cho bộ đội hại
dân sẽ bị xử tử/ 7. Vô cớ sát hại kiều dân ngoại
quốc sẽ bị xử tử/ 8. Trộm cắp của công sẽ bị
xử tử/ 9. Hãm hiếp, cướp bóc sẽ bị xử tử/ 10.
Can tội bắt cóc, ám sát sẽ bị xử tử”.

Để giáo dục lại dân ta. Kẻ thù xâm lược và
thống trị nước ta, chúng đã đề ra các luật lệ hà
khắc để nô dịch dân ta. Người viết: “Chế độ
thực dân đã đầu độc nhân dân ta với rượu và
thuốc phiện. Nó đã dùng mọi thủ đoạn, hòng
hù dọa dân tộc chúng ta bằng những thói xấu,
lười biếng, gian giảo, tham ô và những thói
xấu khác. Chúng ta phải có nhiệm vụ cấp bách
là giáo dục lại nhân dân ta”. Chính vì thế
Người đã viết cuốn sách “Đời sống mới” để
làm tài liệu học tập cho nhân dân đồng thời với
việc ban bố bản Hiến pháp năm 1946. Bản
Hiến pháp đó là một văn bản cao nhất của
nước ta lần đầu tiên vừa quy định, vừa giáo
dục cho nhân dân biết được hưởng các quyền
tự do, dân chủ và biết nghĩa vụ của người công
dân, người làm chủ đất nước. Người nhắc nhở:
Chúng ta phải giáo dục đạo đức công dân để
mọi người hiểu rõ: Lợi ích chung của nước nhà

và lợi ích riêng của người dân là nhất trí; quyền
lợi công dân và nghĩa vụ công dân là nhất trí;
đã là người chủ của nước nhà thì phải phụ
trách đối với Tổ quốc.

Pháp luật phải phục vụ dân. Trong bất cứ
xã hội nào, mối quan hệ giữa Chính phủ, giữa
các quan chức của Chính phủ với Nhân dân
cũng đều là mối quan hệ cơ bản liên quan đến
vị thế và lợi ích của người dân.

3. Pháp luật với chính trị
Chính trị là lợi ích giai cấp, là ý chí của giai

cấp nhằm giành và nắm giữ chính quyền.
Chính quyền nhà nước là vấn đề cơ bản của
mọi cuộc cách mạng xã hội, là mấu chốt của
chính trị. Cuộc cách mạng do giai cấp tiền tiến
khởi xướng rút cuộc là phải xác lập được
quyền thống trị của giai cấp ấy. Chính quyền
nhà nước là công cụ của giai cấp cầm quyền
và pháp luật của nhà nước ấy ban hành chỉ là
ý chí chính trị của giai cấp cầm quyền đề lên
thành luật.

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mấu chốt của
vấn đề chính trị ở Việt Nam là giành và giữ
vững chủ quyền quốc gia; là thực hiện dân chủ
kiểu mới; là làm cho nhân dân thực sự làm chủ
về tất cả mọi phương diện của đời sống xã hội;
là làm cho nước ta trở thành một nước dân chủ,
cộng hòa; nhân dân được tự do và hạnh phúc;
là làm cho “dân mạnh nước giàu” và “dân giàu
nước sang”, sánh vai cùng các cường quốc
năm châu; là bạn với tất cả các nước trên thế
giới trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và tôn
trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
Pháp luật phải thể chế hóa ý chí nói trên, phải
thực sự là công cụ pháp lý để điều chỉnh các
quan hệ xã hội nhằm đạt mục tiêu mà ý chí
chính trị đã đề ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chế độ Hiến
pháp 1946 xác nhận đã đảm bảo độc lập dân
chủ và một nền dân chủ cộng hòa rộng rãi của
nhân dân. Ngay từ khi mới thành lập, dưới sự

(Xem tiếp trang 61)
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Điều lệ hiện hành của Đảng đã ghi:
“Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và
Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động...”. Bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phát huy
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
vì đó là bảo vệ sự tồn vong của xã hội, chế độ
và sự an bình của nhân dân ta. Xã hội Việt
Nam hiện nay có các tổ chức cơ bản, hợp
thành một hệ thống gồm: Đảng Cộng sản Việt
Nam - đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền;
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức
xã hội khác. Mỗi tổ chức đều có vai trò và sức
ảnh hưởng cụ thể.

1. Vai trò và trách nhiệm của Đảng
Đối với Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng,

phản bác quan điểm sai trái, thù địch là bảo
vệ chính mình. Tư tưởng lý luận là trí khôn,
là con mắt của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh
từng khẳng định một đảng chân chính cách
mạng nếu không có tư tưởng lý luận sáng suốt
thì cũng như người không có trí khôn, như
người đi đêm không có đèn, không có đuốc.
Người đã lấy chỉ dẫn của V.I.Lê-nin “Không
có lý luận cách mạng thì cũng không thể có
phong trào cách mạng... chỉ đảng nào được
một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có
khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền
phong”(1) làm đề tựa cho cuốn “Đường cách
mệnh” - cuốn sách huấn luyện cho lớp cán bộ
đầu tiên của Đảng và hiện tại nó vẫn đang giữ
nguyên giá trị.

Lịch sử phát triển của Chủ nghĩa Mác-
Lênin chính là lịch sử cuộc đấu tranh về lý

KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Lời Tòa soạn: Báo cáo công tác xây dựng Đảng tại Đại hội XIII
của Đảng chỉ rõ phải: “Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng
tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh... Kiên quyết, kiên
trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng”. Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu loạt bài
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
dài 2 kỳ bàn về vấn đề trên của ThS. Nguyễn Thị Yến (Trường Đại
học Nội vụ).

Bài 1: Phát huy vai trò và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước 
và thế hệ trẻ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
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luận, gắn lý luận với thực tiễn vận động xã
hội và qua đó lý luận phát triển. Ph.ăng-ghen
là người đầu tiên đấu tranh bảo vệ và phát
triển học thuyết của C.Mác và cùng với
C.Mác phát triển nó thành Chủ nghĩa Mác.
Ph.ăng-ghen đã để lại cho chúng ta cuốn
“Chống Đuy-rinh”, tác phẩm kinh điển mẫu
mực về điều kiện cần phải có và phương pháp
đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác quan
điểm sai trái, thù địch để giành thắng lợi.
V.I.Lê-nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hai
nhân vật mẫu mực tuyệt vời về phương pháp
vận dụng và sáng tạo kinh nghiệm của
Ph.ăng-ghen về đấu tranh lý luận, phản bác
quan điểm sai trái, thù địch trong điều kiện
lịch sử cụ thể mà ở thời các ông phải giải
quyết và đã giải quyết thành công.

Giá trị sự phát triển Chủ nghĩa Mác của
V.I.Lê-nin đã được thế hệ sau tiếp nối, kế thừa
và tôn vinh thành Chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ
tịch Hồ Chí Minh trung thành, bảo vệ, vận
dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn
cảnh cụ thể của Việt Nam nên Tổ chức Giáo
dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc
(uNESCO) đã quyết nghị vinh danh Người là
anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh
nhân văn hóa. Từ Chủ nghĩa Mác-Lênin đến
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một dòng chảy văn
hóa, nó đang trở thành nền tảng tư tưởng của
Đảng và của đại đa số nhân dân ta. 

Trong lĩnh vực đấu tranh lý luận bảo vệ tư
tưởng này, Đảng phải vừa là bộ tổng tham
mưu, vừa phải là đội quân chủ lực tinh nhuệ,
đi tiên phong, lại vừa phải là nhà sư phạm tài
ba để giáo dục, thuyết phục, thu phục quần
chúng tin theo và tự giác bảo vệ nền tảng tư
tưởng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch,
coi việc đấu tranh đó chính là bảo vệ lợi ích
của quần chúng, của quốc gia, dân tộc. Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã dặn Đảng có vững mạnh,
cách mạng mới thành công. Đảng như cái máy
phát điện, máy chạy tốt thì đèn sáng.

Đảng là bộ tổng tham mưu nghĩa là Đảng
phải đề ra chủ trương, kế sách đúng đắn, phải
biết phân loại, chia cắt đối tượng mà đấu tranh,
đối tượng nào là thù địch, đối tượng nào yêu
nước chân thành nhưng không cùng chính
kiến, đối tượng nào bất mãn, đối tượng nào
thiếu hiểu biết, a dua, theo đuôi… để có
phương sách vừa đấu tranh, vừa lôi kéo, thuyết
phục. Không thể vơ đũa cả nắm, không đẩy tất
cả về phía địch mà ta phải theo phương châm
thêm bạn, thêm đồng minh và bớt kẻ đối
kháng, thù địch để tập hợp lực lượng.

Đảng là đội quân chủ lực tinh nhuệ, tiên
phong bởi vì cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận
này cũng tương tự như cuộc đấu tranh vũ
trang, Đảng phải là đội quân chủ lực, tinh
nhuệ, chính quy, hiện đại gồm các binh
chủng hợp thành. Cụ thể là đội ngũ các nhà
lý luận, các nhà chính trị chuyên nghiệp, các
cơ quan chuyên môn của Đảng, các giáo sư,
tiến sĩ, giảng viên cao cấp và giảng viên
chuyên ngành khoa học chính trị trong các
viện nghiên cứu, học viện và trường đào tạo
của Đảng, các trường đại học và cao đẳng của
các ngành khác như quân đội, công an, giáo
dục, văn hóa... Họ phải vững về chính trị,
giỏi về chuyên môn, phải giỏi giảng giải,
phải đủ khả năng bút chiến, biết đánh và đánh
chắc thắng. Tức là biết giảng dạy giỏi, biết
viết bài chính luận và có các công trình khoa
học sáng tạo, mới mẻ, có tính chiến đấu,
thuyết phục cao.

Đảng là nhà sư phạm, là người thầy, người
hướng đạo thì mặc nhiên toàn Đảng và mỗi
đảng viên phải thực sự là một nhà sư phạm tài
ba, phải rất thành thạo, tin tưởng cái mà mình
muốn giáo dục cho người khác và đặc biệt
phải làm mực thước cho người ta noi theo. Về
các mặt trên, chúng ta vẫn đang còn nhiều bất
cập mà trong Báo cáo tổng kết công tác xây
dựng Đảng trình Đại hội XIII có ghi: “Công
tác tư tưởng còn có mặt hạn chế, thiếu kịp
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thời, tính thuyết phục chưa cao. Đấu tranh
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi
còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu
chưa cao. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu, một số vấn
đề mới, khó, phức tạp chưa được làm sáng tỏ.
Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên
phong, gương mẫu; tình trạng suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
vẫn còn diễn biến phức tạp. Tự phê bình và
phê bình ở nhiều nơi còn hình thức. Thực hiện
trách nhiệm nêu gương, nhất là của người
đứng đầu chưa lan toả sâu rộng”. Theo cách
nói của C.Mác thì đã đến lúc mọi đảng viên
và tổ chức của Đảng - các nhà giáo dục quần
chúng - cũng cần phải được giáo dục và tự
giáo dục.

Tóm lại, vai trò, trách nhiệm của Đảng
trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở
Việt Nam mang tính quyết định. Cuộc đấu
tranh này chỉ có thể thắng lợi hoàn hoàn phụ
thuộc vào kết quả tự chỉnh đốn, tự chỉ trích, tự
đổi mới, nỗ lực, sáng tạo và sự nêu gương của
chính bản thân Đảng.

2. Vai trò và trách nhiệm của nhà nước
pháp quyền XhCn

Nhà nước nắm trong tay cả ba nhánh quyền
lực là lập pháp, hành pháp và tư pháp; thực
hiện quản lý mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nhà nước có sức mạnh của pháp quyền, có
lực lượng vật chất của quốc gia và sức mạnh
của toàn dân. Nhà nước thực hiện quyền và
sứ mệnh của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ chủ
quyền quốc gia, an ninh chính trị và an toàn
xã hội. Nhà nước cũng sử dụng phương pháp
lãnh đạo của Đảng là giáo dục, thuyết phục,
cảm hóa và nêu gương nhưng Nhà nước còn
sử dụng các phương pháp khác theo quy định

của pháp luật là quản lý, ra lệnh cưỡng chế và
xử phạt.

Để làm tròn vai trò, chức năng, nhiệm vụ
của mình, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, của chế độ, phản bác
các luận điểm sai trái và đập tan các luận điệu
chống phá, thù địch, Nhà nước có bộ máy
hành chính và các cơ quan  tư pháp gồm:
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ và
các cơ quan ngang bộ, Tòa án Nhân dân và
Viện Kiểm sát nhân dân với những công chức,
viên chức được giáo dục chính trị và đào tạo
chuyên môn chính quy. Vì vậy, Nhà nước phải
dùng toàn bộ sức mạnh của mình để tuyên
truyền, giáo dục, phản bác những luận điệu sai
trái và đập tan các luận điệu phản động, thù
địch. Đây là cuộc chiến trong lĩnh vực tư
tưởng, lý luận nên Nhà nước cần mài sắc vũ
khí lý luận và các phương tiện truyền thông
hiện đại để đấu tranh là chủ yếu. Thời nay
không thể cứ thấy người ta không đồng quan
điểm, hoặc sai trái thì cấm một cách đơn giản.
Ví dụ, mạng xã hội là cái “chợ trời”, không
thể cấm, buộc người ta không được nói, viết,
quay phim, chụp hình đưa lên mạng, càng
không thể cấm mọi người vào cái “chợ” ấy mà
“buôn” chuyện. Vấn đề là phải làm sao để vũ
khí lý luận, phê bình của ta thật sắc bén. Ta
vẫn cần và phải dùng mạng xã hội làm phương
tiện nói rõ lý lẽ, bảo vệ, đấu tranh, phản bác.
Đây là công việc không dễ dàng, không thể
chỉ bằng lòng với những điều ta đã biết về Chủ
nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và
những việc ta đã làm mà nó đang là một cuộc
đấu tranh và sáng tạo trên mặt trận lý luận, cần
có sự nỗ lực chung của trí tuệ toàn Đảng và
của cả dân tộc, gắn với thực tiễn và lấy thực
tiễn làm thước đo duy nhất của sự đúng - sai.
Mọi sự giáo điều, bảo thủ hay mang nặng tư
duy kinh nghiệm chủ nghĩa đề ra các nguyên
tắc trái với quy luật tự nhiên và quy luật phát
triển của xã hội, áp đặt lên cuộc sống đều
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không mang lại kết quả tốt. 
Khi đứng trước các thế lực thù địch, ngoan

cố, không thể dùng vũ khí phê bình thuyết
phục được, chúng ta vẫn phải thực hiện lời dạy
của C.Mác là phê bình chúng bằng xử phạt và
trừng trị theo luật pháp. Đó là với kẻ địch ở
bên ngoài, ta có thể chỉ mặt, chỉ tên mà trừng
trị. Nhưng còn có kẻ địch bên trong là chủ
nghĩa cá nhân như quan liêu, tham nhũng, “tự
chuyển hóa”, “tự diễn biến” thì phải dùng sức
mạnh của Nhà nước dân chủ và pháp quyền
để trừng trị công khai, công minh, không có
vùng cấm, không giấu giếm, bao che khuyết
điểm, tội lỗi. Hồ Chí Minh đã khẳng định, một
đảng mà giấu diếm khuyết điểm là một đảng
hỏng, chỉ có quang minh chính đại, không lừa
mị dân, không hứa suông, phải công khai nhận
lỗi trước nhân dân và trừng trị những đảng
viên, cán bộ, công chức, viên chức mắc khuyết
điểm, tội lỗi theo đúng tinh thần của Nhà nước
pháp quyền, mọi công dân đều bình đẳng
trước pháp luật. Phải bảo đảm Nhà nước ta có
một nền tư pháp trong sạch, “phụng công, thủ
pháp” như Hồ Chí Minh đã dạy. Chỉ có như
thế, Nhà nước mới có sức mạnh làm công cụ
của nhân dân, bảo vệ chân lý, bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng cầm quyền và của chế độ,
là nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

3. Vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ
Nhân dân là cơ sở của Đảng, của chế độ, là

chủ nhân của đất nước, là lực lượng xây dựng
và sức mạnh vô địch để bảo vệ chế độ. Nhân
dân tham gia công việc của đất nước bằng các
tổ chức của mình. Nhưng nhân dân là một
khối không thuần nhất, đa diện và phức hợp,
có những lợi ích riêng khác nhau, có học vấn
và trình độ văn hóa không đồng đều, nếu
không tập hợp được nhân dân thành một khối
đoàn kết, thống nhất thì bất cứ cuộc đấu tranh
cách mạng nào cũng thất bại. 

