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Chủ tịCh hồ Chí minh nÓi về
quản lý cán bộ, bổ nhiệm cán bộ
Phải cất nhắc cán bộ một cách cho đúng

Cất nhắc cán bộ là một công tác cần kíp.
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.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 5, tr.314.
Biết rõ ràng cán bộ, mới có thể cất nhắc cán bộ một cách đúng mực.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 5, tr.321.
a) Những người đã tỏ ra rất trung thành và hăng hái trong công việc, trong lúc đấu tranh.
b) Những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết dân chúng. Luôn luôn chú

ý đến lợi ích của dân chúng…
c) Những người có thể phụ trách giải quyết các vấn đề, trong những hoàn cảnh khó

khăn…
d) Những người luôn luôn giữ đúng kỷ luật.
Đó là những khuôn khổ để lựa chọn cán bộ, chúng ta phải theo cho đúng.

Sđd, tập 5, tr.315.
Phải kiểm tra công tác của cán bộ, nếu chỉ nghe báo cáo, có khi cán bộ báo cáo không
đúng thì lãnh đạo sẽ sai lệch.

Sđd, tập 9, tr.309.
Phải biết rõ cán bộ - Từ trước đến nay, Đảng ta chưa thực hành cách thường xem xét
cán bộ. Đó là một khuyết điểm to. Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân
tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hoá
cũng lòi ra.

Sđd, tập 5, tr.314.
… Thường thường kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm, sữa chữa khuyết điểm, phát
triển ưu điểm.

Giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến. Thế là không biết
yêu dấu cán bộ.

Sđd, tập 5, tr.316.
Những cán bộ có ưu điểm thì phải khen thưởng; người làm trái kỷ luật thì phải phạt.
Nếu không thưởng thì không có khuyến khích; nếu không có phạt thì không giữ vững kỷ
luật.

Sđd, tập 9, tr.310.
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LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

tình hình xây dựng tCCSĐ và đội ngũ
đảng viên

Tính đến 31-12-2021, toàn Đảng có 51.299
TCCSĐ (gồm 22.944 đảng bộ cơ sở, 28.355
chi bộ cơ sở). Trong các năm 2016-2020,
TCCSĐ ở khu vực xã, phường, thị trấn tăng
thêm 423 tổ chức, giải thể 871 tổ chức; khu
vực doanh nghiệp nhà nước giảm 1.831 tổ
chức; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước
tăng 122 tổ chức; các đơn vị thành lập mới,
hợp nhất, sáp nhập đã sắp xếp, củng cố 5.717
TCCSĐ, giải thể 10.822 tổ chức; so với năm
2010, toàn Đảng đã giảm 3.920 TCCSĐ. 

Qua nhiều nhiệm kỳ, công tác xây dựng tổ
chức đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy
mạnh; TCCSĐ tiếp tục được củng cố, kiện
toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm
sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, gắn với xây
dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan
tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được
nâng lên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị,

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.
Số lượng đảng viên đã tăng liên tục qua các

nhiệm kỳ. Trung bình 10 năm qua, mỗi năm
tăng 143.357 đảng viên, tính đến 31-12-2021
toàn Đảng có tổng số 5.325.532 đảng viên.
Đến nay tỷ lệ đảng viên chiếm 5,4% dân số cả
nước (bình quân 100 người dân có khoảng 6
đảng viên). Cơ cấu độ tuổi tương đối phù hợp,
số lượng đảng viên nữ, trẻ, đồng bào dân tộc
thiểu số, người có tôn giáo, chủ doanh nghiệp
tư nhân tăng, đã góp phần tạo nguồn cán bộ
cho Đảng. Đảng viên nữ chiếm 38,1%, đảng
viên là đồng bào dân tộc thiểu số 12,3%, đảng
viên là người có tôn giáo 1,8%. Độ tuổi trung
bình của đảng viên là 43,9 tuổi. 

Chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển
biến tích cực; trình độ học vấn, chuyên môn,
lý luận chính trị ngày càng cao (đảng viên có
trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 55%; có
trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên
chiếm hơn 60%; không còn đảng viên chưa
biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ). Các cấp ủy
tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quản
lý, rà soát, sàng lọc, đánh giá, xếp loại, kiểm

Tăng cường củng cố, xây dựng Tổ chức cơ sở đảng 
và nâng cao chấT lượng đội ngũ đảng viên 

trong giai đoạn mới

TrầN THị LÊ VIệT

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta luôn quan tâm, chú
trọng xây dựng TCCSÐ vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng
viên, coi đó là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc của Đảng các nhiệm kỳ gần đây đều nhấn mạnh vị
trí, vai trò của TCCSĐ, đội ngũ đảng viên, xác định việc nâng cao chất lượng
TCCSĐ và đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các
cấp ủy, tổ chức đảng.



tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ, xử
lý đảng viên vi phạm, đưa đảng viên không
còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Công tác đấu
tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được
đẩy mạnh. Phần lớn đội ngũ đảng viên ở cơ sở
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn
luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức,
lối sống, ý thức tự phê bình và phê bình, tinh
thần tiền phong, gương mẫu, xây dựng mối
quan hệ gắn bó với nhân dân, góp phần xây
dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.  

Những kết quả đạt được nêu trên có ý
nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng
viên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng
ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính
trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường và
củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng,
Nhà nước và chế độ.

Bên cạnh những kết quả quan trọng, chất
lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
một số TCCSĐ còn hạn chế; chậm đổi mới
phương thức lãnh đạo; chưa kịp thời sửa đổi,
bổ sung quy chế làm việc; thực hiện chưa
nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chất
lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở, sinh
hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình,
công tác đánh giá, xếp loại còn hạn chế; chưa
thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong
giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân
dân ở cơ sở. Một số cấp ủy cơ sở chưa nêu cao
tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu; chưa
chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng
viên khi có dấu hiệu vi phạm; giảm sút sức
chiến đấu, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi
phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, giảm
niềm tin của Nhân dân với Đảng. Mô hình tổ
chức một số loại hình TCCSĐ còn bất cập,
chậm được kiện toàn, sắp xếp. Xây dựng
TCCSĐ khu vực ngoài nhà nước, nhất là

doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, tỉ lệ tổ
chức đảng, đảng viên thấp, vai trò lãnh đạo
mờ nhạt, lúng túng cả về nội dung và phương
thức hoạt động. Một số TCCSĐ ở vùng sâu,
vùng xa, biên giới, hải đảo, ở ngoài nước…
hoạt động còn khó khăn.

Một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ
chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới; phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản
lĩnh chính trị, đấu tranh tự phê bình và phê
bình yếu; tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu
giảm sút; chưa gương mẫu, sống thực dụng;
suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, vi
phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp
luật. Nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu
vào Đảng của không ít đảng viên chưa đúng,
không trong sáng...

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
Trong các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng,

chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng nhấn mạnh: “Củng cố, nâng cao chất
lượng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên: Tiếp tục
đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ…”;
“Nâng cao chất lượng đảng viên. Coi trọng
công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số
lượng, chất lượng. Nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng
viên. Sàng lọc, kiên quyết đưa những người
không đủ tư cách ra khỏi Đảng…”.

Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII, BCH
Trung ương vừa ban hành Nghị quyết Trung
ương 5 (Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-
2022) về tăng cường củng cố, xây dựng
TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng
viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết đề ra
mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp
phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng
cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
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Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư
cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo
tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính
trị của TCCSĐ. Nâng cao chất lượng công tác
kết nạp đảng viên đáp ứng yêu cầu mới. Đến
năm 2025, hằng năm có trên 90% TCCSĐ,
đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn
thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100%
thôn, bản có đảng viên; tỉ lệ đảng viên mới kết
nạp hằng năm trong giai đoạn 2020-2025 đạt
từ 3 - 4% tổng số đảng viên. Đến năm 2030,
hằng năm có trên 90% TCCSĐ, đảng viên
được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản, tổ
dân phố có chi bộ; tỉ lệ kết nạp mới đảng viên
hằng năm trong giai đoạn 2025-2030 đạt từ 3
- 4% tổng số đảng viên.

Để đạt được mục tiêu trên, các cấp ủy, tổ
chức đảng cần thực hiện tốt nhiệm vụ, giải
pháp sau:

1. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của TCCSĐ. Kiện toàn TCCSĐ
đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị và công tác cán bộ.
Nghiên cứu, xây dựng mô hình TCCSĐ có tính
đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy bảo đảm phù hợp với nguyên tắc chung
và thực tiễn của lĩnh vực hoạt động, địa
phương, cơ quan, đơn vị. Tổng kết các mô
hình thí điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô
hình hoạt động hiệu quả. 

2. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng
trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn. Đổi
mới mô hình TCCSĐ ở cơ quan Đảng, Nhà
nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính
trị - xã hội, hội quần chúng ở cấp tỉnh và cấp
huyện. Sắp xếp mô hình TCCSĐ trong các
loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo
ngành, lãnh thổ, bảo đảm thực hiện hiệu quả
nhiệm vụ chính trị và phối hợp chặt chẽ với
cấp ủy địa phương; TCCSĐ trong các tập
đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ
trở xuống. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát
triển TCCSĐ trong khu vực ngoài nhà nước,
nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp
ngoài công lập. Củng cố, phát triển tổ chức
đảng trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ
phần hóa…

3. rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại
hình TCCSĐ bảo đảm phù hợp với thực tế và
yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tăng cường mối quan
hệ phối hợp giữa TCCSĐ trong các tập đoàn,
tổng công ty với cấp ủy địa phương, bảo đảm
sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của
cấp ủy tập đoàn, tổng công ty gắn với sự lãnh
đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương. Nghiên
cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy
với chủ doanh nghiệp tư nhân nhằm phát huy
vai trò của tổ chức đảng.

4. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo
của TCCSĐ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm,
năng lực công tác của cấp ủy, bí thư cấp ủy ở
cơ sở, bảo đảm vai trò hạt nhân chính trị và sự
lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; thực hiện
nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê
bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương,
đoàn kết trong Đảng. Lấy hiệu quả hoạt động
của TCCSĐ là một trong những căn cứ để
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp
ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy viên được phân
công phụ trách.

5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả
công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng
viên, khắc phục tình trạng hình thức trong
công tác đánh giá, xếp loại hằng năm. Tiếp tục
quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
cấp ủy, TCCSĐ, đảng viên về tầm quan trọng
của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực
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(Xem tiếp trang 19)
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Quy định số 46 gồm 4
chương, 14 điều, cơ
bản kế thừa các nội

dung còn phù hợp trong 13
điều của Quy định số 220; bổ
sung mới 1 điều (về trách
nhiệm và quyền hạn chung
của các cơ quan tham mưu,
giúp việc huyện ủy), sửa đổi,
bổ sung một số khoản trong
một số điều và chủ yếu là sắp
xếp, điều chuyển, biên tập lại
một số nội dung cho phù hợp,
dễ hiểu hơn. 

Điều 2, Quy định số 46 bổ
sung, sửa đổi một số nội
dung: 1) Khoản 1 bổ sung
nguyên tắc “một cơ quan thực
hiện nhiều việc và một việc
chỉ giao cho một cơ quan chủ
trì thực hiện và chịu trách
nhiệm chính” để phù hợp tinh

thần Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 25-10-2017 của
BCH Trung ương khóa XII. 2)
Khoản 3 biên tập, sửa đổi
thành “BTV cấp ủy cấp huyện
căn cứ tổng biên chế được
BTV cấp ủy cấp tỉnh giao và
yêu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu cán
bộ, công chức, tiêu chuẩn
chức danh, vị trí việc làm đã
được phê duyệt để xem xét,
quyết định biên chế của mỗi
cơ quan bảo đảm tinh gọn,
cân đối giữa các cơ quan
tham mưu, giúp việc huyện
ủy; tăng cường phân công
kiêm nhiệm một số chức
danh”. 3) Bổ sung mới nội
dung Khoản 4 quy định về
“tổng số lãnh đạo cấp phó
chuyên trách của các cơ quan
tham mưu, giúp việc huyện ủy

không quá 10 người; các
quận ủy, thị ủy, thành ủy trực
thuộc tỉnh ủy, thành ủy không
quá 11 người. Số lượng lãnh
đạo cấp phó chuyên trách cụ
thể của mỗi cơ quan do BTV
cấp ủy cấp huyện xem xét,
quyết định” nhằm tạo thuận
lợi, linh hoạt cho địa phương
trong việc quyết định số
lượng cụ thể cho từng cơ quan
tham mưu phù hợp với tình
hình thực tiễn, yêu cầu, nhiệm
vụ công tác. Đồng thời, vẫn
bảo đảm việc quản lý chặt chẽ
của Trung ương về tổng số
lượng lãnh đạo cấp phó
chuyên trách của các cơ quan
tham mưu, giúp việc huyện ủy
trên cả nước; không tăng so
với Quy định số 220.