Trong các tổ chức của nhân dân cần nhấn
mạnh đến lực lượng của thế hệ trẻ.Tuổi trẻ là

lứa tuổi thanh niên, thiếu niên. Họ là bộ phận
quan trọng, chiếm số đông trong dân số cả
nước. Có thể chia lớp người trẻ tuổi thành mấy
bộ phận sau:

Một bộ phận đã trưởng thành được đào tạo,
được trang bị kiến thức khoa học - kỹ thuật,
đang là lực lượng lao động quan trọng trong
tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: Sản
xuất - kinh doanh, quản lý và phát triển xã hội,
lực lượng vũ trang, trong các hoạt động văn
hóa, giáo dục, y tế và các công sở khác. Họ
đang là lực lượng nòng cốt, là những người
mà Ph.ăng-ghen gọi là “giai cấp vô sản trí
thức”. Đa số họ đang là bộ phận nhân lực chất
lượng cao trong xã hội ta hiện nay - một xã hội
đang phát triển mạnh trong thời đại khoa học
- công nghệ 4.0.

Một bộ phận đông đảo là thanh thiếu niên,
nhi đồng, lứa tuổi đang trưởng thành, đang
được giáo dục, trang bị kiến thức và rèn luyện
đạo đức, sức khỏe, chuẩn bị vào đời và làm
chủ xã hội trong tương lai gần. Họ sẽ là thế
hệ tiếp tục bảo vệ, xây dựng đất nước sau này.
Một trong những việc cần làm quan trọng
nhất của tuổi trẻ chính là học tập.Vốn tri thức
được học và nền tảng đạo đức được nhà
trường giáo dục là cơ bản và quan trọng để
giúp các em tiếp tục học cao, học rộng, đem
ra thực hành trong cuộc sống khi trưởng
thành. Một thế hệ trẻ giỏi giang, có tài đức
hôm nay sẽ hứa hẹn có một lớp công dân tốt
tiếp nối thế hệ cha anh. Do đó, việc Đảng lãnh
đạo, Nhà nước quản lý phát huy ba lực lượng
là gia đình, nhà trường và xã hội vào việc giáo
dục như thế nào thì đất nước ta sẽ có kết quả
tương xứng.

Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí
Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh
niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam
và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo
và rèn luyện. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng
cần chú ý lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
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đặc biệt chú trọng chăm lo giáo dục lý tưởng
cho đoàn viên, thanh, thiếu niên và nhi đồng
để họ có khát vọng sống cao đẹp, trở thành
những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục
tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn
liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh. Cần giúp họ tránh
lối sống thực dụng, phai nhạt lý tưởng, chạy
đua theo cách sống sa đọa, để họ thực sự là đội
dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích
cách mạng, trường học XHCN của thanh niên,
đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp
pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Chính
họ đang là lực lượng xung kích hùng hậu góp
phần đắc lực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai
trái, thù địch trên mạng xã hội nếu Đảng và
Đoàn tập hợp, giáo dục và hướng dẫn được họ.

Có tổ chức đảng mạnh, đảng viên gương
mẫu và tổ chức đoàn - đội quân xung kích
hùng hậu và lực lượng hậu bị của Đảng, biết
sống, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ
vĩ đại sẽ là sự bảo đảm chắc chắn cho cuộc đấu
tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác quan
điểm sai trái, thù địch. 

Đất nước ta có hiện thực hóa được mục tiêu,
lý tưởng của Đảng hay không phụ thuộc vào
sự trưởng thành và phát triển của thế hệ trẻ.
Những lao động trẻ hiện nay cũng là lực lượng
đông đảo trong các tổ chức chính trị - xã hội
và tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, đơn
cử như:

Công đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, tổ chức này không chỉ là người đại
diện bảo vệ quyền lợi kinh tế của người lao
động mà cần lưu ý chỉ dẫn của V.I.Lê-nin:
Đảng phải chăm lo xây dựng tổ chức Công
đoàn để nó trở thành “trường học và bể chứa
của chính quyền” cách mạng. Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam hiện nay có trách nhiệm
giáo dục đoàn viên và người lao động cả nước

sao cho mọi người tin yêu chế độ, tin theo
Đảng và tự giác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái,
thù địch ở Việt Nam trong đời sống và lao
động của họ.
Hội Nhà báo, các hội thành viên của Hội

Liên hiệp khoa học - kỹ thuật, nhất là Liên
hiệp  các  hội  Văn  học  -  Nghệ  thuật  Việt
Nam..., phần đông hội viên cũng là những
người trẻ, Đảng cần giáo dục và phát huy họ
làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Cán bộ báo chí và người văn nghệ sĩ cũng là
chiến sỹ cách mạng: Cây bút, trang giấy là
vũ khí sắc bén của họ... Trên mặt trận đấu
tranh tư tưởng, đấu tranh lý luận, đấu tranh
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác
quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, Hội
Nhà báo, các hội thành viên của Liên hiệp
các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam có
vai trò và trách nhiệm quan trọng, phải thực
sự là một “binh chủng” hợp thành trên mặt
trận ấy. 
Tóm lại, cuộc đấu tranh về mặt lý luận đã

và đang là một mặt trận nóng bỏng và lâu dài.
Chỉ có đồng thời xây dựng Đảng về chính trị,
tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng
Nhà nước pháp quyền XHCN và các tổ chức
khác của Nhân dân, đặc biệt là những người
trẻ, dưới ánh sáng của lý luận tiên phong
không ngừng đổi mới và phát triển mới có thể
làm cho Đảng trở thành một đảng tiên phong
trong sự vận động không ngừng của đời sống
xã hội. Vận động là tuyệt đối, vận động là
sống và phát triển. Muốn vậy, Đảng phải có
vũ khí lý luận tiên phong, có người (lực lượng)
biết sử dụng vũ khí này và phải thuyết phục,
thu phục được đại đa số quần chúng nhân dân
tin theo, tự giác đấu tranh và bảo vệ lý luận
tiên phong - nền tảng tư tưởng của Đảng r

-----
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG 1995, tập

2, tr.250.
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COÂNG TAÙC DAÂN VAÄN CHÍNH QUYEÀN CAÁP HUYEÄN
ở TP. Hồ Chí Minh

TS. PHạM NGọC LỢI 
Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

những kết quả rõ nét
Trong những năm qua,

uBND thành phố luôn quyết
liệt chỉ đạo các sở, ngành,
uBND quận, huyện, các đơn
vị trực thuộc xây dựng các
chương trình, kế hoạch thực
hiện các nghị quyết, chủ
trương, chính sách của Trung
ương, Thành ủy và quy định
pháp luật liên quan đến CTDV,
thực hiện quy chế dân chủ.
uBND thành phố ban hành 29
văn bản về các vấn đề liên
quan trực tiếp, thiết thực đến
nhân dân. HĐND và uBND
quận, huyện ở TP. Hồ Chí
Minh đã coi trọng thực hiện
việc xây dựng chương trình,
kế hoạch CTDV một cách cụ
thể để thực hiện chủ trương,
nghị quyết, chỉ thị của Đảng,
pháp luật của Nhà nước về
CTDV trên địa bàn quận,

huyện. Một số HĐND, uBND
quận, huyện đã có nghị quyết
chuyên đề về CTDV. Nhờ vậy,
CTDV của chính quyền cấp
huyện thuộc Thành phố định
hình rõ, từng bước đưa các chủ
trương của quận ủy, huyện ủy
về CTDV đi vào cuộc sống. 

CTDV chính quyền có bước
đột phá từ năm 2018 với việc
thực hiện “Năm dân vận chính
quyền”. Theo đó, các cấp ủy,
chính quyền các cấp của
Thành phố chỉ đạo quyết liệt,
chặt chẽ, xuyên suốt CTDV
chính quyền; phát động phong
trào thi đua cao điểm về cải
cách hành chính theo chủ đề
“Năm đột phá cải cách hành
chính và thực hiện thắng lợi
Nghị quyết 54/2017/QH14
của Quốc hội”. uBND thành
phố cũng đã triển khai thực
hiện Đề án ủy quyền 85

nhiệm vụ cho các sở, ban,
ngành và uBND quận, huyện
trên 4 lĩnh vực: Đô thị - môi
trường; kinh tế - ngân sách -
dự án; văn hóa - xã hội và tư
pháp - nội vụ. 

Công tác kiểm tra, giám sát
thực hiện các chủ trương, nghị
quyết của Đảng; chương trình,
kế hoạch của chính quyền về
CTDV được tăng cường. 5
năm qua, BTV Thành ủy và
cấp ủy quận, huyện, cấp ủy cấp
trên cơ sở trực thuộc Thành ủy
đã tổ chức 2.502 đoàn kiểm tra,
giám sát việc thực hiện nội
dung liên quan đến CTDV tại
các địa phương, cơ quan, đơn
vị với 6.173 lượt kiểm tra, giám
sát. Công tác giám sát luôn đổi
mới và phát huy tốt các hình
thức giám sát theo quy định của
pháp luật; theo dõi việc thực
hiện các kết luận sau giám sát

TP. Hồ Chí Minh tuy chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,3% dân số cả nước
nhưng đã đóng góp 22,2% tổng sản phẩm quốc gia; giá trị gia tăng dịch vụ
chiếm tỷ trọng 33%, đứng đầu cả nước; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp
tăng bình quân 7,7%/năm; ngành nông nghiệp phát triển đúng định hướng nông
nghiệp đô thị hiện đại; năng suất lao động gấp 3 lần cả nước, thu hút đầu tư
các dự án nước ngoài rất lớn. Đạt được thành tựu như trên có sự đóng góp rất
lớn của công tác dân vận (CTDV). Thời gian qua, CTDV của đảng bộ, chính
quyền TP. Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến rõ nét. 



và tái giám sát những vấn đề
nhân dân quan tâm, bức xúc.
Thành phố đã tổ chức 823 cuộc
giám sát, 1.575 cuộc khảo sát,
11 phiên giải trình về thực thi
pháp luật tại các sở ngành,
quận, huyện, cơ quan, đơn vị. 

Chính quyền cấp huyện
phối hợp với mặt trận Tổ quốc
(MTTQ) và các tổ chức chính
trị - xã hội cùng cấp tích cực
vận động nhân dân thực hiện
các nhiệm vụ kinh tế, xã hội,
an ninh, quốc phòng. Tổ chức
lấy ý kiến của MTTQ, các
đoàn thể và nhân dân tham gia
xây dựng các chủ trương, quy
hoạch và những chương trình,
dự án lớn của quận. Thường
xuyên lắng nghe và giải đáp
kịp thời những vấn đề mà
nhân dân quan tâm. Tổ chức
20 hội nghị chuyên đề, hội
thảo, tọa đàm và 12 cuộc tham
vấn lấy ý kiến nhân dân về
quản lý nhà nước trên một số
lĩnh vực có ảnh hưởng sâu
rộng đến đời sống nhân dân
về: Điều chỉnh quy hoạch
chung xây dựng TP. Hồ Chí
Minh đến năm 2025; dự án
giao thông tuyến Metro Bến
Thành - Suối Tiên và dự án
xây dựng đường nối Tân Sơn
Nhất - Bình Lợi - Vành đai
ngoài… Đẩy mạnh phối hợp,
liên kết trong thực hiện các
chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững, xây
dựng nông thôn mới, cải cách
hành chính, phát huy dân chủ
ở cơ sở...

Cùng với đẩy mạnh thực
hiện cải cách thủ tục hành
chính theo hướng công khai,
minh bạch các chủ trương,
chính sách, dự án phát triển
kinh tế - xã hội, chính quyền
các quận, huyện đã xây dựng
và thực hiện chế độ tiếp xúc,
đối thoại trực tiếp với nhân
dân và chế độ tiếp dân theo
định kỳ, nghiêm túc tiếp thu ý
kiến phê bình, góp ý của nhân
dân về công tác quản lý, điều
hành, về thái độ và phong
cách làm việc của cán bộ,
công chức các cơ quan chính
quyền quận; giải quyết kịp
thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo
và những vấn đề bức xúc của
nhân dân. Theo đó, cán bộ,
công chức trong thi hành công
vụ, tiếp xúc, giải quyết công
việc với dân phải có thái độ
chân thành, tôn trọng dân,
hướng dẫn và giúp đỡ nhân
dân; bản thân gương mẫu
chấp hành các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước. Các cơ
quan, đơn vị xử lý kịp thời,
nghiêm minh cán bộ, công
chức có hành vi tiêu cực,
nhũng nhiễu, gây phiền hà
cho dân, xâm phạm quyền và
lợi ích hợp pháp, chính đáng
của công dân trong thi hành
công vụ. Đồng thời, tập trung
xây dựng và ban hành các quy
định nhằm phát huy được trách
nhiệm và năng lực của cán bộ,
công chức, viên chức, nhất là
người đứng đầu. 

khuyết điểm, hạn chế
Bên cạnh những ưu điểm,

CTDV của chính quyền cấp
huyện ở TP. Hồ Chí Minh còn
bộc lộ những yếu kém, bất cập
cần được khắc phục.

Một số uBND quận,
huyện, phường, xã, thị trấn
chưa xây dựng chương trình,
kế hoạch cụ thể thực hiện
CTDV. Việc công khai, minh
bạch các chủ trương, chương
trình, dự án liên quan đến
quyền và lợi ích chính đáng,
hợp pháp của người dân chưa
thường xuyên, có nơi còn
hình thức. Việc tiếp xúc, đối
thoại trực tiếp với nhân dân,
giải quyết đơn thư khiếu nại,
tố cáo và giải quyết những
vấn đề nhân dân quan tâm có
lúc, có nơi chưa kịp thời; giải
quyết thủ tục hành chính theo
quy định của pháp luật vẫn
còn một số các hạn chế nhất
định. Việc kiểm tra thực hiện
các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng về CTDV và phối hợp
với ban dân vận của quận,
huyện ủy trong chỉ đạo kiểm
tra việc thực hiện các quy
định của pháp luật về dân chủ
ở cơ sở và CTDV của chính
quyền một vài nơi chưa được
phát huy đúng vai trò. Một số
địa phương chưa duy trì nền
nếp làm việc định kỳ với
MTTQ và các tổ chức chính trị
- xã hội cùng cấp theo quy
định, dẫn tới việc lắng nghe và
giải quyết kịp thời ý kiến của
MTTQ và các đoàn thể phản

44 X©y dùng §¶ng sè 5-2022

TRANG TP. HỒ CHÍ MINH



ánh, kiến nghị những vấn đề
mà nhân dân quan tâm với
chính quyền quận, huyện chưa
thấu đáo. Một số chính quyền
quận, huyện ban hành các quy
định đối với cán bộ, công
chức trong thi hành công vụ,
tiếp xúc, giải quyết công việc
với dân còn chưa cụ thể, hay
việc xử lý những cán bộ, công
chức có hành vi tiêu cực trong
thi hành công vụ vẫn có
trường hợp chưa minh bạch.

Một vài nơi, chính quyền
quận, huyện tuy đã xây dựng
chương trình, kế hoạch
CTDV nhưng thực hiện
không tuân theo chương
trình, kế hoạch dẫn tới chất
lượng hoạt động này chưa
hiệu quả. Một số chính quyền
quận, huyện chưa coi công
tác tuyên truyền, vận động
nhân dân là một phương thức
hữu hiệu của CTDV hoặc
chưa chỉ đạo nội dung tuyên
truyền phải bao hàm đầy đủ
các hoạt động thực hiện chức
năng, nhiệm vụ của chính
quyền quận, huyện và tập
trung thực hiện nhiệm vụ
trọng tâm trong từng thời
điểm. Một số cán bộ, công
chức chưa nhận thức sâu sắc
và quan tâm đúng mức đến
việc tiến hành CTDV, chưa
coi đó là trách nhiệm của
mình. Chính quyền quận,
huyện một số nơi có lúc
chưa quan tâm, nhắc nhở và
kiểm tra thường xuyên cán
bộ, công chức của mình

trong việc thực hiện CTDV.
Bởi vậy, có tình trạng cán
bộ, công chức cho rằng chỉ
làm việc theo giờ hành
chính và ở công sở; trong
khi đó CTDV nói chung,
CTDV của chính quyền
quận, huyện nói riêng muốn
đạt kết quả tốt không phải
chỉ tiến hành trong giờ hành
chính và ở công sở. 

Một số quận, huyện chưa
chú trọng đến việc kiểm tra,
giám sát hoạt động sơ kết, tổng
kết, rút kinh nghiệm CTDV.
Công tác thi đua - khen thưởng
và xử lý vi phạm của các tập
thể và cá nhân trong thực hiện
nhiệm vụ chính trị và các
phong trào thi đua yêu nước
còn chậm. Công tác kiểm tra,
giám sát của chính quyền
quận, huyện đối với các cơ
quan chức năng của chính
quyền và cán bộ, công chức về
CTDV ở nhiều nơi còn bị xem
nhẹ, chưa tiến hành kiểm tra
theo chuyên đề đối với các tổ
chức và cá nhân. Cán bộ, công
chức chưa ý thức đầy đủ về vai
trò nêu gương của mình trong
việc thực hiện tốt CTDV của
chính quyền quận, huyện... 

kinh nghiệm và giải pháp
Thực tiễn cho thấy, những

địa phương, cơ quan, đơn vị
thực hiện tốt CTDV là do có
sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
của cấp ủy các cấp trong suốt
quá trình thực hiện CTDV.
Bên cạnh đó, công tác quán
triệt, triển khai các văn bản

chỉ đạo phải thường xuyên và
kịp thời; việc xây dựng quy
chế CTDV của từng địa
phương, cơ quan, đơn vị phải
cụ thể, phù hợp với đặc thù,
đặc điểm của từng loại hình
đơn vị nhằm tạo thuận lợi
trong tổ chức thực hiện.

Vai trò nêu gương, sự tận
tâm, hoạt động hiệu quả của
cán bộ, công chức, viên chức,
nhất là người đứng đầu địa
phương, cơ quan, đơn vị trong
thực hiện nhiệm vụ là yếu tố
có tính quyết định đến kết quả
thực hiện CTDV. Cấp ủy,
chính quyền cấp huyện cần
quan tâm nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức,
củng cố bộ máy ban dân vận,
MTTQ, các tổ chức chính trị
- xã hội; có chế độ hỗ trợ đối
với cán bộ không chuyên
trách của MTTQ, các đoàn thể
ở cơ sở và cán bộ không
chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ
dân phố, tổ nhân dân. 

Biết tranh thủ người có uy
tín trong tôn giáo, dân tộc,
cộng đồng dân cư, dòng họ,
cơ quan, tổ chức, lấy họ làm
cốt cán trong các phong trào
thi đua yêu nước. Quan tâm
chăm lo, bồi dưỡng người có
uy tín trong cộng đồng và có
phương pháp vận động quần
chúng; thường xuyên cung cấp
thông tin cần thiết về tình hình
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã
hội ở địa phương, trong nước
và trên thế giới, bồi dưỡng
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trăn trở và nỗ lực
Cách đây hơn 10 năm, Bình Thuận khởi

điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới
(NTM) với nhiều khó khăn: Quy hoạch tổng
thể chưa thực hiện, kinh tế hạ tầng chưa phát
triển; cơ cấu ngành nghề chưa có bước phát
triển đột phá, sản xuất nông nghiệp theo hướng
truyền thống, chậm đổi mới và ứng dụng khoa
học - công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; tỷ
lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người
thấp, đời sống vật và chất tinh thần của nhân
dân còn nhiều khó khăn… Thời điểm đó, bình
quân mỗi xã ở Bình Thuận chỉ đạt 4 tiêu chí
trong Bộ tiêu chí NTM. Các tiêu chí về giao
thông, văn hóa gần như con số 0; các tiêu chí
về thủy lợi, chợ, trường học, nhà ở, dân cư…,
số xã đạt được cũng rất ít. Bởi vậy, khi thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng NTM, cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình
Thuận hết sức trăn trở, nỗ lực để tìm ra kế
hoạch, lộ trình phù hợp. Lộ trình được tỉnh xác
định ngay từ đầu theo từng giai đoạn như sau:
Giai đoạn 2010-2015 tập trung vào xây dựng
cơ bản; giai đoạn 2016-2020 thực hiện theo
yêu cầu và bám sát định hướng xây dựng NTM
của Trung ương. Các cấp ủy, lãnh đạo từ tỉnh
đến cơ sở đã cùng nhau tìm ra giải pháp phù
hợp để huy động được sức dân, tổng hợp mọi
nguồn lực vào xây dựng NTM. 

Thành công của Bình Thuận là xác định
đúng các tiêu chí mấu chốt, mang tính nền
tảng, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội vùng
nông thôn. Một số chính sách đặc thù được
tỉnh ưu tiên thực hiện như phát triển giao thông

nông thôn, kiên cố hóa kênh nội đồng, khuyến
khích hỗ trợ công trình phúc lợi. Phát triển hệ
thống giao thông nông thôn được đưa vào nghị
quyết của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở và từng
chi bộ; nghị quyết của HĐND các cấp. Với sự
đồng lòng, nỗ lực đưa nghị quyết vào cuộc
sống của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân,
hệ thống mạng lưới giao thông nông thôn nơi
đây dần thay đổi. Các tuyến đường quan trọng
ở các thôn, xóm, khu phố, khu dân cư đều
được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.
Trong những năm 2011-2020, tổng khối lượng
cứng hóa đường giao thông nông thôn của tỉnh
đạt gần 1.300km. Đến cuối năm 2021, tỉnh
Bình Thuận có 87/93 xã hoàn thành tiêu chí về
giao thông trong xây dựng NTM.

Một trong những trọng điểm phát triển của
Bình Thuận là nông nghiệp, bởi vậy để nông
nghiệp, nông thôn phát triển, nâng cao mức
thu nhập cho người dân, ngoài yếu tố giao
thông thì yếu tố thủy lợi vô cùng quan trọng.
Là địa phương thuộc vùng Nam Trung Bộ có
khí hậu đặc thù, nhiều năm xảy ra tình trạng
khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng, hoàn thiện
hệ thống thủy lợi được xem là yếu tố tiên
quyết. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung
ương, Bình Thuận đã dồn sức đầu tư, hoàn
thành nhiều công trình thủy lợi lớn như hồ
chứa nước Sông Quao, Cà Giây, sông Lòng
Sông, Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết, đập
dâng Tà Pao, hồ chứa nước Sông Dinh 3, hồ
chứa nước Sông Móng… Hệ thống thủy lợi
đồng bộ đã chủ động cung cấp nước tưới cho
hơn 50% diện tích đất canh tác, đạt gần 75%
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diện tích đất lúa theo quy hoạch, đồng thời
cung cấp nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của
nhân dân. 

Thực tế đời sống sinh hoạt, lao động, sản
xuất của nhân dân xã vùng cao Thuận Hoà
(huyện Hàm Thuận Bắc) cho thấy rõ hiệu quả
từ các công trình thủy lợi. Người dân chủ yếu
sống dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng lại
không chủ động được nguồn nước, hoàn toàn
phụ thuộc vào tự nhiên. Hằng năm, lượng mưa
thấp và phân bố không đồng đều, mùa khô
thường xảy ra tình trạng thiếu nước nghiêm
trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt
của người dân. Trước tình hình đó, Đảng ủy
xã Thuận Hòa đã bám sát Chỉ thị 39 của BTV
Tỉnh ủy về làm thủy lợi nhỏ, nỗ lực vận động
nhân dân chủ động triển khai, không trông
chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Trong một thời gian
ngắn, xã đã vận động 138 hộ dân sinh sống ở
hai thôn Dân Trí, Dân Hòa đầu tư lắp đặt hệ
thống đường ống nước dài 56,7km, đưa nước
từ kênh Châu Tá - Sông Quao và kênh N2
Sông Khán về phục vụ sản xuất và sinh hoạt
với tổng số tiền đóng góp là 2,18 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, để dẫn nước về phục vụ
sinh hoạt ở khu vực ngã 5 thôn Dân Hòa,
Đảng ủy xã tiếp tục vận động 43 hộ dân đóng
góp 86 triệu đồng cùng với Chương trình phát
triển vùng của huyện để đầu tư hệ thống bể
lọc nước sinh hoạt… 

Để nâng cao thu nhập cho người dân nông
thôn, tỉnh chú trọng phát triển sản xuất gắn với
tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế nông thôn, khuyến khích phát triển
các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị
bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa đối
với các nhóm sản phẩm chủ lực. Tỉnh đã thực
hiện sản xuất gần 1.000ha lúa theo chương
trình liên kết “4 nhà” (nhà nước, doanh nghiệp,
nhà nông, nhà khoa học) và 1.200ha liên kết
sản xuất lúa nếp tại huyện Đức Linh; tiếp tục
duy trì 1.000ha lúa chất lượng cao tại huyện

Tánh Linh.
Xã Hàm Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam) là

một trong 4 xã được uBND tỉnh công nhận xã
đạt chuẩn NTM năm 2021. Từ quyết tâm của
Đảng ủy, chính quyền và nhân dân, xã đã thực
hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng
chủ lực, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học -
kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất và giá
trị sản phẩm. Xã đã hình thành vùng sản xuất
thanh long tập trung với diện tích 1.781ha,
trong đó diện tích sản xuất thanh long VietGAP
là trên 810ha và 20ha sản xuất theo chương
trình GlobalGAP với 1 hợp tác xã, 1 công ty, 2
trang trại và 23 nhóm/350 hộ. Năm 2021, thu
nhập bình quân của người dân trong xã đạt 46,9
triệu đồng/năm, đời sống nhân dân sung túc
hẳn lên, xã chỉ còn 9 hộ nghèo.

Huyện Đức Linh là điểm sáng trong xây
dựng NTM của tỉnh Bình Thuận dù xuất phát
điểm khá thấp. Thời điểm ấy, GDP bình quân
đầu người của huyện Đức Linh chỉ đạt 16 triệu
đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo gần 12%; bình quân
mỗi xã chỉ đạt 3,45/19 tiêu chí của chuẩn
NTM. Ấy vậy mà Đức Linh giờ đây đã thay
da đổi thịt nhờ thực hiện nghị quyết của Đảng.
Huyện đã đầu tư phát triển hệ thống giao
thông, thủy lợi đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc
sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cơ cấu kinh tế
nông thôn trong huyện chuyển dịch theo
hướng phát triển mạnh các loại cây trồng, vật
nuôi, ngành nghề có giá trị kinh tế cao, thị
trường tiêu thụ tương đối ổn định. Đồng thời,
tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp gắn
với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm
theo chuỗi giá trị, hình thành vùng sản xuất tập
trung quy mô lớn, sản xuất theo quy trình đồng
bộ, từ đó nâng cao thu nhập cho người nông
dân. Sau 10 năm, Đức Linh “cán đích” huyện
NTM với những con số ấn tượng: Tổng thu
ngân sách hằng năm đều vượt dự toán tỉnh giao
10-15%; thu nhập bình quân đầu người đạt
45,4 triệu đồng/năm, tăng gần 30 triệu đồng so
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với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%.
Không dừng lại ở kết quả này, để nâng cao hơn
nữa chất lượng cuộc sống cho người dân, BCH
Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025
đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng
huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
Hiện đã có 3 xã trong huyện (Nam Chính, Vũ
Hòa, Đức Hạnh) đủ điều kiện đề nghị xét, công
nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

hành trình không có điểm dừng
Không chỉ huyện Đức Linh, mà tất cả các

địa phương trong tỉnh đều xác định xây dựng
NTM để phát triển nông thôn bền vững, nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần cho người
dân là hành trình không có điểm dừng. Năm
2021, với sự về đích của 4 xã: Bình An (huyện
Bắc Bình), Hồng Liêm (huyện Hàm Thuận
Bắc), Hàm Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam),
Gia An (huyện Tánh Linh), Bình Thuận đã có
69/93 xã đạt chuẩn NTM, đạt 74,2%. Tỉnh có
2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM là huyện
đảo Phú Quý và huyện Đức Linh, riêng TP.
Phan Thiết đang được các cấp có thẩm quyền
xem xét, thẩm định hồ sơ hoàn thành xây
dựng NTM. 

Thu nhập bình quân của người dân nông
thôn Bình Thuận hiện đạt khoảng 46,6 triệu
đồng/năm, gấp hơn 3 lần so với thời điểm bắt
đầu xây dựng NTM. Tại nhiều xã NTM, số hộ
có mức sống giàu tăng lên nhanh chóng. Nhiều
vùng nông thôn đã khởi sắc đáng kể: Hạ tầng
nông thôn cơ bản đều được trải nhựa, bê tông
hóa; hệ thống cung cấp điện, nước và thoát
nước được đầu tư nâng cấp; mạng lưới bưu
chính, viễn thông được mở rộng. Qua 10 năm,
gần 2.200 công trình trường học được xây
dựng và sửa chữa khang trang hơn; mạng lưới
y tế cơ sở được ưu tiên đầu tư, đáp ứng ngày
càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho
người dân khu vực nông thôn. Chất lượng cuộc
sống người dân ngày càng được nâng lên,
khoảng cách mức sống giữa thành thị và nông

thôn được thu hẹp, không còn nhiều xã, thôn
thuộc diện đặc biệt khó khăn. Kết quả này là
minh chứng cho những nỗ lực của các cấp ủy,
chính quyền và nhân dân Bình Thuận trong
xây dựng NTM, góp phần làm nên những đổi
thay lớn của Bình Thuận sau 30 năm tái lập
tỉnh (1992-2022). 

Thực tế xây dựng NTM ở Bình Thuận đã
chứng minh, dù có khó khăn song nếu ý Đảng
- lòng Dân đồng thuận, đưa ra nhận định đúng
và thực hiện bài bản thì chắc chắn sẽ hiệu quả.
Năm 2020, tỉnh Bình Thuận đã được Thủ
tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Lao
động hạng Ba với những thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức
xây dựng NTM”. Hành trình xây dựng NTM,
NTM nâng cao tiếp tục nối dài khi các cấp ủy,
chính quyền đang nỗ lực giữ vững thành quả,
tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu
chí NTM. 