Để xác định cụ thể một số

Những điểm mới

Trong Quy định về chức năng, nhiệm vụ, Tổ chức bộ máy 
cơ Quan chuyên Trách Tham mưu, giúp việc huyện ủy

THỦY TrươNG - NGUYễN VăN HUY

Ngày 3-12-2021, Ban Bí thư khóa XIII đã ban hành Quy định số 46-
QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên
trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh
ủy, thành ủy (gọi chung là Quy định số 46), thay thế Quy định số 220-QĐ/TW
ngày 27-3-2013 của Ban Bí thư khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy,
thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu
một số điểm mới của Quy định này.
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trách nhiệm, quyền hạn chung
của các cơ quan tham mưu,
giúp việc và đồng bộ với Quy
định số 04-QĐ/TW của Ban
Bí thư, Quy định số 46 bổ
sung mới Điều 3: Một số trách
nhiệm và quyền hạn chung
của các cơ quan tham mưu,
giúp việc huyện ủy, gồm 5
khoản: “1. Chịu trách nhiệm
trước huyện ủy, ban thường
vụ, thường trực huyện ủy
trong tham mưu, đề xuất cho
cấp ủy và thực hiện chức
năng, nhiệm vụ được giao. 2.
Được yêu cầu cấp ủy, tổ chức
đảng trực thuộc huyện ủy báo
cáo, cung cấp thông tin, tài
liệu để thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của cơ quan. 3.
Được cử cán bộ dự các cuộc
họp, hội nghị của cấp ủy, tổ
chức đảng trực thuộc và các
cơ quan có liên quan khi bàn
về nội dung thuộc lĩnh vực
chuyên môn do cơ quan phụ
trách. 4. Thực hiện nhiệm vụ,
trách nhiệm, thẩm quyền của
chủ thể kiểm tra, giám sát
theo quy định của BCH Trung
ương Đảng về công tác kiểm
tra, giám sát và kỷ luật của
Đảng. 5. Thực hiện chế độ
báo cáo định kỳ, đột xuất với
thường trực, ban thường vụ
huyện ủy và các cơ quan tham
mưu, giúp việc tương ứng của
tỉnh ủy”.

Điều 8 Quy định số 220
chuyển thành Điều 4 Quy
định số 46 (Về tiêu chuẩn
chức danh và cơ cấu lao động)

và biên tập lại cho phù hợp
với thực tiễn; đồng bộ với
Quy định số 04-QĐ/TW.
Theo đó: 1) Khoản 1 diễn đạt
theo hướng “việc xác định
tiêu chuẩn chức danh, vị trí
việc làm và cơ cấu cán bộ,
công chức trong mỗi cơ quan
do các cơ quan tham mưu,
giúp việc huyện ủy xây dựng,
ban tổ chức huyện ủy thẩm
định trình cấp có thẩm quyền
xem xét theo quy định” là để
phù hợp với nội dung, quy
trình tại Hướng dẫn số 04-
HD/BTCTW ngày 12-9-2016
của Ban Tổ chức Trung ương
về xây dựng vị trí việc làm và
cơ cấu ngạch công chức trong
cơ quan đảng, mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội. 2) Khoản 2 biên tập,
rút gọn lại theo hướng không
chia tỷ lệ cơ cấu cán bộ, công
chức làm công tác nghiên cứu,
tham mưu tổng hợp với công
chức hành chính, tác nghiệp
của các cơ quan như Quy định
số 220 mà chỉ quy định: “Bố
trí cơ cấu cán bộ, công chức
hợp lý, bảo đảm biên chế
công chức làm công tác
nghiên cứu, tham mưu chiếm
đa số trên cơ sở yêu cầu,
nhiệm vụ và vị trí việc làm;
giảm tối đa người phục vụ”.

Ngoài những nội dung
quy định chung trên, Quy
định số 46 bổ sung, điều
chỉnh chức năng, nhiệm vụ,
tổ chức bộ máy của các cơ
quan tham mưu, giúp việc

huyện ủy như sau: 
Thứ nhất, sửa đổi, biên tập

lại nội dung về tổ chức bộ
máy, biên chế của các cơ quan
tham mưu (tại khoản 3 của
các Điều 5, 6, 7, 8, 9) nhằm
tạo điều kiện để BTV huyện
ủy chủ động giao biên chế, số
lượng cấp phó cho các cơ
quan tham mưu phù hợp với
thực tiễn công tác tại địa
phương, bảo đảm biên chế
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và
đồng bộ với nội dung tại
khoản 4 Điều 2 Quy định số
46 về nguyên tắc tổ chức
chung. Cụ thể: 1) Về lãnh
đạo: Gồm cấp trưởng và lãnh
đạo cấp phó chuyên trách,
kiêm nhiệm. Số lượng lãnh
đạo cấp phó do BTV huyện ủy
xem xét, quyết định. Đối với
Văn phòng huyện ủy: Gồm
chánh văn phòng, phó chánh
văn phòng. Số lượng phó
chánh văn phòng do BTV
huyện ủy xem xét, quyết định.
Đối với Ban tổ chức huyện
ủy: Gồm trưởng ban, phó
trưởng ban (1 phó trưởng ban
kiêm nhiệm là trưởng phòng
nội vụ huyện). Số lượng phó
trưởng ban do BTV huyện ủy
xem xét, quyết định. Đối với
cơ quan Ủy ban kiểm tra
huyện ủy: Gồm chủ nhiệm,
phó chủ nhiệm. Số lượng phó
chủ nhiệm do ban thường vụ
huyện ủy xem xét, quyết định
theo quy định của Trung
ương. Đối với Ban tuyên
giáo huyện ủy: Gồm trưởng
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ban, phó trưởng ban. Số
lượng phó trưởng ban do
BTV huyện ủy xem xét,
quyết định. Trưởng ban tuyên
giáo đồng thời là giám đốc
trung tâm chính trị để đồng
bộ với Nghị quyết số 18-
NQ/TW và Quy định số 208-
QĐ/TW ngày 8-11-2019 của
Ban Bí thư về chức năng,
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của
trung tâm chính trị cấp huyện:
“Trưởng ban tuyên giáo cấp
ủy huyện là giám đốc trung
tâm chính trị cấp huyện theo
chế độ kiêm nhiệm”. Đối với
Ban Dân vận huyện ủy: Gồm
trưởng ban, phó trưởng ban.
Số lượng phó trưởng ban do
BTV huyện ủy xem xét,
quyết định. 2) Về biên chế
của từng cơ quan tham mưu,
giúp việc do BTV huyện ủy
xem xét, quyết định. 

Thứ hai, bổ sung, điều
chỉnh, sắp xếp nội dung về
chức năng, nhiệm vụ của các
cơ quan tham mưu (tại các
Điều 5, 7, 8, 9) như sau: 1)
Với Văn phòng huyện ủy,
biên tập, bổ sung chức năng
tại khoản 1.2 Điều 5 để phù
hợp với thực tiễn “trực tiếp
quản lý tài sản, tài chính của
huyện ủy và bảo đảm kinh
phí, cơ sở vật chất, phương
tiện và tổ chức phục vụ hoạt
động của huyện ủy…”; đồng
thời bổ sung nhiệm vụ thành
“Nghiên cứu, đề xuất và giúp
huyện ủy, BTV, thường trực
huyện ủy xây dựng, thực hiện

quy chế làm việc và chương
trình công tác; sắp xếp
chương trình công tác của
BTV huyện ủy, bí thư và các
phó bí thư huyện ủy, thực hiện
công tác đối ngoại của huyện
ủy…”; để cụ thể hóa Quy
định số 202-QĐ/TW của Ban
Bí thư ngày 2-8-2019, đưa
thêm nhiệm vụ “Chủ trì, phối
hợp tham mưu, giúp huyện ủy,
BTV huyện ủy lãnh đạo, chỉ
đạo công tác tư pháp, nội
chính, phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực”. 2) Với Ban
tổ chức huyện ủy, bổ sung
nội dung “Là cơ quan tham
mưu, giúp việc” trong chức
năng; đồng thời, bổ sung biên
tập một số câu từ trong các
nhiệm vụ để bao quát toàn
diện, đầy đủ nội dung và đồng
bộ các văn bản khác. 3) Với
Cơ quan Ủy ban kiểm tra
huyện ủy, bổ sung một nhiệm
vụ thuộc nhóm nghiên cứu, đề
xuất và thực hiện để phù hợp
thực tiễn và đồng bộ với Quy
định số 04-QĐi/TW là
“Chuẩn bị các vụ việc kiểm
tra, giám sát, kỷ luật đảng;
các báo cáo, đề án để ủy ban
kiểm tra huyện ủy xem xét,
quyết định theo thẩm quyền”.
4) Với Ban tuyên giáo huyện
ủy, bổ sung nội dung về đạo
đức để đồng bộ và cập nhật
đầy đủ chức năng “là cơ quan
tham mưu, giúp việc…. về
công tác xây dựng Đảng
thuộc các lĩnh vực… tư
tưởng, đạo đức…; đồng thời,

bổ sung một số nội dung
thuộc nhóm nhiệm vụ nghiên
cứu, đề xuất và thực hiện cho
đồng bộ và toàn diện, gồm
“Nghiên cứu, theo dõi…
những diễn biến… dư luận
xã hội, những âm mưu, thủ
đoạn chống phá của các thế
lực thù địch về lĩnh vực chính
trị tư tưởng trên địa bàn
huyện”..., “Tổ chức tuyên
truyền, giáo dục, phát huy
truyền thống cách mạng của
địa phương, đất nước”. 5)
Với Ban Dân vận huyện ủy,
sửa đổi, bổ sung và biên tập
lại một nhiệm vụ thuộc nhóm
nghiên cứu, đề xuất và thực
hiện cho phù hợp với thực
tiễn công tác dân vận như
sau: “Tham mưu, giúp cấp ủy
nắm tình hình và chỉ đạo hoạt
động của mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể chính trị - xã
hội, hội quần chúng ở địa
phương; lãnh đạo, chỉ đạo cơ
quan nhà nước ở địa phương
thực hiện công tác dân vận
chính quyền”.

Quy định số 46 được sửa
đổi, bổ sung cập nhật nội
dung các nghị quyết, quyết
định, quy định của Trung
ương và tình hình thực tế liên
quan đến chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, tổ chức bộ
máy của các cơ quan tham
mưu, giúp việc từ Trung ương
đến địa phương, tháo gỡ
những vướng mắc, bất cập
trong quá trình thực hiện Quy
định số 220 r
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Quy hoạch, tuyển chọn tạo nguồn kế cận
Quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ thường

xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có
phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát
triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân
chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo,
quản lý đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, BTV
Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo xây dựng và ban
hành 2 đề án quan trọng: “Đề án xây dựng đội
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ
nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Lạng
Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo”
(Đề án số 457) và “Đề án quy hoạch cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lạng Sơn đến
năm 2025 và những năm tiếp theo”. Theo đó,
từ năm 2018 đến nay, công tác quy hoạch cán
bộ của Lạng Sơn thực hiện theo phương châm
“động”, “mở” và liên thông, khắc phục hiện
tượng cục bộ, khép kín, bảo đảm tính kế thừa
và chuyển tiếp giữa các thế hệ. Số lượng cán
bộ đưa vào quy hoạch đối với các chức danh
bảo đảm về số lượng (tối thiểu quy hoạch 2-3
người vào 1 chức danh; không quy hoạch 1
chức danh quá 3 người). Tổng số lượt cán bộ

toàn tỉnh được quy hoạch là 10.520 lượt người,
trong đó cán bộ diện Trung ương quản lý có
18 lượt; cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý có
1.042 lượt; cán bộ diện cấp ủy, thủ trưởng cơ
quan, đơn vị quản lý có 9.460 lượt. Trên cơ sở
các phương án quy hoạch, Tỉnh ủy chỉ đạo
thực hiện bố trí, sử dụng cán bộ, trong đó đặc
biệt quan tâm đến việc bố trí cán bộ người dân
tộc thiểu số (DTTS) phù hợp với trình độ, năng
lực, sở trường.

Để tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện
thực tiễn, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh,
nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, Tỉnh
ủy Yên Bái đã ban hành Đề án số 11-ĐA/TU
ngày 8-8-2018 về “Xây dựng và tạo nguồn đội
ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS
thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đến năm
2030, định hướng đến năm 2035”. Hiệu quả
tích cực của Đề án đã được Trung ương ghi
nhận, đánh giá cao, cần nhân rộng đến các địa
phương khác trong cả nước.

Cách làm là BTV Tỉnh ủy Yên Bái đã sàng
lọc từ trên 3.000 cán bộ, chọn ra và trực tiếp
sát hạch 240 cán bộ để lựa chọn 150 cán bộ
(60 cán bộ trẻ, 45 cán bộ nữ, 45 cán bộ người

NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG ÑOÄI NGUÕ CAÙN BOÄ CAÙC CAÁP
ở một số tỉnh phía bắc

NGô VăN HùNG
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt vùng Tây Bắc là khu vực còn nhiều
khó khăn nhất cả nước. Tuy nhiên, những năm gần đây kinh tế - xã hội trong
khu vực phát triển, đời sống của người dân đã được cải thiện. Điều này một
phần bắt nguồn từ chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là
cấp cơ sở từng bước được nâng lên thông qua việc các cấp ủy, tổ chức đảng
dành nhiều nguồn lực, cơ chế để đổi mới công tác tuyển chọn, quy hoạch,
đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. 



DTTS) đủ năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện tham
gia Đề án. Cán bộ thuộc diện Đề án sẽ được
tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước với
chương trình được thiết kế nhằm cung cấp kiến
thức để phục vụ tốt cho thực tiễn công tác. 

Cán bộ tham gia Đề án được quy hoạch,
luân chuyển, bổ nhiệm để có cơ hội phát huy
được năng lực, sở trường. Qua 3 năm thực hiện
Đề án, có 36% cán bộ được bố trí, sử dụng
(trong đó 8% cán bộ giữ các chức danh diện
BTV Tỉnh ủy quản lý); 51 đồng chí được quy
hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ
2020-2025; 65 đồng chí được bầu tham gia cấp
ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; 26 đồng chí
được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026.

Xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh:

Phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc
cán bộ miền núi. Cán bộ người Kinh phải giúp
đỡ anh em địa phương, nhưng phải làm sao
cho cán bộ địa phương tiến bộ, để anh em tự
quản lý lấy công việc ở địa phương, chứ
không phải là bao biện làm thay. Hiện nay,
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không chỉ dừng ở
việc đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, mà
còn chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật,
trang bị kiến thức, tư duy chiến lược, kỹ năng
lãnh đạo, quản lý, kỹ năng xử lý tình huống,
quản trị rủi ro…

BTV Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Chỉ thị
số 04-CT/TU ngày 29-4-2021 “Về nâng cao
chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2021-2025” nhằm nâng cao
nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh
đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao
năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới
và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng; yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp
tục tham mưu hoàn thiện, bổ sung hệ thống cơ

chế, chính sách của tỉnh về công tác đào tạo,
bồi dưỡng. 

Điểm nổi bật trong Chỉ thị là yêu cầu các cơ
quan, đơn vị phối hợp, quan tâm phát hiện, lựa
chọn học sinh các trường THPT, trung học
chuyên nghiệp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có
phẩm chất đạo đức, thành tích học tập, rèn
luyện tốt, có tư chất lãnh đạo, quản lý để theo
dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng lý tưởng, giúp các em
xây dựng hoài bão, ước mơ, tích cực rèn luyện
phấn đấu trong suốt quá trình học tập, để sau
này về góp phần xây dựng quê hương.

Tỉnh ủy Cao Bằng chủ động ban hành các
chương trình, đề án nhằm chuẩn hóa, nâng cao
năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức: Đề án “Chuẩn hóa
đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2012-2015”;
Chương trình “Nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn
2016-2020”; Chương trình “Xây dựng đội ngũ
cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược
có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm
nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm
khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng
nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025”; Đề án
“Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp tỉnh Cao Bằng”… Theo đó, tỷ
lệ cán bộ đạt chuẩn về trình độ tăng từ 74%
(năm 2007) lên 99,5% (năm 2021) với 1.394
(6,5%) cán bộ đạt trình độ tiến sỹ, thạc sỹ và
tương đương. Cao Bằng phấn đấu đến năm
2025 có 20-25% cán bộ trẻ có khả năng làm
việc trong môi trường quốc tế, 100% cán bộ
lãnh đạo trẻ phải có trình độ ngoại ngữ khung
năng lực ngoại ngữ Việt Nam tương đương bậc
3 trở lên. Phấn đấu đến hết năm 2025 đào tạo
được 15-20 tiến sĩ và tương đương, 200 thạc
sĩ và tương đương trở lên ở các lĩnh vực, trong
đó có lĩnh vực được xác định là nội dung đột
phá (du lịch, kinh tế đối ngoại, nông nghiệp
thông minh...).
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Lấp chỗ thiếu và yếu
So sánh mặt bằng chung của cả nước, trình

độ, năng lực đội ngũ cán bộ cấp cơ sở của các
tỉnh miền núi phía Bắc còn thấp, chưa đồng
đều, dẫn tới việc triển khai nhiều chủ trương,
nghị quyết của Đảng vào cuộc sống còn chậm,
chưa hiệu quả. Với đặc thù phần lớn cán bộ là
người DTTS, trình độ chuyên môn còn nhiều
hạn chế, nên công tác lựa chọn, bố trí cán bộ
lãnh đạo, quản lý cấp ủy đủ uy tín, tài, đức là
điều không dễ dàng tại những địa bàn khó
khăn.

Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới với
85% đồng bào DTTS sinh sống, bởi vậy BTV
Tỉnh ủy rất chú trọng thực hiện việc luân
chuyển cán bộ từ tỉnh về huyện, từ huyện về
xã không chỉ nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
trong thực tiễn mà còn tăng cường năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cho cơ
sở. Cán bộ luân chuyển đã tích cực giúp đỡ cơ
sở đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây
dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật
chất lẫn tinh thần cho đồng bào.

Giai đoạn 2015-2021, Lai Châu đã luân
chuyển 98 cán bộ (8 cán bộ nữ, 24 cán bộ
người DTTS). Trong đó, luân chuyển 19 người
từ tỉnh về huyện giữ chức vụ bí thư, phó bí thư
huyện ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND,
trưởng các ban đảng; 11 người từ huyện lên
tỉnh giữ chức vụ trưởng, phó các sở, ngành; 5
người từ huyện này sang huyện khác; 63 người
từ huyện, thành phố về xã giữ chức vụ bí thư,
phó bí thư cấp ủy, chủ tịch, phó chủ tịch
UBND cấp xã. Đặc biệt, tại huyện biên giới
Mường Tè, trong giai đoạn 2017-2021 đã luân
chuyển, điều động, tăng cường 11 cán bộ chủ
chốt từ huyện về xã giữ các chức vụ bí thư
đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch các xã Pa Ủ, Tà
Tổng, Pa Vệ Sử, Can Hồ...

Tương tự như Lai Châu, Điện Biên rất quan
tâm việc bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản

lý các cấp, nhất là cấp cơ sở nhằm giúp các địa
phương từng bước tháo gỡ khó khăn. Điện
Biên thực hiện việc gắn công tác đánh giá, luân
chuyển cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng,
coi đây vừa là thử thách vừa là nhiệm vụ cán
bộ phải hoàn thành. Trong nhiệm kỳ 2015-
2020, tỉnh đã luân chuyển nhiều cán bộ với hai
hình thức là luân chuyển “dọc” và luân
chuyển “ngang”. Thực hiện chủ trương bố trí
cán bộ lãnh đạo chủ chốt không là người địa
phương để dần tháo gỡ thực trạng “quan hệ
dòng họ, thân quen”, hiện nay tỉnh Điện Biên
đã bố trí 9/10 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện
và 7/10 đồng chí chủ tịch UBND cấp huyện
không là người địa phương. Ở cấp xã, tỉnh đã
bố trí 68/129 bí thư cấp ủy cấp xã và 27/129
chủ tịch UBND cấp xã là cán bộ luân chuyển,
không là người địa phương. 

Hầu hết cán bộ được luân chuyển đều phát
huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành nhiệm
vụ được giao và được nhân dân tín nhiệm. Sau
thời gian luân chuyển, cán bộ được đánh giá
và được bố trí, sắp xếp công tác ở những vị trí
phù hợp với năng lực chuyên môn, sở trường.
Sắp tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên sẽ
hướng trọng tâm vào luân chuyển cán bộ trẻ,
cán bộ nữ, cán bộ người DTTS có phẩm chất
đạo đức tốt, chuyên môn phù hợp, có năng lực
lãnh đạo, quản lý, kinh nghiệm công tác, tâm
huyết, trách nhiệm cao trong công việc nhằm
phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.

Mạnh dạn đột phá, đổi mới 
Thời gian qua, tuyên Quang tạo điểm nhấn

trong công tác cán bộ với việc ban hành Quy
định về giao việc đột phá, đổi mới đối với một
số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện
BTV Tỉnh ủy quản lý để tập trung giải quyết
những việc lớn, việc khó, những điểm nghẽn
liên quan đến quá trình lãnh đạo, triển khai các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh
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những kết quả
Nghệ An là tỉnh có số

lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức lớn, đến đầu
năm 2022 tổng số cán bộ,
công chức, viên chức đang
làm việc trong các cơ quan
hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập của tỉnh là
55.524 người; trong đó cấp
tỉnh 15.435 người, cấp huyện
40.089 người, cấp xã là 9.677
người (cán bộ 4.774 người,
công chức 4.903 người).

Để nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức,
Nghệ An đã thực hiện nhiều
giải pháp tích cực trong công
tác tuyển dụng, đào tạo, bồi
dưỡng, bố trí, sử dụng gắn
với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ
và tinh giản biên chế. Tỉnh
đặc biệt quan tâm chính sách
thu hút nguồn nhân lực trình
độ cao về làm việc trong các

cơ quan đảng, nhà nước. Trên
cơ sở chủ trương của Trung
ương, tỉnh đã ban hành một
số chính sách để nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức trên địa
bàn tỉnh như: Quyết định số
30/2007/QĐ-UBND ngày 9-
4-2007 ban hành Quy định
một số chế độ, chính sách thu
hút nhân lực chất lượng cao ở
Nghệ An giai đoạn 2007-
2010; Quyết định số
65/2010/QĐ-UBND ngày
26-8-2010 về ban hành Quy
định một số chính sách đối
với nhân lực chất lượng cao
trong các cơ quan đảng, mặt
trận Tổ quốc, hành chính nhà
nước, sự nghiệp công lập, tổ
chức chính trị - xã hội các cấp
ở tỉnh Nghệ An; Quyết định
số 57/2013/QĐ-UBND về
ban hành Quy định chính
sách thu hút nguồn nhân lực

chất lượng cao và ưu tiên
trong tuyển dụng công chức,
viên chức trên địa bàn tỉnh
Nghệ An. 