Định hướng phát triển đến năm 2025 và
2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Bình
Thuận xác định nông nghiệp, nông dân, nông
thôn tiếp tục có vị trí chiến lược quan trọng
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh. Trong đó, phát triển nông nghiệp là nhiệm
vụ then chốt, xây dựng NTM là căn bản, nông
dân giữ vai trò chủ thể. Tỉnh phấn đấu đến năm
2025, có 75/93 xã và 5/10 đơn vị cấp huyện đạt
chuẩn NTM, 10 xã NTM kiểu mẫu; cơ bản xóa
nghèo, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái
nghèo và cải thiện rõ rệt mức sống người dân
nông thôn của tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030,
Bình Thuận có 93/93 xã và 7/10 đơn vị cấp
huyện đạt chuẩn NTM, trong đó có 25 xã NTM
kiểu mẫu; thu nhập bình quân khu vực nông
thôn gấp hơn 2 lần so với năm 2020…

Tin rằng, những thành tựu từ xây dựng
NTM hôm nay sẽ là tiền đề vững chắc để Bình
Thuận sớm đạt mục tiêu, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội, đưa Bình Thuận ngày càng
phát triển phồn vinh, bền vững r
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tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm,
đột phá

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị, BTV Tỉnh ủy Gia Lai xác định 4 nội
dung trọng tâm, đột phá, đó là: 1) Đổi mới
phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả
lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là nâng cao chất
lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm
đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong
cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các
giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
của tỉnh (PCI). 2) Tăng cường giáo dục chính
trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ, củng
cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở có đủ phẩm
chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được
giao; đổi mới tác phong công tác theo hướng
gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe dân, thực
hiện nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần, trách
nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 3)
Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham

nhũng, lãng phí, tiêu cực; trọng tâm là tăng
cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người
đứng đầu các cấp trong công tác chỉ đạo kiểm
tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử
nhằm ngăn chặn, đấu tranh và xử lý kịp thời,
có hiệu quả, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ
việc còn vướng mắc, nổi cộm ở từng cơ quan,
đơn vị, địa phương. 4) Phát huy vai trò của
nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở 4 nội dung trọng tâm, đột phá nêu
trên, các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai
xây dựng kế hoạch, lựa chọn giải pháp cụ thể
để chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, mặt hạn
chế, điểm nghẽn, nút thắt, giải quyết những vấn
đề còn bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa
phương. Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo
việc xây dựng và ban hành các chuẩn mực đạo
đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với đẩy
mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác
phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ
nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đi vào
thực chất, mang ý nghĩa thiết thực trong thực
hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo

Gia Lai lan tỏa mô hình
hay, sáng tạo, hiệu quả trong học và làm theo Bác

NGuYễN VăN HâN
Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

Tỉnh ủy Gia Lai luôn chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, triển khai thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những mô hình, điển
hình về học tập và làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh;
tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an
ninh ở địa phương.



đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy

từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc lãnh đạo, xây
dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đầy đủ theo
các bước về nội dung toàn khóa và các chuyên
đề hằng năm; chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây
dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện gắn với
cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ ” cho cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa
phương trong toàn tỉnh sát thực tiễn, thực chất,
đúng tiến độ.

Lan tỏa nhiều cách làm hay, sáng tạo
Những năm qua, nhiều mô hình hay, cách

làm sáng tạo trong học và làm theo Bác được
nhân rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Điển
hình như tại thành phố Pleiku, theo Bí thư
Thành ủy Trịnh Duy Thuân, cấp thành phố xây
dựng được trên 50 mô hình, phong trào, cuộc
vận động; cấp cơ sở có 150 mô hình, phong
trào, cuộc vận động và được nhân rộng ra đạt
gần 800 mô hình, phong trào, cuộc vận động,
câu lạc bộ… gắn với học tập và làm theo Bác.
Nhiều mô hình hay xuất hiện ở các địa phương
như: Huyện Krông Pa với mô hình “Tiếng kẻng
an ninh” của các thôn, buôn thuộc xã Chư Gu,
Chư Drăng; huyện Chư Păh với mô hình “Thôn,
làng phụ nữ kiểu mẫu” và “Chi hội phụ nữ 5
không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; huyện
Ia Grai với mô hình “Nuôi cá lồng bè” ở xã Ia
Tô; huyện Kông Chro với mô hình “Nuôi dê cải
tạo vườn tạp, nuôi dê xoay vòng của hội viên,
nông dân”; huyện Phú Thiện với các mô hình
“Cánh đồng một giống đối với cây lúa”, “di dời
chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn”; huyện Mang
Yang với các mô hình “Đoàn kết, giúp nhau
phát triển kinh tế bằng cách vần công, đổi
công”, “Gây quỹ cho các hộ vay vốn trong

những lúc khó khăn”; thị xã Ayun Pa với mô
hình “Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ”, “Mỗi ngày
tiết kiệm một ngàn đồng để giúp đỡ hộ nghèo”;
Bộ đội Biên phòng tỉnh với các mô hình “Con
nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến
trường”, “Cây lúa nước trên núi”; Binh đoàn 15
xây dựng và nhân rộng hiệu quả mô hình “Làng
công nhân nơi biên giới”, “Cây lúa xen canh,
hũ gạo gắn kết”, “Vườn cây Binh đoàn”…

Cùng với đó, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể
chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung
tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực
hiện các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;
“Xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào
dân tộc thiểu số”. Liên đoàn Lao động tỉnh phát
động, triển khai rộng rãi các phong trào thi đua
“Lao động giỏi, sáng tạo”, “Giỏi việc nước,
đảm việc nhà”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”,
phong trào “Xanh - sạch - đẹp”. Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cụ thể hóa các
phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển
kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng
hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Cuộc vận
động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng ủy
Quân sự tỉnh với các phong trào “Thi đua quyết
thắng”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, “Xóa
một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Lực lượng
vũ trang tỉnh Gia Lai chung sức xây dựng nông
thôn mới”. Hội Nông dân tỉnh với phong trào
“Sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau
làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh với phong trào “Phụ nữ tích
cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia
đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển
kinh tế gia đình, làm kinh tế giỏi”. Hội Cựu
chiến binh tỉnh đẩy mạnh hoạt động “Nghĩa
tình đồng đội”..., đã và đang dấy lên phong trào
thi đua sôi nổi trên khắp các buôn làng với
nhiều cách làm sáng tạo, thực chất, hiệu quả.
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Đặc biệt, cấp ủy các cấp chú trọng lãnh đạo
và triển khai công tác tuyên truyền về học tập
và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong
phú, hấp dẫn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức
in, phát hành 5.000 cuốn “Giới thiệu một số
chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới từng chi bộ,
phát hành 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản triển
khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW”, 11.550
cuốn “Sổ tay các quy định của Đảng về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất
là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; xuất bản
4 cuốn sách “Người tốt, việc tốt làm theo
gương Bác” giới thiệu, biểu dương 321 cá
nhân, tập thể điển hình tiên tiến, xuất sắc với
số lượng phát hành 8.000 cuốn. Báo Gia Lai
đăng trên 600 tin, bài trong chuyên mục “Học
tập và làm theo gương Bác”; lồng ghép trong
các chuyên mục “Dân vận khéo”, “Chuyện
thường ngày”, “Gương người tốt - việc tốt”.
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng
trên 450 tin, bài, phóng sự, gương người tốt về
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đảng bộ như:
Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp
tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thành
ủy Pleiku, các huyện ủy Chư Sê, Đắk Đoa,
Kbang, Chư Prông… tổ chức các hội thi, cuộc
thi tìm hiểu theo chủ đề tuyên truyền, giáo dục
về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
về Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng
bộ tỉnh Gia Lai bằng nhiều hình thức đa dạng,
thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân. Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các đảng
bộ cấp huyện vận dụng linh hoạt nhiều hình
thức, biện pháp để đa dạng hóa hình thức tuyên
truyền, tạo sức lan tỏa của việc học tập và làm
theo Bác đến đoàn viên, hội viên và các tầng
lớp nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh ủy

viên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Gia
Lai, những chủ trương, quyết sách sáng tạo của
Đảng bộ tỉnh trong học và làm theo Bác đã
khiến những điểm nghẽn, nút thắt trong phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh dần được tháo gỡ.
Sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính
trị, sự tin tưởng của người dân vào cấp ủy,
chính quyền và những giải pháp thiết thực, cụ
thể, linh hoạt trên từng vấn đề đã giúp Gia Lai
chinh phục những thử thách của năm 2021 với
nhiều thành quả vượt quá sự mong đợi. Tốc độ
tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2021 là
9,03%, cao hơn so với mức bình quân chung
của cả nước. Đó cũng chính là tiền đề để năm
2022 Gia Lai tiếp tục chủ động, tự tin bứt phá
trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội dù dự
báo tình hình khủng hoảng do dịch bệnh
COVID-19 gây ra đối với kinh tế toàn cầu vẫn
chưa thể kết thúc sớm như mong đợi.

Một số hạn chế cần khắc phục 
Thứ nhất, việc xây dựng kế hoạch và xác

định, lựa chọn nội dung đột phá, nhiệm vụ
trọng tâm hằng năm trong thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW ở một số cấp ủy còn hình thức,
chưa sát với thực tế. Việc tổ chức sinh hoạt
chuyên đề của một số chi bộ, nhất là ở cấp xã,
vùng sâu, vùng xa chưa thường xuyên, còn
lúng túng. Nội dung sinh hoạt định kỳ ở một
số chi bộ chưa có nội dung đánh giá kết quả
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
và Chỉ thị số 05-CT/TW. 

Thứ hai, một số cấp ủy chỉ đạo chưa sát,
thiếu quyết liệt trong việc xây dựng, nhân rộng
mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo
Bác; còn hạn chế trong chỉ đạo, hướng dẫn,
kiểm tra, đánh giá việc xây dựng các mô hình,
điển hình ở cơ sở. 

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát, đánh
giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện
các quy định về nêu gương, Quy định số 1614-
QĐ/Tu ngày 3-9-2019 của Tỉnh ủy về trách
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nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước
hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH
Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành,
các cấp chưa thực sự thường xuyên, liên tục.

giải pháp tạo chuyển biến thực chất,
hiệu quả

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh trong thời gian tới, theo đồng chí
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc
Tuấn, BTV Tỉnh ủy Gia Lai cần lãnh đạo tập
trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo
dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ tỉnh
và mọi tầng lớp nhân dân về tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, vai trò
của việc học tập và làm theo Bác đối với công
tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển
văn hóa, con người trong giai đoạn mới. Thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII), Kết luận Hội nghị Trung
ương 4 (khóa XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW bằng những việc làm cụ thể, thiết
thực. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các
quy định của Đảng và Quy định số 1614-
QĐ/Tu ngày 3-9-2019 của Tỉnh ủy về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với những
giải pháp cụ thể, có lộ trình, phát huy vai trò
nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng
đầu các cấp. Tiếp tục lựa chọn những nội dung
quan trọng, nhiệm vụ đột phá được xác định
trong chương trình, kế hoạch của các cấp ủy,
chính quyền, nhất là những việc nổi cộm, bức
xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan
tâm để tập trung xử lý dứt điểm, hiệu quả. 

Ba là, đổi mới phương pháp và hình thức
tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác
tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí
và mạng xã hội. Thực hiện tốt phương châm
“xây” đi đôi với “chống”; phát hiện, tuyên

truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển
hình, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời,
công khai kết quả xử lý những vi phạm, khuyết
điểm của cá nhân, tập thể nếu có để chấn chỉnh,
làm gương.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII), Kết luận Hội nghị Trung
ương 4 (khóa XIII) gắn với Chỉ thị số 05-
CT/TW để phát hiện và kịp thời tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình
thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện
lệch lạc, hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối
với những cán bộ, đảng viên, tổ chức có sai
phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”, nói và làm trái quan điểm, đường
lối, nghị quyết của Đảng.

Năm là, chú trọng công tác rà soát, sơ kết
đánh giá, rút kinh nghiệm, cải tiến nội dung,
cách thức triển khai nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả các mô hình đang thực hiện; đồng thời
kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và
nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các
tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học
tập và làm theo Bác, động viên kịp thời, tạo sự
lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Gia
Lai đã tạo thêm niềm tin, sức bật mới, là động
lực quan trọng để các tập thể, cá nhân nỗ lực,
phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao; góp phần thực hiện nhiệm vụ xây
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh; tạo động lực thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy
mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp
phần khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính
trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu
đưa Gia Lai trở thành vùng động lực khu vực
Tây Nguyên theo Nghị quyết Đại hội XVI
Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 r
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SUY NGẪM VỀ NGHỀ TỔ CHỨC

Trong các nội dung tác nghiệp của cơ quan
tổ chức cấp ủy cấp tỉnh, căng thẳng nhất
là việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội

ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.
Một trong các chức năng của ban tổ chức nêu tại
Khoản 2, Điều 6 Quy định số 04-QĐ/TW ngày
25-7-2018 của Ban Bí thư Trung ương quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh
ủy, thành ủy: “Là cơ quan chuyên môn, nghiệp
vụ về công tác (…) tổ chức bộ máy, biên chế của
hệ thống chính trị trong tỉnh”. Mặc dù chỉ trực
tiếp tham mưu cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác
tổ chức bộ máy, biên chế của khối đảng và đoàn
thể trong tỉnh - bao gồm cả khối đảng và đoàn
thể cấp huyện, cấp xã, nhưng với chức năng nêu
trong Quy định số 04-QĐ/TW, cơ quan tổ chức
cấp ủy cấp tỉnh còn phải tham mưu cho cấp ủy
cấp tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, biên chế
của khối chính quyền trên địa bàn tỉnh. Không
phải ngẫu nhiên mà giám đốc sở nội vụ được cơ
cấu kiêm chức phó trưởng ban tổ chức cấp ủy
cấp tỉnh, trưởng phòng nội vụ được kiêm chức
phó trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp huyện.  

Căng thẳng không chỉ vì phạm vi tham mưu
về công tác tổ chức bộ máy, biên chế trải rộng,
phải quán xuyến cả hệ thống chính trị toàn tỉnh,
mà căng thẳng còn bởi nguyên nhân dẫn đến
phải tinh giản biên chế là do biên chế hiện nay
“phình” to quá mức cần thiết; nguyên nhân dẫn
đến cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức là do
đội ngũ này đang có cơ cấu thiếu hợp lý - hoặc
do bộ máy cồng kềnh, hoạt động thiếu hiệu quả,

hoặc do sắp xếp cán bộ, công chức không phù
hợp với vị trí việc làm… Những chuyện “phình”
to, cơ cấu thiếu hợp lý, bộ máy cồng kềnh… có
khi xuất phát từ việc tuân thủ mô hình chung,
nhưng dẫu sao thì căn cứ vào chức năng tác
nghiệp như quy định trên, cơ quan tổ chức cấp
ủy cấp tỉnh cũng phải chịu trách nhiệm chính.
Tuy nhiên, căng thẳng nhất là do bản thân việc
tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức không hề đơn giản, không thể áp
dụng các biện pháp thuần túy cơ học đúng với
những hạn chế đã nêu trong Kết luận số 28-
KL/TW ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị khóa
XIII là: “Chỉ tiêu giảm đồng đều 10% biên chế
cho tất cả các cơ quan, đơn vị chưa thực sự phù
hợp khi bổ sung, tăng thêm chức năng, nhiệm
vụ mới với một số ngành, cơ quan, đơn vị; nhìn
chung biên chế chủ yếu giảm cơ học”. 