Kết quả, giai đoạn 1999-
2022 toàn tỉnh đã thu hút
được 710 cán bộ, công chức,
viên chức theo diện thu hút
nhân lực chất lượng cao tốt
nghiệp đại học loại khá, giỏi
trở lên, trong đó có 2 tiến sĩ và
53 thạc sĩ. Số công chức, viên
chức được tiếp nhận theo các
chính sách thu hút đã khẳng
định được năng lực trong
công tác, nhiều người được đề
bạt, bổ nhiệm giữ các chức vụ
cấp trưởng, phó phòng các sở,
ngành, UBND các huyện,
thành phố, thị xã và được đưa
vào quy hoạch chức vụ cao
hơn, góp phần nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức của tỉnh và
nâng cao chất lượng, hiệu quả

NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG VAØ SÖÛ DUÏNG HIEÄU QUAÛ
đội ngũ cán bộ, công chức ở Nghệ An

KIM LưU

Cán bộ, công chức là chủ thể trực tiếp làm thay đổi diện mạo nền hành
chính của tỉnh, tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân,
phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn xác định
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là giải pháp quan
trọng để thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường thu hút
đầu tư, tạo nguồn lực tăng tốc, bứt phá đưa Nghệ An thành tỉnh khá trong
khu vực phía Bắc. 
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thực hiện nhiệm vụ của các cơ
quan nhà nước. 

Công tác bổ nhiệm, quy
hoạch, đề bạt, luân chuyển
cán bộ được quan tâm, chú
trọng và có nhiều đổi mới.
Quy trình bổ nhiệm cán bộ
lãnh đạo, quản lý bảo đảm
chặt chẽ, đúng quy định.
Công tác luân chuyển, điều
động cán bộ đạt được những
kết quả đáng ghi nhận, đã
phát huy được năng lực, sở
trường, tạo động lực cho đội
ngũ cán bộ, công chức, viên
chức phát triển. Kết quả thực
hiện Nghị quyết số 02-
NQ/TU ngày 15-3-2016 về
luân chuyển, điều động đảng
viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý
giai đoạn 2016-2020, toàn
tỉnh đã luân chuyển, điều
động 1.387 lượt người, trong
đó luân chuyển, điều động 95
lượt cán bộ diện BTV Tỉnh ủy
quản lý; 1.292 lượt cán bộ
diện huyện, thành phố, thị xã
và sở, ban, ngành cấp tỉnh
quản lý. Đa số cán bộ luân
chuyển, điều động đều phát
huy được vai trò, trách nhiệm,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, có sự trưởng thành khá
toàn diện về năng lực thực
tiễn, năng lực lãnh đạo và bản
lĩnh chính trị vững vàng.

Công tác đánh giá cán bộ
từng bước được đổi mới theo
hướng lấy chất lượng, hiệu
quả thực hiện nhiệm vụ làm
thước đo để đánh giá năng
lực, phẩm chất cán bộ. Định

kỳ tổ chức thi sát hạch đánh
giá đội ngũ công chức, viên
chức. Năm 2020, tỉnh tổ chức
kiểm tra, sát hạch công chức
cơ quan đảng, nhà nước, mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội theo Kế
hoạch số 212-KH/TU ngày 9-
10-2019 của Tỉnh ủy Nghệ
An. 100% công chức được
kiểm tra sát hạch đã đạt yêu
cầu đề ra.

Công tác đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức được thực
hiện ngày càng chặt chẽ, gắn
với vị trí việc làm, tổ chức thi
nâng ngạch thăng hạng đúng
quy định. Trên cơ sở Kế
hoạch số 225-KH/TU ngày
30-1-2020 của BTV Tỉnh ủy
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức tỉnh
Nghệ An năm 2020 và giai
đoạn 2021-2025, các cấp, các
ngành đã chú trọng đào tạo,
bồi dưỡng theo vị trí việc làm,
tiêu chuẩn chức danh lãnh
đạo, quản lý, qua đó nâng cao
trình độ, năng lực của đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức,
góp phần thực hiện tốt yêu
cầu, nhiệm vụ được giao. Kết
quả thực hiện Đề án đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,
quản lý tỉnh Nghệ An giai
đoạn 2012-2020, toàn tỉnh đã
đào tạo được 160 tiến sĩ; 935
thạc sỹ; 14.772 người được
đào tạo trung cấp lý luận
chính trị; 2.161 người được
đào tạo cao cấp lý luận chính

trị; 31.252 lượt cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp tham gia
các lớp bồi dưỡng của Trung
ương và tỉnh; 5.933 người
được bồi dưỡng chương trình
quản lý nhà nước ngạch
chuyên viên; 699 người được
bồi dưỡng chương trình ngạch
chuyên viên chính; 74 người
được bồi dưỡng ngạch
chuyên viên cao cấp; 3.877
lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý
các cấp tham gia các lớp bồi
dưỡng cập nhật kiến thức
mới. Đến đầu năm 2022, công
chức cấp huyện trở lên có
trình độ đại học, trên đại học
đạt 97,1%; viên chức đạt
74,6%; cán bộ, công chức cấp
xã đạt 88,1%.

Quá trình thực hiện tinh
giản biên chế và cơ cấu lại
đội ngũ cán bộ, công chức
được triển khai thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả, bám sát
Nghị quyết số 39-NQ/TW
ngày 17-4-2015 của Bộ
Chính trị về tinh giản biên
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức. So
với năm 2015, đến đầu năm
2022 số lượng công chức đã
giảm được 634 người, tương
đương 17,09%; số lượng viên
chức giảm 9.649 người,
tương đương 15,54%. 

Tuy nhiên, công tác xây
dựng và nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức của tỉnh Nghệ An
vẫn còn một số hạn chế. Văn
kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh
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nhiệm kỳ 2020-2025 đã chỉ
ra: Một bộ phận cán bộ, công
chức, viên chức trình độ
chuyên môn còn yếu, tinh
thần, thái độ trong giải quyết
công việc thiếu chuẩn mực,
còn có biểu hiện gây phiền hà,
nhũng nhiễu. Kết quả đạt
được trong thu hút nguồn
nhân lực chất lượng cao của
tỉnh thời gian qua vẫn còn
thấp so với nhu cầu thu hút
nguồn nhân lực của tỉnh, chưa
tương xứng với tiềm năng...

Một số giải pháp trọng
tâm

Để nâng cao chất lượng, sử
dụng có hiệu quả đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức,
Nghệ An cần tập trung thực
hiện một số giải pháp sau: 

Một là, không ngừng đổi
mới công tác tuyển dụng công
chức theo hướng bảo đảm
tuyển chọn được người đủ
điều kiện, tiêu chuẩn, người
tài giỏi, phù hợp vào làm việc
trong các cơ quan hành chính.
Thực hiện có hiệu quả việc
tuyển dụng thu hút nhân tài
theo Nghị định số
140/2017/NĐ-CP ngày 5-12-
2017 của Chính phủ, trong đó
chú trọng ban hành quy định
gắn việc tuyển dụng, tiếp
nhận thường xuyên với việc
tuyển dụng theo chính sách
thu hút nhân tài. Sau thu hút
cần thực hiện chính sách sử
dụng, đãi ngộ nhân tài một
cách hợp lý, trong đó chú
trọng các chính sách đãi ngộ

về tiền lương, khen thưởng
người có thành tích đặc biệt
xuất sắc, tạo môi trường làm
việc, tạo động lực cho nhân
tài phát huy tối đa khả năng,
trí tuệ và khả năng cống hiến.

Hai là, xây dựng kế hoạch
đào tạo bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức hằng
năm đúng nhu cầu, sát thực tế
của tỉnh. Ngoài việc đào tạo,
bồi dưỡng về nghiệp vụ
chuyên môn, trình độ lý luận
chính trị, cần quan tâm hơn
nữa việc bổ sung hoàn thiện
kiến thức, kỹ năng, rèn luyện
ý thức đạo đức công vụ, thái
độ phục vụ nhân dân. 

Ba là, bố trí, sử dụng cán
bộ, công chức, viên chức phù
hợp với sở trường, năng lực,
đúng người, đúng việc, tạo
động lực cống hiến, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xây dựng các quy định về
chức danh, tiêu chuẩn của cán
bộ, công chức, viên chức.
Luân chuyển cán bộ bảo đảm
dựa trên nguyên tắc dân chủ,
công khai, gắn kết chặt chẽ
giữa luân chuyển với quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và
các nội dung khác trong công
tác cán bộ; bảo đảm cân bằng
trình độ, năng lực cán bộ giữa
các cơ quan cấp tỉnh, giữa các
huyện đồng bằng và các
huyện miền núi, ưu tiên các
địa bàn khó khăn để địa
phương bứt phá phát triển.
Lựa chọn những cán bộ thực
sự có phẩm chất đạo đức,

năng lực, trình độ chuyên
môn, trong quy hoạch để đào
tạo, rèn luyện, thử thách qua
thực tiễn, tạo nguồn cán bộ có
đủ tiêu chuẩn, điều kiện và
kinh nghiệm đảm nhận các
chức danh lãnh đạo, quản lý
trong hệ thống chính trị.

Bốn là, tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra, giám
sát về kỷ luật, kỷ cương hành
chính trong cơ quan, đơn vị
các cấp, nhất là tiếp tục thực
hiện nghiêm Chỉ thị số 17-
CT/TU ngày 3-12-2013 của
BTV Tỉnh ủy về tăng cường
kỷ luật, kỷ cương hành chính
trong các cơ quan, đơn vị trên
địa bàn tỉnh. Nâng cao vai trò
lãnh đạo, quản lý của cấp ủy,
chính quyền, cơ quan, đơn vị,
nhất là vai trò của người đứng
đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt
các cấp, tạo bước chuyển căn
bản về nhận thức trong đội
ngũ cán bộ, đảng viên về
trách nhiệm trong thực thi
công vụ và nâng cao hiệu quả
nền hành chính nhà nước.
Đồng thời, tạo sự tham gia
rộng rãi của người dân, các cơ
quan thông tấn, báo chí trong
việc giám sát hoạt động công
vụ của đội ngũ công chức,
viên chức. Qua đó góp phần
nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của bộ máy nhà
nước, tạo động lực thúc đẩy
sự phát triển kinh tế - xã hội
mà Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX
đã đề ra r
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góp phần hoàn thiện quy trình bổ nhiệm,
giới thiệu cán bộ ứng cử

Trong những nhiệm kỳ gần đây, tuy đã có
nhiều bước tiến trong công tác cán bộ nhưng
việc bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử
ở Quảng Bình vẫn còn một số hạn chế, nhất là
đánh giá cán bộ có trường hợp chưa sát; tuyển
chọn cán bộ chưa có tính cạnh tranh cao, chưa
tạo được động lực để cán bộ, công chức rèn
luyện, phấn đấu; chưa có sự đột phá trong việc
lựa chọn cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực để bổ
nhiệm, dẫn đến tình trạng mất cân đối về các
độ tuổi trong đội ngũ cán bộ. Quy trình bổ
nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử hiện nay
qua các bước lấy ý kiến, thăm dò bằng phiếu
tín nhiệm vẫn còn những hạn chế nhất định, có
trường hợp đúng quy trình nhưng chưa đúng
người, đúng việc.

Ðể khắc phục những hạn chế đó, ngày 12-
3-2021, Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Đề án
số 02-ĐA/TU (gọi tắt là Đề án số 02) về “Đổi
mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm và
giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh cán bộ
diện BTV Tỉnh ủy quản lý”. Theo đó, tỉnh tiến

hành các khâu như khảo sát nhân sự trước khi
thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ
ứng cử; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
thông qua trình bày chương trình hành động
trước BTV Tỉnh ủy; thí điểm thi tuyển chức
danh lãnh đạo, quản lý. 

Theo Đề án số 02, tất cả nhân sự có đủ tiêu
chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử
sau khi hoàn thành quy trình giới thiệu nhân
sự đề nghị bổ nhiệm, ứng cử lần đầu giữ chức
vụ lãnh đạo, quản lý phải thực hiện trình bày
chương trình hành động trước BTV Tỉnh ủy để
làm cơ sở cho BTV Tỉnh ủy quyết định bổ
nhiệm, giới thiệu ứng cử. Chương trình hành
động phải nêu được chức năng, nhiệm vụ của
vị trí chức danh dự kiến được bổ nhiệm, giới
thiệu ứng cử (thực trạng, phân tích những
thuận lợi, khó khăn, những mặt mạnh, những
bất cập, hạn chế; nguyên nhân của những bất
cập, hạn chế); đề ra mục tiêu chung, mục tiêu
cụ thể để góp phần khắc phục những hạn chế
nêu trên trong một nhiệm kỳ được bổ nhiệm,
giới thiệu ứng cử; đề xuất kế hoạch, các biện
pháp, giải pháp chung và của cá nhân để góp

QUẢNG BÌNH 

ÑOÅI MÔÙI QUY TRÌNH BOÅ NHIEÄM CAÙN BOÄ
HOàNG THU HươNG 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

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, Quảng
Bình đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, trong đó từng bước hoàn thiện
quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thí điểm thi tuyển các chức
danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, chú trọng tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ,
góp phần thực hiện thành công 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.



phần thực hiện các mục tiêu đã đề ra, nâng cao
hiệu quả hoạt động của vị trí công tác trong
thời gian giữ chức vụ.

Quy trình đánh giá chương trình hành động
tại Hội nghị BTV Tỉnh ủy gồm: Ban Tổ chức
Tỉnh ủy báo cáo BTV Tỉnh ủy về kết quả thẩm
định nhân sự dự kiến bổ nhiệm, giới thiệu ứng
cử. BTV Tỉnh ủy nghe nhân sự dự kiến
bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử báo cáo chương
trình hành động; đánh giá khả năng trình bày,
diễn đạt, thuyết minh chương trình hành động
bằng công cụ PowerPoint; thời gian trình bày
tối đa không quá 20 phút. BTV Tỉnh ủy nêu tối
đa 3 câu hỏi (về chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các
văn bản có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực
công tác của vị trí, chức danh dự kiến bổ
nhiệm, giới thiệu ứng cử) để nhân sự trả lời,
giải trình liên quan đến nội dung chương trình
hành động. Sau khi nhân sự dự kiến
bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử hoàn thành báo
cáo chương trình hành động, BTV Tỉnh ủy
thảo luận, đánh giá theo thang điểm
100. Chương trình hành động được đánh giá
“đạt yêu cầu” nếu điểm trung bình cộng của
các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy từ 50 điểm
trở lên; dưới 50 là “không đạt yêu cầu”. Sau
khi được đánh giá “đạt yêu cầu”, BTV Tỉnh ủy
bỏ phiếu kín để quyết định bổ nhiệm, giới
thiệu ứng cử hay không bổ nhiệm, giới thiệu
ứng cử đối với nhân sự dự kiến.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện bổ
nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thông qua báo
cáo chương trình hành động trước BTV Tỉnh
ủy theo Đề án số 02, công tác cán bộ của
Quảng Bình đã có nhiều kết quả tích cực. Đến
tháng 6-2022, toàn tỉnh có 29 cán bộ đã báo
cáo chương trình hành động trước BTV Tỉnh
ủy trước khi bổ nhiệm, trong đó có 1 cấp
trưởng, 28 cấp phó. Nội dung chương trình
hành động của các ứng viên có các kế hoạch,
giải pháp phát triển địa phương, đơn vị, thể

hiện được năng lực, trình độ cán bộ… Các cán
bộ sau khi được bổ nhiệm đã từng bước triển
khai chương trình hành động một cách bài bản,
thiết thực, đạt kết quả cao trong thực hiện
nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. 

Đánh giá hiệu quả của việc các ứng viên báo
cáo chương trình hành động trước khi bổ
nhiệm, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên BTV,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình
khẳng định: Báo cáo chương trình hành động
được xem như một nội dung cam kết của cán
bộ trước khi được bổ nhiệm. Cán bộ khi báo
cáo chương trình hành động sẽ phải tìm hiểu
kỹ về nhiệm vụ, chức trách sắp tới; dự kiến
những việc sẽ làm, chủ động tiếp cận nhanh với
công việc và đầu tư, suy nghĩ tìm ra những giải
pháp toàn diện nhằm khắc phục hạn chế, nâng
cao hiệu quả công tác. BTV Tỉnh ủy theo dõi,
giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, từ
đó đánh giá toàn diện hơn về cán bộ; đồng thời,
có thêm thông tin về định hướng và nhiệm vụ
để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu
quả hoạt động của địa phương, đơn vị và phát
huy vai trò của cán bộ sau khi được bổ nhiệm.

thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo,
quản lý

Cũng theo Đề án số 02, Quảng Bình sẽ thực
hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản
lý đối với các cơ quan, đơn vị có nhiều nguồn
nhân sự, nguồn cán bộ trẻ để bổ nhiệm lần đầu
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh
ủy quản lý. Căn cứ điều kiện thực tiễn, Thường
trực Tỉnh ủy quyết định thí điểm thi tuyển đối
với từng chức danh cụ thể. Đối tượng đăng ký
tham gia dự tuyển gồm cán bộ, công chức,
viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ
nhiệm, có trong quy hoạch chức danh tuyển
chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có
nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn. Cán
bộ, công chức, viên chức không công tác tại
cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có
đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và có trong
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quy hoạch của chức danh tương đương với
chức danh tuyển chọn, có chuyên môn phù hợp
với vị trí việc làm của chức danh có nhu cầu
bổ nhiệm cũng được quyền đăng ký tham gia
dự tuyển. 

Quy trình thi tuyển thực hiện theo 8 bước:
Ban hành kế hoạch thi tuyển; thông báo công
khai kế hoạch thi tuyển và tiếp nhận hồ sơ dự
tuyển; thông báo danh sách đủ điều kiện, tiêu
chuẩn dự tuyển; thành lập hội đồng thi tuyển;
tổ chức thi tuyển (thi viết và thi trình bày đề
án); xác định người trúng tuyển; lựa chọn, bổ
nhiệm cán bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
lưu trữ hồ sơ. Trước đó, từ năm 2018 Quảng
Bình đã triển khai thí điêm̉ thi tuyển chức danh
lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng trong cơ
quan Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội, kết quả đã lựa chọn
để bổ nhiệm 4 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đến
nay, các cán bộ được bổ nhiệm qua thi tuyển
đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, khẳng
định được phẩm chất, năng lực và hoàn thành
tốt các nhiệm vụ được giao.

tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ
Giai đoạn 2016-2020, BTV Tỉnh ủy Quảng

Bình đã bổ nhiệm, giới thiệu 245 cán bộ giữ
các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan,
đơn vị trực thuộc tỉnh; trong đó, cán bộ nữ đạt
10,7% và cán bộ trẻ 8,2%. Tính đến tháng 3-
2021, toàn tỉnh có 338 cán bộ thuộc diện BTV
Tỉnh ủy quản lý (không bao gồm cán bộ do các
ngành Trung ương quản lý trực tiếp); trong đó
có 45 cán bộ nữ, chiếm 13,3% (sở, ngành, đơn
vị trực thuộc tỉnh có 27 đồng chí; cấp huyện
có 18 đồng chí), 8 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi,
chiếm 2,4%. Những con số trên cho thấy tỷ lệ
cán bộ trẻ, cán bộ nữ của tỉnh chưa đạt mục
tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do một số
cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến
công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ
trẻ. Quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ còn mang
tính hình thức, chất lượng còn thấp và chưa

gắn với nhân sự để đề bạt, bổ nhiệm. 
Ngày 12-3-2021, Tỉnh ủy Quảng Bình ban

hành Đề án số 01-ĐA/TU (gọi tắt là Đề án số
01) 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 giai đoạn 2021-2025. Đề án đã xây
dựng lộ trình, giải pháp cụ thể để đưa cán bộ
nữ, cán bộ trẻ từng bước vào vị trí quy hoạch,
xác định chỉ tiêu hằng năm. Cụ thể, mục tiêu
hằng năm số cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu
ứng cử các chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản
lý đạt khoảng 15% đối với cán bộ nữ và cán
bộ trẻ (dưới 40 tuổi) để đến năm 2025 tỷ lệ cán
bộ nữ tham gia cấp ủy tỉnh đạt không dưới
15% và cán bộ trẻ không dưới 10%. Đối với
các cơ quan, đơn vị có trên 30% cán bộ, công
chức, viên chức là nữ thì phải có cán bộ nữ giữ
các chức vụ ở các cấp.

Sau 1 năm thực hiện, trong số cán bộ thuộc
diện BTV Tỉnh ủy quản lý được bổ nhiệm, cán
bộ nữ chiếm 20%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi
chiếm 15%. Tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần lượt là: Cấp
tỉnh 46,9%; cấp huyện 42%; cấp xã 38,3%. Tỷ
lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi ứng cử đại biểu
HĐND các cấp là: Cấp tỉnh 26,5%; cấp huyện
38%; cấp xã 39,2%. Quy hoạch cán bộ nhiệm
kỳ 2020-2025, có 41 cán bộ trẻ từ 35 tuổi trở
xuống (7,2%), 118 cán bộ nữ (20,7%) được quy
hoạch vào các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh
ủy quản lý của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 14 cán
bộ trẻ dưới 35 tuổi (3,4%), 76 cán bộ nữ
(18,7%) được quy hoạch vào các chức danh
thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý ở các huyện,
thị xã, thành phố. Quy hoạch BCH Đảng bộ
tỉnh có 24 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi (18,1%), 26
cán bộ nữ (19,6%). Quy hoạch BTV Tỉnh ủy
có 1 cán bộ nữ (3,7%). Theo đồng chí Trần Vũ
Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng
Bình, đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh, là tiền đề
quan trọng trong công tác cán bộ nói chung, tạo
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nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ nói riêng, khẳng
định tính đúng đắn và kịp thời của Đề án số 01.

Những cách làm đổi mới, sáng tạo của
Quảng Bình được triển khai một cách khoa
học, thận trọng, chặt chẽ và bài bản nêu trên
đã giúp tỉnh có được những chuyển biến tích

cực trong quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới
thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội
ngũ cán bộ các cấp của tỉnh đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố
quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh r

hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ chi bộ.

6. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi
bộ, sinh hoạt cấp ủy. Có giải pháp sinh hoạt
đảng phù hợp đối với tổ chức đảng ở những
địa bàn có nhiều đảng viên từ nơi khác đến tạm
trú, có nhiều khu công nghiệp, đơn vị sự
nghiệp, doanh nghiệp tư nhân…; thí điểm sinh
hoạt đảng trực tuyến ở một số đảng bộ cơ sở,
chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn
cảnh đặc biệt; tổ chức sinh hoạt đảng theo tổ
đảng đối với một số nội dung phù hợp ở chi bộ
có đông đảng viên.

7. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực
lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng
cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Đẩy mạnh
công tác đào tạo lý luận chính trị, kỹ năng,
nghiệp vụ công tác đảng, công tác quần
chúng, kinh nghiệm thực tiễn, công tác dự
báo, đánh giá tình hình, khả năng cụ thể hoá
và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của
Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa
phương, cơ quan, đơn vị cho đội ngũ cấp ủy
viên cơ sở. Các cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo,
quản lý, nhất là người đứng đầu phải gương
mẫu, nêu cao trách nhiệm đối với công tác xây
dựng Đảng ở đảng bộ, chi bộ nơi mình sinh
hoạt; chịu trách nhiệm khi tổ chức đảng nơi
mình đang sinh hoạt yếu kém, xảy ra tham
nhũng, tiêu cực.