Ở đây đòi hỏi quan trọng nhất không phải là
làm sao cho biên chế gọn hơn, chẳng hạn giảm
bao nhiêu phần trăm so với số lượng biên chế
hiện có, mà là cần phải tinh gọn - gọn nhưng
vẫn phải tinh, chứ không thể cứ sau mỗi lần tinh
giản biên chế thì những cán bộ, công chức có
chất lượng công vụ cao lại… ra đi, trong khi
phải ngược lại mới đúng tinh thần tinh giản!
Trong cuộc làm việc ngày 25-11-2021 với Ban
Cán sự đảng Bộ Tài chính về quản lý biên chế,
đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã
thẳng thắn nhận định: “Bộ Tài chính đang ở
trong tình trạng như nhiều cơ quan khác trên cả
nước, đó là tinh giản biên chế không tập trung
vào người năng lực kém mà chủ yếu rơi vào

TRỌNG TRÁCH CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC CẤp ỦY CẤp TỈNH
TRONG VIỆC TINH GIảN BIÊN CHẾ, CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

BùI VăN TIếNG
Nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng



những người xin thôi việc, bỏ việc hoặc nghỉ
hưu, chưa có chính sách để thu hút lớp trẻ được
đào tạo bài bản vào làm việc… Trong khi đó,
chúng ta đặt mục tiêu, tinh giản những người
làm việc kém, năng lực kém, không đáp ứng
yêu cầu công việc”(1). Cũng chính vì thế nên
Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị đã
nhấn mạnh tinh giản biên chế cần gắn với nỗ
lực “thu hút người có đức, có tài vào làm việc
trong hệ thống chính trị”.

Thời gian gần đây, khi tuyển dụng công
chức, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
- không chỉ ở cấp tỉnh - đều coi trọng hình thức
công khai thi tuyển, thậm chí thi tuyển theo vị
trí việc làm. Đây được xem là cơ chế sàng lọc,
là “tinh giản biên chế” ngay từ “đầu vào”. Thực
hiện có hiệu quả động thái này sẽ góp phần hạn
chế đến mức thấp nhất biên chế “phình” to quá
mức cần thiết - nguyên nhân dẫn tới đòi hỏi tinh
giản biên chế trong tương lai. Động thái này
cũng góp phần thể hiện phương châm vì việc
xếp người chứ không vì người xếp việc. Lâu nay
phương châm vì việc xếp người chứ không vì
người xếp việc chỉ mới được quan tâm khi đề
bạt, bổ nhiệm cán bộ chứ chưa được dùng làm
cơ sở để tuyển dụng cán bộ, công chức, hay kể
cả để… tinh giản biên chế. Nói cách khác, tinh
giản biên chế trước hết là một cuộc sắp xếp lại
đội ngũ cán bộ, công chức trong từng cơ quan,
đơn vị và trên toàn địa bàn theo đúng phương
châm vì việc xếp người, theo cách mà ông cha
ta hay nhắc nhở là dụng nhân như dụng mộc. 

Có không ít cán bộ, công chức ở vị trí việc làm
không phù hợp với chuyên ngành đào tạo, với
kinh nghiệm công vụ rất dễ nằm trong “tầm
ngắm” của tinh giản biên chế, nhưng nếu được
bố trí ở một vị trí công tác khác phù hợp với
chuyên ngành đào tạo, với kinh nghiệm công vụ
thì hoàn toàn có thể phát huy năng lực để tiếp tục
cống hiến. Không phải ngẫu nhiên mà các văn
bản quy phạm pháp luật về tinh giản biên chế
hiện hành, chẳng hạn như Nghị quyết số 39-

NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị
khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hay như Nghị
định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10-12-2020 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 về chính sách
tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-
CP ngày 31-8-2018 vẫn xem động thái bố trí, sắp
xếp việc làm khác phù hợp là động thái cần tích
cực triển khai trước khi đưa một cán bộ, công
chức nào đó vào danh sách phải tinh giản. 

Người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng thấy
dễ chịu hơn khi tác nghiệp trong điều kiện chia
tách đơn vị hành chính, thành lập mới cơ quan,
đơn vị trực thuộc hơn là sáp nhập, hợp nhất đơn
vị hành chính hoặc giải thể cơ quan, đơn vị trực
thuộc. Nguyên do chủ yếu là phân bổ thêm chỉ
tiêu biên chế bao giờ cũng ít căng thẳng hơn tinh
giản biên chế. Có điều cả hai động thái trái
ngược ấy đều là nội dung tham mưu về tổ chức
bộ máy và biên chế mà Ban Bí thư Trung ương
Đảng đã giao cho cơ quan tổ chức cấp ủy cấp
tỉnh. Vấn đề là tách hay nhập, tăng hay giảm đều
phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, đều phải
thực sự cần thiết - nói như Nghị quyết số 39-
NQ/TW là “chỉ thành lập tổ chức mới trong
trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu
của thực tiễn”. Yêu cầu của thực tiễn cũng là sợi
chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ việc tinh giản biên
chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức. Người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng
ở cơ quan tổ chức cấp ủy cấp tỉnh cần nghiên
cứu thực tiễn của địa phương mình không chỉ
để tham mưu thành lập tổ chức mới mà còn để
tham mưu xử lý tình trạng hụt hẫng biên chế ở
một số ngành sau các đợt bùng phát dịch bệnh
COVID-19 vừa qua như giáo dục mầm non, y
tế cơ sở - bao gồm y tế trong trường học… r

-----
(1) “Tinh giản biên chế phải gắn với nâng cao

năng lực, hiệu quả”, Tạp chí Xây dựng Đảng điện
tử, ngày 26-11-2021.
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Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN

Chỉ còn vài tháng nữa, chương trình
giáo dục phổ thông chính thức được
triển khai cho năm học 2022-2023.

Theo đó, học sinh THPT sẽ chỉ phải học 5 môn
bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, giáo
dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh.
Học sinh sẽ được quyền lựa chọn học 5 môn
trong 3 nhóm môn gồm: Khoa học xã hội,
khoa học tự nhiên, công nghệ và nghệ thuật.
Điều này đồng nghĩa rằng Lịch sử sẽ trở thành
môn học tự chọn đối với học sinh THPT trong
tổ hợp các môn khoa học xã hội (lịch sử, địa
lý, giáo dục kinh tế và pháp luật).

Vấn đề này đã làm dấy lên lo ngại về sự
“tồn vong” của môn Lịch sử trong chương
trình giáo dục phổ thông khi nó trở thành một
môn học theo hình thức tự chọn, nghĩa là thích
thì học, không thích thì thôi! Mặc dù Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã giải thích, môn Lịch sử vẫn
là môn học bắt buộc trong giai đoạn giáo dục
cơ bản từ lớp 1 đến lớp 9 và chỉ trở thành môn
học tự chọn trong giai đoạn giáo dục định
hướng nghề nghiệp 3 năm THPT. Nhưng tư
duy, nhận thức của học sinh từ lớp 1 đến lớp
9 có giống như tư duy, nhận thức của học sinh
bậc THPT, giai đoạn quan trọng hình thành
thế giới quan, nhân sinh quan, định hình cốt
cách con người không?

Thực tế, kết quả điểm thi môn Lịch sử trong
kỳ thi tốt nghiệp các năm gần đây luôn “đội
sổ”. Đặc biệt năm 2021, có 52% số thí sinh có
điểm thi dưới trung bình môn Lịch sử khiến
Ngành Giáo dục và xã hội phải giật mình. Vì
sao điểm thi môn Lịch sử luôn thấp nhất và
học sinh không muốn học môn này? Phải
chăng bởi chương trình dạy và học nặng nề,

thiên về sự kiện, số liệu, ngày, tháng, năm, khó
nhớ, khó thuộc, khô khan, không phù hợp với
lứa tuổi học trò? Thay vì tìm cách đổi mới
phương pháp giảng dạy, học tập, Bộ Giáo dục
và Đào tạo lại tìm cách “đổi mới” bằng việc
đưa Lịch sử vào nhóm môn tự chọn và lý giải
việc học lịch sử ở bậc THPT sẽ thiên về
chuyên sâu, giúp học sinh có định hướng học
các ngành khoa học xã hội và nhân văn tiếp
cận nghề nghiệp tương lai. Nhưng ai dám bảo
đảm kết quả sẽ tốt hơn? 

Nhìn sang các nước có lịch sử lâu đời như
Trung Quốc, Lịch sử luôn là môn học bắt buộc
ở tất cả các cấp. Ngay cả Nhật Bản, Hàn
Quốc…, các nước từng đưa Lịch sử trở thành
môn tự chọn ở bậc THPT cũng phải nhanh
chóng đưa môn học “rường cột” này quay trở
lại chương trình giáo dục bắt buộc bởi những
vấn đề đáng lo ngại đã nảy sinh khi học sinh
không nắm rõ lịch sử nước mình.

Lịch sử là những gì thuộc về quá khứ, là
dòng chảy liên tục, không ngừng nghỉ. Nếu
không có quá khứ sẽ không có hiện tại và
tương lai. Biết quá khứ để rút ra bài học của
dân tộc để hôm nay có quyết tâm bảo vệ và
kiến thiết nước nhà; phát huy truyền thống
anh dũng và niềm tự hào dân tộc. Lịch sử
không chỉ giúp con người hiểu biết nguồn
gốc, quá trình phát triển, mà còn giúp tu
dưỡng, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự
hào dân tộc. Chính vì vậy, Bác Hồ đã căn dặn:
“Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích
nước nhà Việt Nam”. Để biết tường tận, cụ
thể gốc tích lịch sử nước nhà Việt Nam thì
lịch sử liệu có thể là môn học tự chọn cho dù
ở bậc học nào?! r

Môn học tự chọn?
NGọC ANH
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Làm chủ chiến hạm hiện đại
Thượng úy Nguyễn Tiến Duy sinh năm

1995 tại vùng quê Hải Hậu (Nam Định), nhà
anh cách biển chỉ vài cây số. Từ nhỏ, cậu bé
Duy đã nuôi ước mơ được công tác trên những
con tàu để vươn đến những vùng biển đảo xa
xôi của Tổ quốc. Tháng 9-2013, Duy nhập ngũ
và được đào tạo tại Trường Sĩ quan Lục quân
2, sau đó về Học viện Hải quân để được đào
tạo chuyên ngành Hàng hải. Đến tháng 8-2018,
anh tốt nghiệp ra trường với quân hàm trung
úy, được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng
ngành Hàng hải Tàu 374, Hải đội 414, Lữ đoàn
162, Vùng 4 Hải quân. Đến tháng 7-2019, anh
được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ngành Hàng
hải Tàu 016 - Quang Trung, Lữ đoàn 162,
Vùng 4 Hải quân cho đến nay.

Công tác trên chiến hạm hiện đại bậc nhất
của Quân chủng Hải quân trong khi tuổi đời
còn trẻ, anh luôn đặt mục tiêu cố gắng không

ngừng nghỉ mỗi ngày để thực hiện các nhiệm
vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Quân đội
giao phó. “Trên con tàu được trang bị rất nhiều
vũ khí, khí tài hiện đại thì cần nguồn nhân lực
rất lớn để làm chủ. Mỗi người lính đều phải có
bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và
trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm,
khắc phục mọi khó khăn và quyết tâm cao
trong thực hiện nhiệm vụ”, Thượng úy Duy
cho biết.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Duy chủ
động học tập, nghiên cứu, nắm chắc công việc
được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện,
làm chủ, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo
dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật được biên chế;
quản lý, giữ gìn tốt các phương tiện thông tin
liên lạc, các tài liệu mật và cơ sở vật chất của
ngành. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, đảng ủy
viên Tàu 016, Thượng úy Nguyễn Tiến Duy
gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chức trách,

VÖÔÏT SOÙNG 
GIữ BÌNH YÊN BIỂN ĐẢO QUÊ HưƠNG

THảO NGuYÊN

Ở tuổi 27, Thượng úy Nguyễn Tiến Duy (ảnh bên) đã trở
thành Trưởng ngành Hàng hải Tàu 016 - Quang Trung, Lữ
đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân), một trong những chiến hạm
hiện đại nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam. Trong
lần đầu tham dự Hội thao Quân sự quốc tế (Army
Games) năm 2021 tại Nga, anh và đồng đội đã thi đấu
xuất sắc, giành Huy chương Bạc, cá nhân anh đoạt danh
hiệu Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất. Vừa qua, anh
được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm
2021 lĩnh vực quốc phòng và Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn
quân năm 2021.



nhiệm vụ được giao, xây dựng khối đoàn kết,
thống nhất chặt chẽ trong đơn vị; tích cực đóng
góp xây dựng nghị quyết lãnh đạo của Đảng
ủy Tàu, góp phần nâng cao sức chiến đấu, vai
trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong mọi hoạt
động của đơn vị. 

Được tín nhiệm giao quản lý, chỉ huy một
ngành lớn trên chiến hạm được mệnh danh là
“Báo biển”, Nguyễn Tiến Duy đã nỗ lực học
thêm tiếng Nga chuyên ngành để tìm hiểu
nhằm điều khiển thuần thục con tàu. Anh trở
thành hạt nhân của Câu lạc bộ “Con tàu ngoại
ngữ 162”, cùng cán bộ, chiến sỹ Tàu 016 tích
cực tự học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin
học. Nhờ đó, phong trào học tập ngoại ngữ, tin
học đã trở thành hoạt động tự giác của cán bộ,
chiến sỹ. Bên cạnh đó, Duy còn chủ động tham
mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị nhiều
biện pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ
bản, thiết thực, vững chắc”; phát huy việc tự
học, tự nghiên cứu, tìm tòi để rút ngắn thời
gian làm chủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật...
Đến nay, khả năng làm chủ phương tiện kỹ
thuật hiện đại của thành viên Tàu 016 đã được
nâng lên, góp phần giúp đơn vị nâng cao chất
lượng triển khai các phương án tác chiến, hoàn
thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng
được giao.

Chinh phục Army games
Tháng 8-2021, Thượng úy Nguyễn Tiến

Duy cùng kíp Tàu 016 - Quang Trung tham gia
Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) tại
Nga. Đây là lần đầu tiên Hải quân nhân dân
Việt Nam tham gia đấu trường mang tầm cỡ
quốc tế. Mặc dù đã điều khiển tàu vượt qua
sóng to, gió lớn với hàng vạn hải lý an toàn,
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên và
đột xuất, nhưng khi được cấp trên giao nhiệm
vụ, anh thấy đây là thử thách rất lớn, bởi các
đối thủ trong cuộc thi đều là những nước có
hải quân hiện đại, đòi hỏi bản thân và toàn thể
kíp thi đấu phải tìm mọi cách để vượt lên. 

Để đạt kết quả cao, phân đoạn huấn luyện
phải hết sức chặt chẽ, khoa học với 5 giai đoạn:
Huấn luyện cơ bản, huấn luyện phân đoạn,
huấn luyện tổng hợp, huấn luyện nâng cao và
cuối cùng là luyện tập, thi đấu tại Nga. Phương
pháp huấn luyện được thực hiện với cường độ
cao dần, huấn luyện nội dung nào chắc nội
dung đó, tranh thủ tối đa, chạy đua với thời
gian. Kết quả, anh cùng đồng đội đã vượt qua
quãng đường biển xa xôi với hải trình gần
5.000 hải lý, từ Quân cảng Cam Ranh đến
thành phố Vla-đi-vô-xtốc (Liên bang Nga),
bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đi qua vùng biển
của nhiều quốc gia. 