8. Quan tâm công tác quy hoạch, tạo
nguồn, xây dựng cán bộ cơ sở. Nghiên cứu cơ
chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác
văn phòng cấp ủy cơ sở; chế độ phụ cấp cho
cán bộ đảng, đoàn thể, tổ chức đảng trực
thuộc đảng ủy cơ sở; chính sách hỗ trợ hoạt
động của TCCSĐ ở vùng dân tộc thiểu số,
vùng tôn giáo, biên giới, hải đảo, vùng đặc
biệt khó khăn.

9. Đổi mới, tăng cường công tác giáo dục
chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn
luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng
viên. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư
tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên
trước những vấn đề phát sinh; tăng cường trách
nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch.   

10. Tăng cường công tác quản lý đảng viên;
kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng
những đảng viên không đủ tư cách. Cấp ủy cơ
sở phải làm tốt công tác quản lý đảng viên;
thường xuyên kiểm tra chi bộ, đảng viên thực
hiện chế độ sinh hoạt đảng, công tác quản lý
đảng viên của chi bộ.

11. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công
tác kết nạp đảng viên. Nâng cao trách nhiệm
của các cấp ủy trong công tác phát triển đảng
viên; xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế
hoạch phát triển đảng viên của cả nhiệm kỳ và
hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát, kỷ luật đảng. Phát huy vai trò của mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã
hội và nhân dân tham gia xây dựng nâng cao
chất lượng TCCSĐ và đảng viên… r

TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ...
(Tiếp theo trang 6)
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Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
Tỉnh ủy An Giang xác định công tác bảo vệ

nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản
bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ
trọng tâm, hàng đầu của mỗi cấp ủy, tổ chức
đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp của tỉnh được quan
tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động nền nếp.
Qua đó đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ
Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh
ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính
trị, sự đồng hành tích cực của các tầng lớp
nhân dân, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh đạt được
nhiều kết quả tích cực. Công tác phối hợp bảo
vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các

quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên
không gian mạng đã được tăng cường, tổ chức
thực hiện hiệu quả. Nhóm “Chuyên gia 35”
tỉnh và lực lượng nòng cốt các cấp hoạt động
tích cực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết:
Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã thường xuyên bám
sát định hướng chỉ đạo của cấp ủy đảng, Ban
Chỉ đạo 35 cấp trên để xây dựng các chương
trình, kế hoạch; chủ động nắm bắt dư luận xã
hội, phát hiện sớm các hoạt động chống phá,
những thông tin xấu, độc của các thế lực thù
địch, phần tử xấu để kịp thời đấu tranh phản
bác và định hướng dư luận xã hội. Công tác
phối hợp giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ
đạo 35 tỉnh với các ngành thành viên của Ban
Chỉ đạo, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được
tăng cường. Từ đó thường xuyên nắm bắt, theo
dõi, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp
hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết,

BAÛO VEÄ NEÀN TAÛNG TÖ TÖÔÛNG CUÛA ÑAÛNG
Kinh nghiệm từ An Giang

HạNH CHâU
Báo An Giang

An Giang là tỉnh biên giới Tây Nam, có gần 100km giáp 2 tỉnh Kan-đan
và Tà-keo (Căm-pu-chia), với 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và
nhiều cửa khẩu phụ nên có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an
ninh và là 1 trong 4 tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông
Cửu Long. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh An Giang luôn quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Trung ương về đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình
hình mới đã huy động được các cấp, các ngành vào cuộc, trong đó các cơ
quan báo chí có vai trò quan trọng.



Quy định của Đảng; đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch; xử lý kịp thời,
nghiêm minh những trường hợp sai phạm theo
quy định. Công tác “xây” và “chống” trên lĩnh
vực giáo dục lý luận chính trị và văn học -
nghệ thuật cũng được quan tâm đẩy mạnh. Báo
chí, truyền thông đã có những đóng góp quan
trọng, góp phần định hướng dư luận xã hội một
cách tích cực.

Nhóm “Chuyên gia 35” tỉnh tăng cường
viết tin, bài phản bác quan điểm sai trái, thù
địch để đưa lên các phương tiện truyền thông,
báo chí, tuyên truyền trên các trang mạng xã
hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp
truyền tải thông tin tích cực, đấu tranh phản
bác các luận điệu, quan điểm, thông tin sai
trái. Cùng với đó, các cơ quan báo chí xây
dựng chuyên trang, chuyên mục bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng và đăng tải nhiều bài
viết với các nội dung quảng bá những thành
quả cách mạng Việt Nam. Đồng thời, tập trung
kiểm tra, xử lý những trường hợp đăng tải,
chia sẻ thông tin có nội dung xấu, độc, sai sự
thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, xúc phạm uy
tín cơ quan, tổ chức, xuyên tạc chế độ, cán bộ
lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công tác phòng,
chống dịch COVID-19.

Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang bình
quân mỗi năm phát trên 600 tin, bài liên quan
đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng trên sóng của Đài và đài truyền thanh 11
huyện, thị xã, thành phố, các trang mạng xã
hội; phát hành nhiều video clip, phóng sự
truyền hình, phát thanh...

Từ năm 2020, Báo An Giang xây dựng
chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng” trên số báo phát hành vào thứ sáu hằng
tuần, nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội;
nhận diện, đấu tranh với các thủ đoạn chống

phá; tăng cường tuyên truyền phòng, chống
dịch COVID-19… Từ đó chỉ rõ hành vi phá
hoại của các thế lực thù địch, từ việc viết bài,
quay video clip, chụp ảnh, livestream…, đăng
trên các mạng xã hội, vạch trần âm mưu xuyên
tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà
nước ta, làm xấu hình ảnh các đồng chí lãnh
đạo cấp cao, nhằm gây chia rẽ nội bộ ta. Hay
những vụ việc như kêu gọi tụ tập, kích động
biểu tình, chống phá, gây hấn, lăng nhục vô cớ,
vu oan, khiêu khích chính quyền, lực lượng
chức năng… Đến nay, Chuyên mục “Bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng” trên báo An
Giang đã đăng gần 100 bài viết ở các lĩnh vực,
sau đó tiếp tục đăng trên báo An Giang điện tử
và chia sẻ với hơn 62.000 thành viên trên
facebook của Báo An Giang để tạo sức lan tỏa.
Ngoài ra, Báo An Giang còn có chuyên mục
“Vấn đề hôm nay” thường xuyên đăng các bài
viết lồng ghép vấn đề thời sự với đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, từ
đó có định hướng tích cực đến tư tưởng, nhận
thức và tình cảm của độc giả…

Là địa bàn biên giới, Đảng bộ thị xã Tân
Châu đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác nắm
tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận nội bộ
và nhân dân, an ninh chính trị nội địa, tình hình
ngoại biên, biên giới. Các cơ quan, đơn vị đều
lập các nhóm tuyên truyền trên mạng xã hội
(Zalo, Facebook, Youtube...), thường xuyên
đưa tin, bài, phóng sự về hoạt động của địa
phương, thông tin phản bác quan điểm sai trái,
thù địch. Ban Chỉ đạo 35 thị xã quan tâm đào
tạo, bồi dưỡng cho cộng tác viên các cấp về
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Ban Chỉ
đạo phát hiện, xử lý 14 trường hợp đăng tải,
chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang
dư luận.

Ở huyện biên giới An Phú, nơi có đông đồng
bào dân tộc thiểu số, BTV Huyện ủy đã chú
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trọng lãnh đạo phát huy hệ thống dân vận các
cấp trong công tác theo dõi, nắm bắt tư tưởng,
dư luận quần chúng nhân dân để tham mưu với
cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc và chăm lo tốt đời sống vật
chất, tinh thần của nhân dân. Qua đó, tạo sự
đồng thuận trong nội bộ và nhân dân tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày
càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu
quả công tác đối ngoại nhân dân.

Ban Chỉ đạo 35 huyện biên giới Tịnh Biên
chủ động nắm dư luận trong dân để tham mưu
cho BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời
công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”
trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; kịp thời phản
bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù
địch, phần tử cực đoan về lĩnh vực dân tộc, tôn
giáo. Đồng thời, thông qua các thông tin tích
cực, chính thống được tuyên truyền, phản ánh
đã tạo sức thuyết phục với nhân dân, góp phần
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các địa phương biên giới còn phát huy vai
trò phụ nữ biên giới trong công tác giữ gìn
đường biên, cột mốc biên giới quốc gia. Mặt
trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính
trị - xã hội đã triển khai thực hiện hiệu quả
vai trò giám sát và phản biện xã hội phù hợp
với tình hình thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu,
nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn
viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, tác động
tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và
phát huy được tính dân chủ trong công tác
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong
sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Đơn vị
thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin chính
thống, quảng bá hình ảnh của địa phương, kết
hợp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, tin
giả trên mạng xã hội. Đồng thời, đấu tranh
ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá những tin giả,
thông tin sai sự thật. Đã phát hiện, nhắc nhở 20

trường hợp, xử phạt 6 trường hợp đăng tải, chia
sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình
dịch bệnh COVID-19.

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã tích
cực đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW vào cuộc
sống thông qua công tác giảng dạy và nghiên
cứu khoa học, đồng thời triển khai các biện
pháp đấu tranh trên không gian mạng qua các
bài viết chuyên đề...

Lực lượng vũ trang An Giang đã phát huy
bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực
hiện nhiều biện pháp hiệu quả bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét,
mạng xã hội, ngày càng xứng đáng với sự tin
cậy của Đảng và Nhân dân. 

Các cơ quan nội chính thực hiện tốt vai trò
nòng cốt trong bảo vệ biên giới, giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ
cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng thời,
nắm chắc tình hình, giữ vững thế chủ động,
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý hiệu
quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ,
kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, kịp thời
phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại
các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế
lực thù địch, không để xảy ra điểm nóng.
Trong thời gian tình hình dịch bệnh COVID-
19 diễn biến phức tạp, các cơ quan nội chính
tiếp tục phát huy là “lá chắn vững chắc” trên
mọi mặt trận, làm tốt công tác điều tra, truy tố,
xét xử, góp phần cùng hệ thống chính trị đẩy
lùi dịch bệnh, được nhân dân tin tưởng.

Một số kinh nghiệm 
Đảng bộ tỉnh An Giang đã áp dụng đồng bộ

các giải pháp “xây” và “chống”; tích cực, kiên
trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng được thực hiện gắn liền với
công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất
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lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên,
đoàn viên; đẩy mạnh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ động xây dựng kế
hoạch tổ chức giao ban công tác tham mưu của
Ban Chỉ đạo 35 các cấp gắn với công tác nắm
bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn.
Qua những lần giao ban, các địa phương, đơn
vị cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cách làm để
từ đó gắn kết chặt chẽ công tác dư luận xã hội
với hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp. 

Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị
quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa
bàn An Giang, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tổ chức
Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Công tác bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình
hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang”. Hội
thả.o được đánh giá thành công với gần 90 bài
tham luận của các tác giả trong và ngoài tỉnh,
với nhiều bài viết sâu sắc, có giá trị cả về mặt
lý luận và thực tiễn, là tư liệu quý giúp các
cấp, các ngành nghiên cứu để thực hiện tốt
hơn Nghị quyết số 35 trên địa bàn trong thời
gian tới.

Để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
ngày càng hiệu quả, An Giang đã triển khai và
thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương
3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW của BCH
Trung ương Đảng (khóa XI), Kết luận số 10-
KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy
định pháp luật về phòng, chống tham nhũng
và chương trình, chiến lược quốc gia về
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết
luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của

Đảng 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, cán bộ, đảng viên phải luôn chấp hành
nghiêm kỷ luật phát ngôn, không để lọt lộ bí
mật của Ðảng, Nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của
Đảng, Nhà nước, cần thực hiện tốt 6 nội dung
trọng tâm: Nắm vững, dự báo đúng tình hình,
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ
trương, giải pháp kịp thời trong bảo vệ Tổ
quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn
xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân
dân, không để khiếu kiện đông người, phức
tạp, kéo dài, phát sinh “điểm nóng”. Tập trung
điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm các vụ án, vụ
việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức
tạp mà dư luận quan tâm. Tiếp tục phát huy sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của
báo chí, cơ quan dân cử... trong công tác
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với
công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh. 

Hiện nay, những thế lực phản động còn tiếp
tục chống phá Đảng và Nhà nước ta với thủ
đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trên mạng xã
hội. Do đó, đội ngũ cán bộ, phóng viên phải có
nhận thức chính trị cao, bản lĩnh vững vàng,
khả năng tuyên truyền tốt, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ đề ra. Người làm báo cần phải cẩn
trọng khi thu thập thông tin, kịp thời định
hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận
điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác,
có biện pháp bảo mật thông tin nội bộ; sử dụng
mạng xã hội một cách đúng đắn, thông minh
và đẩy mạnh việc đưa thông tin tích cực đến
với các tầng lớp nhân dân, giúp họ tin tưởng
và chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết
của Đảng và Nhà nước r
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khi chủ trương đúng đắn
Đại hội đầu tiên của Đảng

bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ
1997-2000 xác định: “Khắc
phục khó khăn, khai thác mọi
tiềm năng và lợi thế, huy động
mọi nguồn lực, lấy phát triển
kinh tế làm trung tâm, xây
dựng Đảng là then chốt, giải
quyết tốt những vấn đề xã hội,
đảm bảo quốc phòng - an ninh
vững mạnh, phát huy sức
mạnh tổng hợp và ý chí tự lực,
tự cường của khối đại đoàn
kết toàn dân, xây dựng TP. Đà
Nẵng phát triển nhanh và bền
vững”. Trong số những nơi
mà Đảng bộ và Nhân dân Đà
Nẵng hướng đến để khai thác,
phát huy tiềm năng, lợi thế là
bán đảo Sơn Trà, nơi có nhiều
điều kiện để đầu tư phát triển,
nhất là trên lĩnh vực du lịch,
dịch vụ và khai thác tài

nguyên biển.
Năm 2003, nhằm thúc đẩy

Đà Nẵng phát triển, Bộ Chính
trị ban hành Nghị quyết số 33-
NQ/TW về xây dựng và phát
triển TP. Đà Nẵng trong thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước. Thực hiện Nghị
quyết số 33-NQ/TW, cùng với
việc chỉ đạo phát triển chung
cho toàn Thành phố, ngày 10-
7-2006 Thành ủy Đà Nẵng
ban hành Kết luận số 03-
KL/TU về tình hình và
phương hướng xây dựng, phát
triển quận Sơn Trà. Sau 10
năm, ngày 19-1-2017 Thành
ủy tiếp tục ban hành Kết luận
số 89-KL/TU về xây dựng,
phát triển quận Sơn Trà trở
thành đô thị hiện đại, là trọng
điểm du lịch, dịch vụ và kinh
tế biển của Thành phố.

Bám sát chủ trương của

Thành ủy Đà Nẵng, Quận ủy
Sơn Trà đã xây dựng và triển
khai nhiều nghị quyết để lãnh
đạo xây dựng quận phát triển
toàn diện. Các cấp ủy, chính
quyền, mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội
trên địa bàn đã huy động sức
sáng tạo của nhân dân, tận
dụng các nguồn lực của
Thành phố, tranh thủ sự giúp
đỡ, hỗ trợ của các bộ, ngành
và nguồn vốn của các nhà đầu
tư để triển khai quy hoạch,
chỉnh trang, đầu tư hạ tầng
giao thông, chuyển đổi cơ cấu
kinh tế, thu hút nguồn lực bên
ngoài, thúc đẩy phát triển
nguồn lực tại chỗ... 

Từ một địa phương có quy
mô kinh tế manh mún, nhỏ lẻ,
chủ yếu là đánh bắt hải sản
sông, biển gần bờ, trồng lúa,
hoa màu năng suất thấp, một

Sơn Trà
HIEÄN THÖÏC HOÙA KHAÙT VOÏNG PHAÙT TRIEÅN

TS. TrươNG THị BạCH YếN

Như bao vùng đất duyên hải miền Trung nghèo khó, bán đảo Sơn Trà (Đà
Nẵng) từng chịu nhiều hậu quả của chiến tranh thời thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ. Hơn 20 năm sau ngày Giải phóng, Sơn Trà vẫn chỉ là “vùng trũng”,
“vùng ven” với mênh mông đồi cát trắng. Khi Đà Nẵng trở thành thành phố
trực thuộc Trung ương, quận Sơn Trà chính thức thành lập ngày 23-1-1997.
Các cấp ủy đảng, chính quyền TP. Đà Nẵng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo,
cùng với sức mạnh nội sinh, Sơn Trà đã đẩy mạnh phát huy tiềm năng, lợi
thế, huy động nhiều nguồn lực để chuyển mình phát triển.
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số ngành tiểu thủ công nghiệp,
chế biến nông, hải sản, cơ khí
nhỏ..., Sơn Trà chuyển dịch cơ
cấu theo hướng công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh
du lịch, dịch vụ và khai thác
thủy sản xa bờ, mang lại thu
nhập cao cho người dân.
Trước khi xuất hiện đại dịch
COVID-19, tổng giá trị sản
xuất trên địa bàn tăng bình
quân 10,21%/năm; thu nhập
bình quân/người/năm đạt
100,65 triệu đồng. Tuy năm
2020 kinh tế suy giảm mạnh,
song tính chung cả nhiệm kỳ
2015-2020, thu nhập bình
quân/người/năm vẫn đạt 88,32
triệu đồng; thu ngân sách địa
phương đạt gần 2.937 tỷ đồng,
ước tăng bình quân
2,79%/năm, đóng góp một
phần không nhỏ cho sự phát
triển của TP. Đà Nẵng. 

Cùng với việc thực hiện mô
hình “5 không” (không có hộ
đặc biệt nghèo, không có học
sinh bỏ học, không có người
lang thang xin ăn, không tội
phạm giết người cướp của,
không có người nghiện ma
túy trong cộng đồng), “3 có”
(có nhà ở, có việc làm, có nếp
sống văn hóa, văn minh đô
thị), “4 an” (an ninh trật tự, an
toàn giao thông, an toàn vệ
sinh thực phẩm, an sinh xã
hội) của Đà Nẵng, công tác
văn hóa, giáo dục, y tế, đảm
bảo an sinh xã hội của Sơn
Trà mang lại hình ảnh văn
minh, hiện đại cho một đô thị

trẻ. Các di tích lịch sử - văn
hóa trên địa bàn được tu bổ,
bảo vệ. Hệ thống các trường
học được xây dựng khang
trang, đáp ứng yêu cầu hoạt
động giáo dục, đào tạo các
cấp học. 100% số phường đạt
chuẩn quốc gia về y tế. Chỉ
tiêu thoát nghèo hoàn thành từ
năm 2018. Người có công với
cách mạng, người khuyết tật,
người có hoàn cảnh khó khăn,
lao động thiếu việc làm được
quan tâm chăm sóc, hỗ trợ... 

Từ một vùng “mênh mông
bát ngát” cát trắng, chỉ giàu
gió và nắng, Sơn Trà trở thành
đô thị cấp quận loại I sầm uất,
đông đúc, điểm đến hấp dẫn
của các nhà đầu tư trong và
ngoài nước. Cảng biển Tiên
Sa là cửa khẩu kinh tế quốc tế
không chỉ phục vụ cho Đà
Nẵng, mà cho cả khu vực
miền Trung, Tây Nguyên và
các nước Lào, đông bắc Thái
Lan, Mi-an-ma… 

những nhân tố nội tại
mang lại thành công

Những đổi thay của Sơn
Trà trước hết nhờ sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của
Trung ương, của TP. Đà
Nẵng. Đó còn là kết quả của
một quá trình nỗ lực vượt khó,
phát huy lợi thế, tiềm năng,
đoàn kết, đồng lòng của Đảng
bộ, chính quyền và Nhân dân
Sơn Trà. 

Căn cốt tạo nên những
thành quả trên chính là từ kết
quả của công tác xây dựng

Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị. Sơn Trà đã xây dựng
và thực hiện có kết quả Đề án
vị trí việc làm gắn với sắp xếp
tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả và
tinh giản biên chế; thực hiện
có hiệu quả mô hình “Một cửa
điện tử” tại quận và phường,
mang lại sự hài lòng cho
người dân. Trong đó, việc sắp
xếp tổ chức bộ máy tinh gọn,
đào tạo bồi dưỡng, cán bộ
được chú trọng, tiến hành
thường xuyên. Cán bộ trẻ, cán
bộ nữ được quan tâm quy
hoạch, đào tạo, sắp xếp, bố
trí trao nhiệm vụ. 100% đảng
viên đang công tác giữ mối
liên hệ thường xuyên với cấp
ủy nơi cư trú. Sơn Trà cũng là
một trong những quận của Đà
Nẵng bố trí và sử dụng có
hiệu quả học viên Đề án 89,
sinh viên khá, giỏi... 

BTV Quận ủy và các cấp
ủy cơ sở đã chú trọng lãnh
đạo, chỉ đạo các cơ quan tham
mưu, giúp việc cụ thể hoá
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
quận thành các nghị quyết
chuyên đề trên các mặt công
tác để thực hiện hiệu quả
trong thực tiễn. Triển khai Đề
án “Nâng cao chất lượng dịch
vụ du lịch, xây dựng môi
trường du lịch an toàn, thân
thiện trên địa bàn quận Sơn
Trà, giai đoạn 2016-2020 và
những năm tiếp theo”, Sơn
Trà đã thu hút trên 13,2 triệu
lượt du khách trong và ngoài
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nước đến lưu trú, tham quan,
nghỉ dưỡng, bình quân tăng
13,8%/năm, tăng 177,68% so
với giai đoạn 2010-2015. Đề
án “Xây dựng hình ảnh người
dân Sơn Trà thân thiện, mến
khách, hướng đến mỗi người
dân là một hướng dẫn viên du
lịch đến năm 2020 và những
năm tiếp theo” bước đầu
mang lại hiệu quả. Việc xây
dựng, bổ sung quy chế làm
việc đảm bảo sự lãnh đạo toàn
diện của cấp ủy trên các lĩnh
vực; việc thực hiện nghiêm
túc Quy chế chất vấn cấp ủy;
việc tuân thủ nguyên tắc tập
trung dân chủ, giữ vững đoàn
kết nội bộ, nêu cao vai trò,
trách nhiệm của tập thể lãnh
đạo gắn với phân công nhiệm
vụ, phát huy trách nhiệm của
từng cấp ủy viên và người
đứng đầu các tổ chức trong hệ
thống chính trị một cách
nghiêm túc, thường xuyên đã
tạo nên sức mạnh tổng hợp
trong lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng bộ quận Sơn Trà. 

Tại Đại hội Đảng bộ quận
Sơn Trà nhiệm kỳ 2020-2025,
nhiều nhân tố tạo nên thành
công của Sơn Trà đã được
tổng kết, trong đó có việc thực
hiện phương châm “Đảng nói
- dân tin; mặt trận, đoàn thể
vận động - dân theo; chính
quyền làm - dân ủng hộ”.
Không chỉ bám sát cơ sở, lắng
nghe và giải quyết kịp thời
nguyện vọng chính đáng của
nhân dân, cấp ủy, chính

quyền, đội ngũ cán bộ, đảng
viên luôn biết trọng dân, dựa
vào dân, phát huy tối đa các
tiềm năng, lợi thế, huy động
và sử dụng hiệu quả các
nguồn lực trong dân, tạo sự
đồng thuận xã hội, tạo sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân để
phục vụ sự phát triển. Như
giai đoạn 2015-2020, Sơn Trà
huy động được 42.407 tỷ
đồng cho đầu tư phát triển.
Huy động nguồn lực cho xã
hội hóa giáo dục, Sơn Trà có
thêm 15 trường mầm non
ngoài công lập và 130 nhóm
lớp độc lập tư thục. Để công
tác giảm nghèo, thoát nghèo
đến đích trước thời hạn, Sơn
Trà huy động các nguồn viện
trợ phi chính phủ được 49,6 tỷ
đồng, vận động Quỹ “Vì
người nghèo” được trên 21,6
tỷ đồng. Trong giai đoạn dịch
bệnh COVID-19 căng thẳng,
mô hình “Tổ tuyên truyền,
vận động, giám sát công tác
phòng, chống dịch COVID-
19 tại khu dân cư” ra đời,
đồng chí bí thư chi bộ khu dân
cư làm tổ trưởng, thực hiện
nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ
từng nhà, rà từng người” để
tuyên truyền, vận động, giám
sát công tác phòng, chống
dịch COVID-19 rất hiệu quả.
Phong trào “San sẻ yêu
thương, vượt qua đại dịch”,
mô hình “1 giúp 1”, chương
trình “Bát cháo nghĩa tình -
vượt qua đại dịch”, “Phiên
chợ không đồng”, “ATM

gạo”, “Bếp ăn không đồng”...
giúp đỡ được rất nhiều người
dân gặp khó khăn khi Sơn Trà
thực hiện giãn cách xã hội.