Đặc biệt, trong tình hình dịch COVID-19
diễn biến phức tạp, điều kiện khí tượng, thủy
văn của Việt Nam và Liên bang Nga có sự
khác biệt rõ rệt, quy chế thi đấu có sự thay đổi,
toàn thể kíp thi đấu đều hết sức nỗ lực, tích
cực, hăng say luyện tập. “Hằng ngày, sau mỗi
nội dung thi đấu, mỗi buổi tập, chúng tôi đều
rút kinh nghiệm, tổ chức hội thảo tìm ra
phương án thi đấu tối ưu nhất. Yêu cầu đặt ra
với từng thành viên là phải nghiên cứu, nắm
chắc điều kiện, đặc điểm địa hình, khí tượng
thủy văn tại khu vực thi đấu; nắm rõ quy chế,
điều kiện, sơ đồ từng bài thi để tham mưu, đề
xuất phương án, xây dựng cho tàu tuyến hành
trình thuận lợi, hiệu quả và chính xác nhất”,
Thượng úy Nguyễn Tiến Duy nói.

Ngày 5-6-2021, tại Trường bắn Hạm đội
Thái Bình Dương thuộc Hải quân Liên bang
Nga, Tàu 016 - Quang Trung đã thi bắn pháo
AK 176 và bắn mục tiêu maket mìn trôi ở môn
thi “Cúp biển”. Lướt đi trong điều kiện biển
động, sóng lừng với gió cấp 5/6, Tàu 016 di
chuyển với vận tốc tối đa 12 hải lý/giờ theo
quy chế thi để tận dụng lợi thế về thời gian.
Kíp pháo thủ và ra-đa đã tính toán kỹ lưỡng
các chi tiết, điều kiện để hiệu chỉnh, xác định
thời điểm khai hỏa hợp lý nhất khiến những
viên đạn pháo bay trúng đích ở cự ly tối thiểu
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là 8km và xa nhất là 9,6km. Sau những loạt
đạn liên tiếp trúng mục tiêu, Tàu 016 - Quang
Trung cơ động nhanh chóng về đích để hoàn
thành bài bắn đạt thời gian theo quy định. 

Kết quả, Tàu 016 - Quang Trung của Hải
quân nhân dân Việt Nam đã đạt thành tích cao
nhất, vượt qua hai đội bạn là chủ nhà Liên
bang Nga và Trung Quốc ở nội dung thi bắn
pháo AK 176. Tiếp tục các nội dung thi đấu
môn “Cúp biển”, ngày 26-8, tại vùng biển
ngoài khơi thành phố Vla-đi-vô-xtốc, Liên
bang Nga, Đội tuyển Hải quân Việt Nam
tranh tài ở nội dung “Kỹ năng hàng hải” với
Đội tuyển Hải quân Liên bang Nga và Hải
quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.
Đây là nội dung thi cuối cùng trên biển của
Hải quân ta. Hoàn thành bài thi, sau khi kết
thúc quá trình thả neo, buộc phao, tổ trọng tài
bấm thời gian 10 phút. Cứ sau 1 phút là ghi
lại hướng tàu hiện tại và sau 10 lần như thế
sẽ lấy độ lệch trung bình là kết quả cuối cùng.
Trong 10 giây cuối, cả đội đã cùng nhau đồng
thanh đếm “10, 9, 8,... 0” trong vui mừng và
xúc động.

Trong nội dung thi kỹ năng hàng hải, Duy
là người trực tiếp xác định và tính toán tác
động của điều kiện khí tượng thủy văn, gió và
dòng chảy, làm cơ sở để thuyền trưởng tổ chức
luyện tập và thi đấu. Đặc biệt, trong nội dung
thi bắn pháo AK-176 và maket mìn trôi, anh
đã xác định được vận tốc gió, hướng gió, nhiệt
độ môi trường, độ ẩm không khí, áp suất khí
quyển để giúp các xạ thủ tính toán, hiệu chỉnh,
thực hiện các loạt bắn chính xác vào mục tiêu,
tiến hành xác lập, xây dựng tuyến cơ động cho
tàu trên tuyến bắn bảo đảm an toàn, đúng quy
chế, đạt hiệu quả cao nhất.

Lần đầu tiên xuất quân tham gia đấu trường
quân sự quốc tế, các chiến sĩ Hải quân nhân
dân Việt Nam đã giành được Huy chương Bạc
toàn đoàn; trong đó nhiều nội dung thi, Đội
tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam giành giải

Nhất hoặc đồng giải Nhất với đội chủ nhà Liên
bang Nga. Duy cho rằng, điều mấu chốt tạo
nên thành tích chính là cả đội phải giữ vững
tinh thần đoàn kết, bản lĩnh vững vàng, tư duy
nhạy bén, linh hoạt; phân tích, đánh giá khoa
học; báo cáo kịp thời, chính xác các nội dung
liên quan đến hàng hải trong các bài thi. Ngoài
Huy chương Bạc toàn đoàn, Thượng úy
Nguyễn Tiến Duy được Ban Tổ chức trao giải
Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất. Anh
chia sẻ: “Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với
tôi và các tuyển thủ. Thật tự hào, xúc động khi
được cất cao bài hát Quốc ca Việt Nam, kiêu
hãnh biết bao khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay
bên quốc kỳ các nước có nền Hải quân tiên tiến
hiện đại như Liên bang Nga”. 

Năm 2021, không chỉ đạt thành tích cao tại
Army Games, Thượng úy Nguyễn Tiến Duy
còn tham gia hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ
đặc biệt khác, trong đó nổi bật là nhiệm vụ
huấn luyện hiệp đồng với Lữ đoàn Không
quân Hải quân 954 cất, hạ cánh trực thăng săn
ngầm Ka-28 trên biển và ở khu neo; luyện tập
chung với Hải quân Hoàng gia ô-xtrây-li-a;
huấn luyện đường dài kết hợp tuần tra trinh sát
khu vực quần đảo Trường Sa, tuần tra khu vực
biển DK1; huấn luyện, diễn tập “CN-21”…
Nhiều năm liên tục, anh được tặng danh hiệu
Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích
xuất sắc trong tham gia Hội thao Quân sự quốc
tế (Army Games 2021), một trong 10 Gương
mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ
tiêu biểu toàn quân năm 2021.

Thượng úy Nguyễn Tiến Duy khẳng định,
anh luôn giữ trong mình niềm tự hào của
người lính Hải quân, “Bộ đội Cụ Hồ”. “Ở đâu
và bất cứ lúc nào, tôi cũng nuôi dưỡng, ấp ủ
một khát vọng là được cống hiến, tiếp tục góp
phần phát huy truyền thống “Quyết chiến,
Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt
Nam anh hùng” r

58 X©y dùng §¶ng sè 5-2022

ĐẢNG VIÊN PHẤN ĐẤU TỐT



X©y dùng §¶ng sè 5-2022   59

SINH HOẠT ĐẢNG

1“Đời người chỉ sống có một lần. Phải
sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì
những năm tháng đã sống hoài, sống

phí”. Hẳn nhiều người trong chúng ta đều biết
đó là một câu trích từ cuốn tiểu thuyết “Thép
đã tôi thế đấy” của nhà văn u-crai-na Ni-cô-
lai A.ô-xtrốp-xki (29-9-1904 - 22-12-1936).
Đây là một cuốn sách với câu nói được coi như
phương châm sống khắc họa thành công nhân
vật anh hùng trong bão táp cách mạng, một
cuốn sách gối đầu giường của lớp thanh niên
Xô-viết trong nội chiến sau Cách mạng Tháng
Mười Nga và trong Chiến tranh Vệ quốc của
Liên Xô. Đây cũng là một cuốn sách luôn
trong balô cùng với súng đạn khi ra trận của
lớp lớp thanh niên Việt Nam trong hai cuộc
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Câu
nói này cũng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng nhắc lại nhiều lần khi nói về phẩm chất
cách mạng, lối sống và lý tưởng của người
đảng viên. 

Sách, đặc biệt là những cuốn sách lớn, như
trước tác của C.Mác, Ph.ăng-ghen, V.I.Lê-nin,
Hồ Chí Minh, của các danh nhân, văn hào, trí
thức lớn, đều có ý nghĩa quan trọng trong việc
hình thành phẩm cách con người. Sách có vị trí
đặc biệt như vậy nhưng tỷ lệ người Việt Nam
đọc sách ít hơn nhiều so với các nước trên thế
giới. Theo số liệu của Cục Xuất bản, In và Phát
hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), giai đoạn
2014-2019, tỷ lệ đọc của người Việt Nam tăng
từ 4,1 đầu sách/người lên 4,6 đầu sách/người.
Năm 2020, do dịch bệnh nên con số này giảm
xuống còn 4,1 đầu sách/người. Sau 7 năm, tỷ

lệ đọc của người Việt Nam chỉ tăng vỏn vẹn
12%. Trong hơn 400 triệu bản sách phát hành,
có tới hơn 300 triệu bản sách giáo khoa, sách
tham khảo. Nếu lấy phần còn lại chia đều cho
hơn 96 triệu dân Việt Nam, phần sách phổ
thông có lẽ chỉ đạt 1 đầu sách/người. Chỉ số
này cho thấy sức đọc của người Việt Nam rất
thấp. Chỉ có 30% người Việt đọc sách thường
xuyên, 44% thỉnh thoảng đọc và 26% hoàn
toàn không đọc sách. Có ý kiến cho rằng, cán
bộ, công chức nước ta rất lười đọc, ngay cả đọc
văn bản liên quan tới công việc của mình cũng
lười. Ngày 18-4-2019, tại Hội nghị toàn quốc
tổng kết 5 năm Ngày sách Việt Nam, Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam đã nói: “Nếu công chức
dành thời gian để đọc, trước tiên là đọc văn
bản rồi đọc sách, thì công việc của họ sẽ có
được kết quả tốt hơn nhiều”. 

2Tôi không có ý thanh minh cho tình trạng
lười đọc sách của cán bộ ta. Thời bao cấp,

tôi làm thư ký riêng cho đồng chí Bí thư Tỉnh
ủy của một tỉnh miền núi. Đồng chí rất yêu văn
chương nghệ thuật. Hồi còn đi học, đồng chí
đã biết đến các tác phẩm văn học nổi tiếng thế
giới như Không gia đình, Những người khốn
khổ, Tam quốc diễn nghĩa… Khi ra trường, đi
làm, đồng chí vẫn còn thuộc nhiều bài thơ của
Tố Hữu. Nhưng khi ở cương vị người đứng
đầu một tỉnh, đồng chí chẳng có thời gian ngó
ngàng đến những cuốn sách mà mình yêu thích
nữa. Ngay loại sách báo có quan hệ sát sườn
đến công việc của mình như Tạp chí Học tập,
các sách lý luận chính trị được gửi đến hay các
tác giả kính biếu đều được chất chồng trên bàn
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làm việc. Làm gì có thời gian mà đọc! Đồng
chí bảo tôi: “Cậu đọc giùm mình, thấy ý nào
hay, cần thiết thì gạch chân, đánh dấu bút chì
xanh đỏ hoặc nói lại để sau này mình biết rồi
đọc vậy. Mình thích đọc sách lắm. Đọc sách là
một cách hưởng thụ văn hóa và nâng cao hiểu
biết. Nhưng khổ nỗi là bận quá. Bận quá!”. 

Tình trạng bấn bíu không có thời gian đọc
sách hay tự học của cán bộ lãnh đạo ta đến nay
có cải thiện được không? Tôi không chắc.
Ngày nay, hãy khoan không nói đến việc thời
gian bị chi phối bởi các phương tiện thông tin,
đặc biệt là mạng in-tơ-nét, khiến tình trạng
lười đọc sách có thêm một lý do để trở thành
một căn bệnh trầm kha. Tôi muốn nói đến nhịp
sống hối hả của guồng máy kinh tế - xã hội
đang cuốn mọi người vào, khiến cho nhiều
người không còn khoảng trống thời gian nào
để tự bồi bổ học vấn, tự học và hưởng thụ văn
hóa bằng việc đọc sách trong khi khối lượng
kiến thức xã hội tăng một cách chóng mặt mỗi
ngày. Huống hồ từ ngày bùng phát dịch
COVID-19 quái ác, nước sôi lửa bỏng. Ai còn
thời gian mà lo việc khác ngoài việc tập trung
công sức, tài năng, tiền của để gồng mình lên
chống dịch như chống giặc! Người dân thường
thì lo bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình,
thôn bản, khu phố. Từ Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước, Thủ tướng, các bộ trưởng đến cán bộ xã,
phường thì ngày đêm mất ăn, mất ngủ, lo toan
từ cách đối phó với diễn biến khôn lường của
đại dịch, từ vấn đề sinh mệnh của người dân
đến bảo đảm an sinh, phát triển kinh tế - xã
hội... Giờ đây, nói đến đọc sách nghe chừng là
việc xa xỉ! Trong khi đó biển học  mênh mông,
sức người có hạn, làm sao lo thấu hết được! 

3. Người Việt mình hiểu giá trị của tri thức
lắm. Kho vàng không bằng một nang chữ.
Nhân bất học bất tri lý. Người không học như
ngọc không mài. Chẳng tham ruộng cả ao
liền. Chỉ tham cái bút cái nghiên anh đồ... Đó
là những câu ca dao hầu hết ai cũng thuộc

nằm lòng. Đại thi hào Nguyễn Trãi đã chỉ ra
rằng, sự học là nguồn cội của tất cả những
thành công: “Nên thợ nên thầy vì có học. Có
ăn có mặc bởi hay làm”. Ham học hỏi, thích
hiểu biết, tham gia việc học là một cách
hưởng thụ, là nhu cầu suốt đời của người Việt
mình. Lịch sử dân tộc đã từng biết đến rất
nhiều tấm gương hiếu học của các bậc hiền
tài, đức cao, đạo trọng như: Lý Công uẩn,
Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi,
Lương Thế Vinh, Lê Thánh Tông, Phùng
Khắc Khoan, Lê Quý Đôn… 

Gần với chúng ta, không thể không kể đến
những tấm gương đọc sách, tự học, từ Tổng Bí
thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến
các nhà khoa học chuyên ngành toán, vật lý,
công nghệ, y khoa, nông nghiệp, văn hóa. Đặc
biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tự học
lớn. Người đã từng nói: Một dân tộc dốt là một
dân tộc yếu. Với Người, sách chính là “thuốc
chữa tội ngu”. “Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin”
- câu thơ hình tượng hóa việc Bác đọc trước tác
của V.I.Lê-nin mà tìm ra con đường cứu nước,
cứu dân. Theo Người, bất luận làm công việc
gì cũng cần phải đọc sách. Ngày 1-9-1961, tại
Hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế họp tại
Việt Nam, Người tâm sự: “Về văn hóa tôi chỉ
học hết tiểu học. Về hiểu biết phổ thông, 17 tuổi
tôi mới thấy ngọn đèn điện lần đầu tiên, 20 tuổi
mới nghe radio lần đầu”. Vậy mà sau này, nhà
ngôn ngữ học người Séc, TS. I-vo Va-xin-giép,
người đã công bố nhiều nghiên cứu giá trị về
ngữ pháp Hán - Việt và di sản Việt cổ trân trọng
khẳng định: “Hiếm có chính khách nào của thế
kỷ XX có thể sánh được với Hồ Chí Minh về
trình độ học vấn, tầm hiểu biết rộng lớn và sự
thông minh trong cuộc đời”. 

Vấn đề đặt ra với mỗi cán bộ, đảng viên
chúng ta là phải chủ động điều chỉnh nhịp
sống, công việc của mình. Sống chậm lại, hài
hòa giữa các nhu cầu cuộc sống. Trong đó
không thể không có sự phân bổ thời gian cho
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việc đọc sách, tự học, kết hợp hưởng thụ và
nâng cao trình độ. Tự học, đọc sách là con
đường lớn mỗi người nhất thiết phải qua nếu
muốn tiến kịp yêu cầu của cuộc sống. Điều này
thiết tưởng sẽ không mâu thuẫn, đối lập với
những công việc cấp bách, trọng tâm đặt ra ở

từng thời kỳ. Nhất là giờ đây, khi nước ta cơ
bản đã kiểm soát được dịch bệnh, chúng ta đã
chuyển sang tình trạng bình thường mới, thì
mọi việc thường ngày thiết yếu, như việc đọc
sách, phải trở lại vị trí là một việc cần và nên
thực hiện đều đặn, thường xuyên r

lãnh đạo của Đảng, chính quyền nhân dân đã
ban bố Luật Lao động, thi hành giảm tô, tịch
thu ruộng đất của thực dân Pháp và bọn việt
gian đem chia cho dân cày. Quyền bầu cử và
ứng cử, quyền tham gia công việc nhà nước và
của nhân dân được đảm bảo; quyền tự do dân
chủ được thực hiện”. Năm 1959 phát biểu sau
khi Quốc hội thông qua bản Hiến pháp mới
(Hiến pháp 1959) Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ
rõ: “Bản Hiến pháp mới của chúng ta sẽ
khuyến khích hơn nữa đồng bào miền Bắc thi
đua xây dựng CNXH, khuyến khích đồng bào
miền Nam đấu tranh bền bỉ hơn nữa để đòi hỏi
tự do, dân chủ và thống nhất nước nhà”(1).

Pháp luật thể hiện ý chí chính trị, là công cụ
pháp lý để phấn đấu đạt mục đích của chính
trị. Đảng chính trị phải hoạt động trong khuôn
khổ Hiến pháp và pháp luật, đảng viên của
Đảng phải là người tiên phong gương mẫu
trong việc chấp hành pháp luật.

4. Pháp luật và đạo đức
Trong tư tưởng nhà nước và pháp luật của

Hồ Chí Minh, pháp luật và đạo đức là thống
nhất, là sức mạnh để xây dựng và bảo vệ đất
nước. Đạo đức bảo đảm nhà nước thực sự là
nhà nước dân chủ và nhân văn, là nhà nước của
con người, vì con người, là nhà nước đạo đức
và văn minh. Pháp luật làm cho nhà nước có
kỷ cương, bảo đảm cho đạo đức xã hội được
tôn trọng và duy trì, là ngăn ngừa và trừng trị
những hành vi xấu xa, là cải tạo những hủ tục,
duy trì, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân

tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của loài người,
pháp luật giúp vào việc “giáo dục lại dân ta”
xây dựng đạo đức của người mới. Đạo đức làm
cho pháp luật từ khi được ban hành đến khi
thực hiện có tính nhân văn và phát huy tính
tích cực xã hội của con người. Đạo đức là linh
hồn của pháp luật; pháp luật là phương tiện, là
sức mạnh củng cố phát triển đạo đức. Đạo đức
và pháp luật thống nhất, tác động qua lại,
tương hỗ nhau trong việc xây dựng nền pháp
chế XHCN ở nước ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những
vĩ nhân và những nhà chính trị lỗi lạc nhất của
dân tộc và nhân loại, đã phát huy tinh hoa tư
tưởng đức trị, pháp trị và tư tưởng hiến chính
của loài người lên một tầm cao mới và làm cho
tư tưởng về nhà nước pháp quyền có một nội
hàm mới. Đó là một nhà nước pháp quyền của
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân của Việt
Nam. Nhà nước đó phải: Sáng suốt; cần, kiệm,
nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm, chính, chí công vô
tư; cao thượng; thượng công thủ pháp.

Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta, Hiến
pháp năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm
Trưởng Ban soạn thảo đã thể hiện rõ tư tưởng
hiến chính của Người. Bản Hiến pháp này hiện
vẫn còn nguyên giá trị định hướng cho chúng
ta xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của
dân, do dân và vì dân trong tình hình hiện nay.
Hiến pháp hiện hành của nước ta đã kế thừa
được tinh hoa của các bản Hiến pháp do Hồ
Chủ tịch soạn thảo r

-----
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011,

tập 12, tr.392.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH...
(Tiếp theo trang 37)
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Sáng 21-4, tại trụ sở Ban Tổ chức Trung
ương đã diễn ra Phiên họp lần thứ hai Ban

Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực
hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp
tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối
với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội
nghị Trung ương 6, khóa XIII (gọi tắt là Ban
Chỉ đạo Đề án Trung ương 6).

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ
chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án
đồng chủ trì Phiên họp.

Qua nghiên cứu báo cáo tổng kết, báo cáo
chuyên đề của các địa phương, đơn vị và khảo
sát thực tiễn cho thấy, việc thực hiện Nghị
quyết Trung ương 5 (khóa X) nghiêm túc, sinh
động, phong phú, đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí
Trương Thị Mai nhấn mạnh: Đổi mới phương
thức lãnh đạo của Đảng là vấn đề mang tính lý
luận, thực tiễn bao quát, toàn diện. Mục tiêu

của việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng là tiếp tục nâng cao năng lực cầm
quyền của Đảng trong cơ chế Đảng lãnh đạo,
Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Để đảm
bảo cho đất nước phát triển trong những năm
tới theo các mục tiêu đã đề ra, Đảng phải luôn
bảo đảm sự lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm
quyền. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng phải bao quát, toàn diện trên tất cả các
lĩnh vực của đời sống xã hội... Phạm vi tổng
kết trọng tâm là Nghị quyết số 15-NQ/TW
ngày 30-7-2007 của Hội nghị Trung ương 5
(khóa X) và sẽ mở rộng ra các vấn đề liên
quan, đặc biệt là Cương lĩnh bổ sung, phát triển
năm 2011. Ban Chỉ đạo có thể cân nhắc tên gọi
Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15 là “Tiếp
tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới”
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng r

P.V

Trong tháng 4-2022, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư khóa XIII đã tổ chức 2 hội nghị quán

triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ
Chính trị về phát triển vùng bao gồm: Nghị
quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 về
phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng - an ninh ở vùng trung du
miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045 và Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày
2-4-2022 về phương hướng phát triển kinh tế -
xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng

đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045.

Hai hội nghị đều được tổ chức dưới hình
thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với mục
tiêu tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành
động của toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân cũng
như trong vùng nhằm sớm đưa những Nghị
quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng về phát triển vùng r

P.V

TIẾP TụC ĐổI mỚI PHưƠNG THỨC LãNH ĐẠO Của ĐảNG
đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới

CÁC HỘI NGHị qUÁN TRIỆT, TRIỂN kHaI THựC HIỆN 
NGHị qUYẾT Của BỘ CHÍNH TRị Về PHÁT TRIỂN VùNG
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Đa dạng các hình thức
luân chuyển, cử cán bộ

Luân chuyển cán bộ là một
trong những đặc trưng quan
trọng trong khu vực công của
Nhật Bản. Khi công chức giữ
chức phó trưởng phòng và bắt
đầu được tham gia quá trình
hoạch định chính sách, qua
nhiều năm họ sẽ được luân
phiên đảm nhiệm chức vụ phó
trưởng phòng trong nhiều lĩnh
vực khác nhau để có điều kiện
phát huy khả năng quản lý
hành chính, đối phó nhạy bén
với tình hình mới. Ở vị trí
trưởng phòng, công chức
được cử làm việc trong nhiều
phòng, nhận nhiều nhiệm vụ
khác nhau, mỗi nơi khoảng 2
năm để hiểu các chính sách do
cơ quan hoạch định, từ đó có
tầm nhìn rộng hơn để có sự
cân nhắc những thuận lợi, khó
khăn ở nhiều lĩnh vực trước

khi ra quyết định. 
Nhật Bản còn chú trọng

luân chuyển công chức từ
Trung ương về địa phương.
Quy trình này được bắt đầu
từ khi chính quyền địa
phương đề xuất yêu cầu đối
với các bộ hoặc cơ quan
Trung ương. Chính quyền địa
phương phải xác định rõ loại
công chức và xác định vị trí
cho những nhân sự này. Công
chức sẽ được cử từ Trung
ương xuống và trở thành
công chức chính quyền địa
phương. Công chức được
luân chuyển sẽ được trả
lương theo thang bảng lương
của chính quyền địa phương
và thường cao hơn so với tiền
lương họ nhận được khi làm
việc ở Trung ương. Trong
một số trường hợp, vị trí ở
chính quyền Trung ương
được giữ cho công chức khi

họ quay trở lại sau một thời
gian làm việc trong chính
quyền địa phương. 

Không chỉ luân chuyển vị
trí trong bộ máy hành chính
nhà nước, Nhật Bản còn chú
ý đến hình thức cử công chức
sang làm việc ở khu vực tư
nhân - một môi trường làm
việc hoàn toàn khác - trong
thời hạn từ 3 đến 5 năm để
đào tạo những kỹ năng làm
việc mới, nhất là khả năng
thích ứng. Công chức được cử
sang làm việc ở khu vực tư
nhân thường là những người
có năng lực, cần được tiếp tục
rèn luyện, đối mặt với thử
thách để được xem xét thăng
tiến khi trở lại cơ quan cũ.
Ngoài ra, công chức Nhật Bản
còn được cử đến các cơ quan
quốc tế và chính phủ nước
ngoài làm việc trong thời hạn
từ 6 tháng đến 1 năm với mục

CHEÁ ÑOÄ GIAO LÖU NHAÂN SÖÏ 
ở Nhật Bản

ĐăNG KHOA

Công chức cả đời chỉ làm việc ở một vị trí sẽ khiến họ trì trệ, ít sáng tạo,
thiếu năng động và ít khả năng đáp ứng những thay đổi. Do đó công chức ở
Nhật Bản thường xuyên được luân chuyển vị trí công tác trong bộ máy hành
chính nhà nước cũng như cử sang làm việc ở môi trường tư nhân và ngược lại.
Chế độ giao lưu nhân sự giữa Chính phủ và tư nhân của Nhật Bản là kinh
nghiệm bổ ích cho Việt Nam trong công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia. 
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đích phát triển nguồn lực công
có khả năng đáp ứng được
quá trình toàn cầu hóa các vấn
đề hành chính. 

Chế độ giao lưu nhân sự
Chế độ giao lưu nhân sự

giữa Chính phủ và tư nhân
thuộc Chương trình cải cách
hành chính ở Nhật Bản được
thực hiện theo Luật Giao lưu
nhân sự giữa Chính phủ và
tư nhân năm 2000, Quy tắc
20-0 về Giao lưu nhân sự
giữa quốc gia và doanh
nghiệp tư nhân và Quy tắc
21-1 về Tiêu chuẩn giao lưu.
Hai quy tắc này của Cơ quan
Quản lý nhân sự quốc gia đã
quy định cụ thể, chi tiết về
chế độ giao lưu. 

Chương trình giao lưu nhân
sự giữa Chính phủ và tư nhân
được đăng tải công khai trên
các phương tiện thông tin đại
chúng nhằm chính thức hóa
chương trình để kêu gọi, lựa
chọn các doanh nghiệp tư
nhân muốn giao lưu nhân sự
với Chính phủ, tăng cường
mối quan hệ, sự hiểu biết lẫn
nhau giữa Chính phủ và tư
nhân, xác lập một nền hành
chính gần dân, vì dân. Bên
cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản
còn kỳ vọng thông qua
chương trình giao lưu nhân sự
này sẽ có được những cán bộ
có kinh nghiệm và chất lượng
để đảm nhiệm vai trò quan
trọng trong điều hành nền
hành chính trong tương lai.
Bởi, qua việc cử cán bộ tới

làm việc tại doanh nghiệp tư
nhân, Chính phủ đánh giá
được khả năng của cán bộ
trong thực tiễn. Đặc biệt là về
mức độ, khả năng hoàn thành
công việc thông qua việc triển
khai phù hợp với yêu cầu thực
tiễn, có sự hiểu biết và lý giải
sâu sắc thực trạng của doanh
nghiệp tư nhân. Quá trình
thực hành tại doanh nghiệp tư
nhân giúp cán bộ có năng lực
thực tiễn, đáp ứng chính xác
và mềm dẻo các vấn đề của
nền hành chính vốn là sự
nghiệp của cán bộ đó. Thông
qua Chương trình giao lưu
nhân sự, Chính phủ hiểu biết
và gần doanh nghiệp hơn, từ
đó có các chính sách phát
triển đúng đắn, hỗ trợ doanh
nghiệp thiết thực hơn trong cơ
chế thị trường. 

Chương trình giao lưu nhân
sự giữa Chính phủ và tư nhân
được thể hiện trong việc cử
giao lưu và tuyển nhận giao
lưu. Cử giao lưu là hình thức
điều cán bộ, công chức đến
doanh nghiệp tư nhân làm
việc với tư cách là nhân viên
của doanh nghiệp tư nhân trên
cơ sở hợp đồng lao động ký
kết với doanh nghiệp tư nhân,
hưởng lương và gia nhập bảo
hiểm y tế của doanh nghiệp.
Theo nguyên tắc, thời gian
giao lưu là 3 năm và có thể
kéo dài nhưng không quá 5
năm trong trường hợp doanh
nghiệp tư nhân có yêu cầu gia
hạn với lý do nếu nhân viên

cử giao lưu đó trở về lại cơ
quan Chính phủ thì doanh
nghiệp tư nhân sẽ gặp khó
khăn trong việc vận hành
nghiệp vụ. Lý do đó phải
được Viện Nhân sự xem xét
và công nhận là lý do chính
đáng. Việc gia hạn chỉ được
công nhận khi có sự đồng ý
của trưởng bộ, ngành cử và
của nhân viên được cử. 

Theo pháp luật Nhật Bản,
cán bộ được cử giao lưu đến
các doanh nghiệp tư nhân
ngoài việc tiếp tục thực hiện
các quy định của Luật Công
chức quốc gia và Luật Luân
thường đạo đức còn phải thực
hiện các quy định sau: 1)
Nhân viên được cử giao lưu
đến doanh nghiệp không được
làm những nghiệp vụ liên
quan đến việc xin phép và cấp
phép, liên hệ với cơ quan nhà
nước mà nhân viên đó đã làm
việc trước khi được cử giao
lưu và những nghiệp vụ có
liên quan đến ký kết - thực
hiện nghĩa vụ hợp đồng với cơ
quan đó. 2) Nhân viên được
cử giao lưu không được lợi
dụng danh hiệu công chức để
làm các nghiệp vụ của doanh
nghiệp nhận cử hoặc sử dụng
ảnh hưởng của chức vụ mà
cán bộ được cử giao lưu đó đã
làm việc trước khi được cử
giao lưu.

Tuyển nhận giao lưu là
hình thức tuyển nhận nhân
viên của doanh nghiệp tư
nhân vào làm việc tại cơ quan
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nhà nước với tư cách là công
chức quốc gia theo nhiệm kỳ.
Căn cứ vào cam kết giữa
doanh nghiệp tư nhân và
người có quyền ra lệnh bổ
nhiệm thì sau khi hết nhiệm
kỳ, doanh nghiệp tư nhân có
nghĩa vụ tiếp nhận lại nhân
viên đó về làm việc. Nhiệm
kỳ của chương trình tuyển
nhận giao lưu cho mỗi đối
tượng được tuyển nhận là 3
năm. Tuy nhiên, nếu người
có quyền ra lệnh bổ nhiệm
cho rằng cần thiết phải gia
hạn để hoàn thành sự vụ chủ
quản thì có thể gửi ý kiến đến
Viện Nhân sự. Sau khi được
sự chấp thuận của Viện Nhân
sự, có thể gia hạn kéo dài
nhiệm kỳ nhưng không quá 5
năm kể từ ngày tuyển nhận
giao lưu. Trong thời gian
được tiếp nhận giao lưu, nhân
viên đó phải chịu sự điều
chỉnh của Luật Công chức
quốc gia, Luật Luân thường
đạo đức, được quốc gia chi
trả lương, được áp dụng các
chế độ cho công chức quốc
gia như chế độ bảo hiểm
lương hưu của công chức
quốc gia, chế độ trợ cấp trả
một lần khi thôi việc và
không được thực hiện các
điều sau: Thứ nhất, nhân viên
được tuyển nhận giao lưu
không được giữ địa vị là
nhân viên của doanh nghiệp

cử giao lưu. Thứ hai, nhân
viên đó không được liên quan
đến bất cứ nghiệp vụ gì của
doanh nghiệp cử giao lưu.
Thứ ba, không được giữ
những chức vụ với nghiệp vụ
có liên quan đến việc xử lý
cấp phép đối với doanh
nghiệp cử hoặc không được
làm những nghiệp vụ có liên
quan đến ký kết hoặc thực
hiện nghĩa vụ hợp đồng với
doanh nghiệp cử đó.

Tiêu chuẩn giao lưu nhân
sự giữa Chính phủ và doanh
nghiệp tư nhân được pháp
luật Nhật Bản quy định rất cụ
thể về nguyên tắc, tiêu chuẩn
giao lưu trong trường hợp có
quan hệ chủ quản, tiêu chuẩn
về giao lưu nhân sự hay có
quan hệ hợp đồng và tiêu
chuẩn về giao lưu nhân sự
trong các trường hợp khác.
Bên cạnh đó, pháp luật Nhật
Bản còn quy định những đặc
lệ trong việc áp dụng tiêu
chuẩn giao lưu. Đồng thời, để
bảo đảm chế độ giao lưu
nhân sự giữa Chính phủ và
doanh nghiệp tư nhân minh
bạch, công khai, pháp luật
Nhật Bản không những quy
định rõ ràng tiêu chuẩn giao
lưu nhân sự mà còn quy định
các hình thức chế tài cụ thể
đối với các đối tượng nhân
viên được cử giao lưu và
nhân viên được tuyển nhận

giao lưu nếu vi phạm các
nghĩa vụ phục vụ theo từng
mức độ từ cảnh cáo đến cách
chức, đuổi việc hoặc quay trở
về cơ quan cũ.

Nghiên cứu Chế độ giao
lưu nhân sự giữa Chính phủ
và tư nhân ở Nhật Bản cho
thấy chế độ này được bảo
đảm bằng hệ thống cơ sở
pháp luật rất cụ thể, chi tiết.
Chế độ giao lưu nhân sự giữa
Chính phủ và tư nhân được
áp dụng ở Nhật Bản là một
vấn đề mới đối với công tác
nhân sự ở Việt Nam. So sánh
chúng ta thấy với chế độ giao
lưu nhân sự giữa Chính phủ
và tư nhân ở Nhật Bản với
công tác luân chuyển cán bộ
ở Việt Nam có mục đích và ý
nghĩa tương đồng. Tuy nhiên,
ở Việt Nam chế độ luân
chuyển cán bộ chỉ được thực
hiện trong các cơ quan của
Đảng, Nhà nước, chưa được
áp dụng theo hướng mở giữa
Nhà nước và các doanh
nghiệp tư nhân. Đây là một
vấn đề cần được nghiên cứu
và thử nghiệm. Việc luân
chuyển cán bộ ở Việt Nam
trong thời gian tới nên được
chú trọng không những trong
các cơ quan của Đảng và Nhà
nước mà còn ở khối doanh
nghiệp và cụ thể hóa bằng
một quy định hoặc đạo luật về
luân chuyển cán bộ r

Hoan nghªnh b¹n ®äc phª b×nh T¹p chÝ



CôNG TÁC CÁN Bộ
Đề nghị Trung ương sớm ban hành
Hướng dẫn thực hiện Quy định số 105-

QÐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị “về
phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới
thiệu cán bộ ứng cử” để các đơn vị, địa phương
làm căn cứ tổ chức thực hiện, nhất là trong
những vấn đề còn bất cập, vướng mắc cần tháo
gỡ kịp thời. 

Ban tổ chức tỉnh ủy Đắk nông

œ Thực hiện Chương trình công tác của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022,

Ban Tổ chức Trung ương đang phối hợp với
các cấp ủy, tổ chức đảng sơ kết việc thực hiện
Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017
của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ
và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”, dự
kiến trình Bộ Chính trị xem xét vào cuối quý
II-2022. Sau khi Bộ Chính trị xem xét, cho ý
kiến, Ban Tổ chức Trung ương sẽ xem xét việc
hướng dẫn một số nội dung cụ thể cho phù
hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hiện nay, tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán
bộ ứng cử hoặc nghỉ hưu được thực hiện

theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-
11-2020 của Chính phủ và Kết luận số 08-
KL/TW ngày 15-6-2021 của Bộ Chính trị, theo
đó tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình cho đến khi
nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi, trong khi đó cán
bộ trẻ theo quy định áp dụng với cấp tỉnh, cấp
huyện là dưới 40 tuổi. Vậy, Trung ương có thể
xem xét, quy định tuổi đối với cán bộ trẻ cấp
tỉnh, cấp huyện là dưới 45 tuổi như quy định
đối với cán bộ trẻ cấp Trung ương để phù hợp
với thực tiễn không?

Ban tổ chức tỉnh ủy Bắc ninh

œNghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các

cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng
lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã xác định
cán bộ trẻ ở Trung ương là dưới 45 tuổi, ở địa
phương là dưới 40 tuổi. Do vậy, về ý kiến trên,

Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với các
cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp, tham
mưu trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư xem xét theo quy định. Trong khi chưa
có chủ trương, quy định mới, đề nghị các đồng
chí thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết
Trung ương 7 (khóa XII) và các quy định hiện
hành liên quan.

Xin hỏi, việc công khai bản kê khai tài
sản, thu nhập của cán bộ dự kiến bổ

nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ
quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo các
quy định nào?

phamthanh@...

œ Theo Khoản 1, Điều 12 Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30-10-2020 của

Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của
cán bộ có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan,
tổ chức, đơn vị thì việc công khai bản kê khai
của người dự kiến bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được
thực hiện bằng hình thức công bố tại cuộc họp
lấy phiếu tín nhiệm. Cuộc họp lấy phiếu tín
nhiệm đối với cán bộ dự kiến bổ nhiệm giữ
chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo
điểm d, Khoản 2, Điều 46 Nghị định số
138/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 quy định
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
điểm d, Khoản 2, Điều 46 Nghị định số
115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

CôNG TÁC ĐảNG VIÊN
Xin hỏi, chi bộ sinh hoạt tạm thời mà
toàn thể đảng viên trong chi bộ đều là

đảng viên tham gia sinh hoạt đảng tạm thời
thì chi bộ đó có được ra nghị quyết lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ không? Việc biểu quyết
của đảng viên sinh hoạt tạm thời thực hiện
như thế nào? 

nguyenvansam@...

œTiết 6.3.2.d, Điểm 6, Quy định số 24-
QĐ/TW ngày 30-7-2021 của BCH
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Trung ương quy định: “Nhiệm vụ chi bộ sinh
hoạt tạm thời là lãnh đạo đảng viên trong chi
bộ thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên,
quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí và thực
hiện một số nhiệm vụ cụ thể do cấp ủy cấp trên
giao”. 

Tiết 6.3.2.b quy định: “Ở nơi sinh hoạt chính
thức thì thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền
theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Điều lệ
Đảng; ở nơi sinh hoạt đảng tạm thời thì trừ
quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử”.

Căn cứ vào quy định trên thì chi bộ tạm thời
không được ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ; đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi
bộ tạm thời không được biểu quyết, ra nghị
quyết, ứng cử và bầu cử.

Chi bộ tôi có đảng viên trong thời gian
dự bị thì sinh con thứ ba (sinh con vào

tháng 4-2022, thời điểm chuyển đảng chính
thức vào tháng 6-2022).

Xin hỏi, đảng viên trên nếu chưa xử lý do
chưa có kết luận xử lý vi phạm thì có đủ điều
kiện chuyển đảng chính thức vào tháng 6-2022
hay không?

tranvusx@...

œĐiều 5, Điều lệ Đảng quy định: “Khi hết
thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng

viên chính thức từng người một và biểu quyết
như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng
viên thì đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền
quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên
dự bị”.

Tiết 1.2.5. Điểm 1, Mục III, Hướng dẫn số
02-HD/TW ngày 9-12-2021 của Ban Bí thư
hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định
số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của BCH Trung
ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và
kỷ luật của Đảng quy định: “Đảng viên là nữ
giới trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản,
đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc đảng
viên là nam giới (trong trường hợp vợ chết
hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác)

đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chưa xem
xét, xử lý kỷ luật”.

Như vậy, trường hợp đảng viên dự bị sinh
con thứ ba (sinh con tháng 4-2022, có thời
điểm chuyển đảng chính thức tháng 6-2022)
chưa bị xem xét xử lý kỷ luật thì báo cáo chi
bộ để chi bộ xem xét, quyết định chuyển đảng
chính thức theo đúng quy định.

Xin hỏi, việc thu, chi đảng phí trong
Đảng hiện nay được thực hiện theo quy

định, hướng dẫn nào? Việc sử dụng đảng phí
được thực hiện như thế nào?

lethihong@...

œHiện nay, việc thu, chi đảng phí trong
Đảng được thực hiện theo Công văn số

141-CV/VPTW/nb ngày 17-3-2011 của Văn
phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn
thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW ngày 28-
12-2010 của Bộ Chính trị quy định về chế độ
đảng phí. 

Điểm 2.1, Mục II Quản lý và sử dụng đảng
phí quy định đảng phí được trích để lại ở các
cấp được sử dụng như sau:

Chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận, số đảng
phí được trích lại chi phục vụ cho hoạt động
công tác đảng. Các TCCSĐ, tổ chức cấp trên
cơ sở đảng không là đơn vị dự toán, số đảng
phí trích giữ lại không tính vào định mức chi
thường xuyên mà được bổ sung vào nguồn
kinh phí hoạt động của các tổ chức đảng.

Đối với các đảng ủy khối trực thuộc tỉnh ủy,
thành ủy; các đảng ủy khối trực thuộc Trung
ương, số đảng phí trích để lại được bổ sung
vào nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức
đảng. Các huyện ủy, quận ủy, thị ủy trực thuộc
tỉnh; tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;
Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung
ương và cơ quan tài chính đảng ở Trung ương,
số thu đảng phí được trích để lại không tính
vào định mức kinh phí chi thường xuyên của
cơ quan, đơn vị mà được lập Quỹ dự trữ của
Đảng ở cấp đó. Quỹ dự trữ được dùng bổ sung
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chi hoạt động của cấp ủy, hỗ trợ kinh phí hoạt
động cho các tổ chức đảng trực thuộc có khó
khăn; cấp ủy đảng quyết định việc chi tiêu quỹ
dự trữ. 

Đảng viên A khi từ trần được 68 năm 4
tháng tuổi Đảng. Xin hỏi, đảng viên A có

được xét truy tặng sớm Huy hiệu 70 năm tuổi
Đảng không?

Ban tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Long

œĐiểm 18.2 Hướng dẫn số 01-HD/TW
ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư hướng

dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
quy định: Đảng viên từ trần được xét truy tặng
Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy
tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời
gian quy định.

Trường hợp đảng viên A nêu trên khi từ trần
có 68 năm 4 tháng tuổi Đảng, còn thiếu 20
tháng mới đủ 70 năm tuổi Đảng. Do vậy, đảng
viên A không thuộc đối tượng xét truy tặng
sớm Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng r

68 X©y dùng §¶ng sè 5-2022

TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

?
kiến thức quốc phòng - an ninh để nhận thức
đầy đủ hơn về âm mưu, phương thức, thủ đoạn
hoạt động của các thế lực thù địch, phản động,
các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong
việc thực hiện quy chế và các nghị quyết, chỉ thị
của Trung ương Đảng về CTDV.

Thời gian tới, chính quyền các quận, huyện
ở TP. Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện
những giải pháp để nâng cao hiệu quả CTDV: 

Một là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong
nhận thức và hành động về CTDV của các cấp
ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là đội ngũ cán
bộ, công chức ở các quận, huyện.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung CTDV
chính quyền ở các quận, huyện theo hướng đa
dạng, thiết thực, kịp thời, phù hợp với thực
tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị từng giai
đoạn, ưu tiên những khu vực khó khăn trong
triển khai đưa các chủ trương, nghị quyết của
các cấp ủy đảng vào cuộc sống.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp ủy, chính quyền và sự giúp đỡ, hỗ trợ từ
các ban, ngành, đoàn thể của Thành phố đối
với chính quyền các quận, huyện trong
CTDV; định kỳ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm,
nhân rộng các mô hình, điển hình trong các
phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân
vận khéo”.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phương thức
CTDV chính quyền ở các quận, huyện theo
hướng chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo
trong cách làm, “bám dân, bám địa bàn” để
“Dân vận khéo”.

Năm là, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ
CTDV chính quyền ở các quận, huyện và sự
chỉ đạo của chính quyền quận, huyện đối với
chính quyền xã, phường, thị trấn về CTDV
chính quyền ở cơ sở r

hỘP thư CỘng tÁC ViÊn
Trong tháng 4 năm 2022, Tạp chí Xây dựng

Đảng đã nhận được tin, bài, câu hỏi... của các đồng
chí và các bạn: Trần Cao Anh, Vũ Quý Tùng Anh,
Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Quang Bình, Phạm Thị
Hương Giang, Nguyễn Anh Hùng, Nguyễn Ngọc
Hương, Trần Công Huyền, Mạnh Khương, Nguyễn
Duy Linh, Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Thắng,
Trương Thị Thu Thanh, Nguyễn Văn Thanh, Đỗ
Thông, Ngô Thùy, Nguyễn Thế Tư...

Xin trân trọng cảm ơn và mong các đồng chí, các
bạn tiếp tục cộng tác, viết tin, bài cho Tạp chí số 6-
2022 với chủ đề: Tinh gọn biên chế, cơ cấu lại đội
ngũ cán bộ, công chức; Kỷ niệm 111 năm Ngày
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-
2022); 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
(21-6-1925 - 21-6-2022)… Tin, bài, ảnh... ghi đầy
đủ họ, tên, địa chỉ, điện thoại để tiện liên hệ. Gửi thư
điện tử theo địa chỉ: toasoan@xaydungdang.vn. Tiêu
đề thư điện tử và tên file gửi kèm đề nghị dùng tiếng
Việt không dấu để tiện khai thác, sử dụng.

BAN BIÊN TậP

CÔNG TÁC DÂN VẬN...
(Tiếp theo trang 45)