Để tiếp tục thành công 
Nghị quyết Đại hội XIII

của Đảng xác định nhiệm vụ:
“Khơi dậy khát vọng phát
triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc; phát huy giá trị
văn hóa, sức mạnh con người
Việt Nam trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội
nhập quốc tế”(1). Với Đà
Nẵng, đó là khát vọng đến
năm 2030 “trở thành một
trong những trung tâm kinh tế
- xã hội lớn của cả nước và
Đông Nam Á; đô thị sinh thái,
hiện đại và thông minh, thành
phố đáng sống, có tổ chức
đảng và hệ thống chính trị
vững mạnh, chính quyền tiên
phong trong đổi mới và phát
triển, người dân có mức sống
thuộc nhóm địa phương dẫn
đầu cả nước”(2). Với Sơn Trà,
đó là khát vọng “trở thành đô
thị hiện đại, là trọng điểm du
lịch, dịch vụ và kinh tế biển
của Thành phố”(3). 

Tuy kinh tế Sơn Trà phát
triển nhanh song còn thiếu
bền vững, nhất là sau 2 năm
chịu tác động của đại dịch
COVID-19. Quy hoạch và
xây dựng hạ tầng ở một số
khu vực chưa đồng bộ. Nguồn
nhân lực tại chỗ phục vụ du
lịch - dịch vụ chưa đáp ứng
yêu cầu. Một bộ phận nhân
dân, nhất là ngư dân chưa
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được đáp ứng đầy đủ nhu cầu
y tế, văn hóa, giáo dục. An
ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều
phức tạp, nhất là liên quan
đến tội phạm là người nước
ngoài và ma túy. Năng lực tổ
chức quản lý và điều hành của
chính quyền trên một số lĩnh
vực còn hạn chế. Công tác
vận động quần chúng có mặt
chưa đi vào chiều sâu. Công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
vẫn còn bất cập…

Trước yêu cầu hiện thực
hóa khát vọng phát triển,
Đảng bộ quận Sơn Trà tiếp
tục nỗ lực thực hiện các biện
pháp sau:

Một là, tiếp tục xây dựng,
chỉnh đốn, nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của
toàn Đảng bộ. Tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ, đảng
viên có bản lĩnh chính trị
vững vàng, có năng lực, trình
độ và khát vọng cống hiến,
dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm, vì lợi ích của
nhân dân và địa phương. Tăng
cường giáo dục chính trị tư
tưởng, đạo đức, lối sống trong
cán bộ, đảng viên; đấu tranh
phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ và
sự chống phá của các thế lực
thù địch. Nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của
TCCSĐ và chất lượng đội

ngũ đảng viên. Nâng cao hiệu
lực, hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát và kỷ luật đảng
nhằm giữ cho các cấp ủy, tổ
chức đảng trong sạch, vững
mạnh. Tiếp tục đổi mới
phương thức lãnh đạo của
Đảng; đẩy mạnh cải cách
hành chính trong Đảng.

Đổi mới việc xây dựng và
tổ chức thực hiện nghị quyết,
hướng vào các nhiệm vụ trọng
tâm vừa phát triển kinh tế,
vừa phát huy giá trị văn hóa
truyền thống, bảo đảm an sinh
xã hội, giữ vững an ninh trật
tự, xây dựng khối đoàn kết
thống nhất trong Đảng và sự
đồng thuận giữa Đảng với
Nhân dân.

Hai là, đổi mới, nâng cao
năng lực quản lý của chính
quyền. Tiếp tục cải cách hành
chính nhằm xây dựng nền
hành chính dân chủ, hiện đại,
chuyên nghiệp, kỷ cương,
công khai, minh bạch, nâng
cao trách nhiệm giải trình, tạo
điều kiện thuận lợi nhất cho
các doanh nghiệp đến làm ăn,
đầu tư tại địa phương; đội ngũ
công chức, viên chức có phẩm
chất, năng lực, uy tín; hệ
thống cơ quan hành chính tinh
gọn, thông suốt và hoạt động
hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông
tin, chuyển đổi số để đáp ứng
yêu cầu cung cấp dịch vụ

công mức độ 3 và 4 cho nhân
dân. Đổi mới việc quản lý tài
chính công, nâng cao năng lực
kiểm tra, thanh tra, kiểm soát
để phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực. 

Ba là, tăng cường công tác
dân vận, phát huy vai trò và
sự đồng thuận của nhân dân,
khai thác và sử dụng hiệu quả
các nguồn lực trong dân để
thực hiện các chương trình
kinh tế - xã hội. Xây dựng mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội các cấp vững
mạnh, đủ năng lực tuyên
truyền, vận động, thực hiện
tốt công tác giám sát, phản
biện xã hội, góp ý cho cấp ủy,
tổ chức đảng, chính quyền
trong thực hiện các chủ
trương của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước,
tiếp tục làm nòng cốt trong tổ
chức các phong trào thi đua
yêu nước trên địa bàn.

-----
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam,

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII, tập 2. NXB
CTQG-ST, H.2021, tr.336. (2) Bộ
Chính trị, Nghị quyết 43-NQ/TW
ngày 24-1-2019 về xây dựng và
phát triển thành phố Đà Nẵng
đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045. (3) Báo cáo chính trị
trình Đại hội đại biểu lần thứ VI
Đảng bộ quận Sơn Trà nhiệm kỳ
2020-2025 r

Hoan nghªnh b¹n ®äc phª b×nh T¹p chÝ
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1. Sự thống nhất về mục tiêu chính trị và
hành chính nhà nước

Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định vấn đề cơ
bản nhất của chính trị là chính quyền nhà nước,
là giai cấp vô sản phải nắm lấy quyền lực nhà
nước. Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng
sản”, C.Mác và Ph.ăng-ghen đã viết: “Quyền
lực chính trị, theo đúng nghĩa của nó, là bạo
lực có tổ chức của một giai cấp để trấn áp một

giai cấp khác”(1). V.I.Lê-nin cho rằng 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 chính trị do giai cấp tiên tiến
khởi xướng, rốt 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 nhà nước ban hành, là ý chí chính
trị của giai cấp cầm quyền được đề lên thành
luật. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mấu chốt của
vấn đề chính trị ở Việt Nam trong những năm
đầu của thế kỷ XX 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 cả vật
chất lẫn tinh thần, là một Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc, là làm
cho nước mạnh, dân giàu và làm bạn với tất cả
các nước trên tinh thần hòa hiếu, tôn trọng chủ
quyền và hợp tác cùng có lợi.

Hành chính nhà nước thống nhất với mục
tiêu của đảng chính trị nhưng có sự khác biệt

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 HAØNH PHAÙP

Bài 3

Quyền hành pháp là một trong ba quyền
trong cơ cấu quyền lực Nhà nước, bên cạnh
quyền lập pháp và quyền tư pháp. Quyền
hành pháp do các cơ quan hành chính nhà
nước thực thi bảo đảm hoàn thành chức
năng và nhiệm vụ của mình. Vì thế có thể
coi hành chính là hành pháp trong hành
động. Bộ máy hành pháp bao gồm Chính
phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao
nhất và cơ quan hành chính các cấp. 



về phương thức hoạt động. Chủ tịch Hồ Chí
Minh là người khai sinh nền cộng hòa dân chủ
Việt Nam và đặt cơ sở vững chắc cho việc xây
dựng nền hành chính hiện đại. Trong suốt cuộc
đời của Người, đặc biệt 24 năm vừa giữ chức
vụ cao nhất trong Đảng, vừa là nguyên thủ
quốc gia, trong đó 15 năm (1945-1960) trực
tiếp đứng đầu Chính phủ, không những trên
quan điểm, tư tưởng, lý luận, mà quan trọng
hơn là trong lãnh đạo, tổ chức và điều hành
mọi hoạt động của Đảng và Chính phủ, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đều khẳng định: Sự thống
nhất giữa mục tiêu chính trị của Đảng Cộng
sản Việt Nam và của cơ quan hành chính nhà
nước là thực hành một chế độ dân chủ kiểu
mới - dân chủ nhân dân ở Việt Nam, một chế
độ mà “mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi
dân”, đều thuộc về nhân dân lao động và quốc
gia, dân tộc Việt Nam. Chính phủ phải là công
bộc của nhân dân.

Giành và giữ vững chủ quyền quốc gia, lo
cho dân, cho nước trong đời sống thường nhật
cũng như trong hoạt động mưu cầu hạnh phúc,
tự do là trách nhiệm chung của Đảng và Chính
phủ. Sự thống nhất giữa mục tiêu chính trị của
Đảng và mục tiêu của việc thực thi quyền hành
pháp của cơ quan hành chính các cấp chỉ vì lợi
ích của nhân dân. Đó chính là mục tiêu lý
tưởng của Đảng và cũng là mục tiêu chính trị
của nền hành chính - một nền hành chính dân
chủ, của dân và vì dân. Trong Di chúc, Người
căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi
đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần
đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật
trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo,
là người đầy tớ thật trung thành của nhân
dân”(2).

Hành chính và chính trị khác biệt về phương
thức hoạt động. Công tác ở các cơ quan của
Đảng hay công tác ở các cơ quan hành chính
nhà nước đều là làm cách mạng. Song, cách

mạng bao gồm nhiều công việc, nhiều nghề
nghiệp khác nhau. Công tác chính trị là một
nghề. Hành chính cũng là một nghề. Nghề nào
có nghiệp vụ, có cách làm việc của nghề ấy.
Do đó, được phân công làm nghề gì, cần
chuyên môn nào thì đều phải học tập thành
thục nghề ấy. Bất cứ cán bộ của Đảng hay cán
bộ, công chức, viên chức khối chính phủ ai
cũng phải vững về chính trị, giỏi về chuyên
môn. Hồ Chí Minh chỉ rõ, phải huấn luyện
nghề nghiệp cho các loại cán bộ, “phải thực
hành khẩu hiệu: làm việc gì, học việc ấy, vô
luận ở quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, tổ
chức, tuyên truyền, công an,... cán bộ môn nào
phải thạo công việc ở trong môn ấy”. Việc
huấn luyện chính trị thì “môn nào cũng phải
có. Nhưng phải tùy theo mỗi môn mà định
nhiều hay ít. Thí dụ: cán bộ chuyên môn về y
tế, về văn nghệ, v.v... thì ít hơn. Cán bộ tuyên
truyền, tổ chức, v.v... thì phải nghiên cứu chính
trị nhiều hơn”(3). Tóm lại, mục tiêu chính trị là
thống nhất nhưng nội dung và phương thức tác
nghiệp của Đảng và của hành chính nhà nước
có sự khác biệt. 

2. Dân chủ và chuyên chính trong hoạt
động hành chính nhà nước

Khi nói tới bản chất của nền hành chính nhà
nước là nói tới bản chất của chế độ, mối quan
hệ giữa dân chủ và chuyên chính. Bản chất của
nền hành chính luôn phụ thuộc vào bản chất
của Nhà nước. Trong nhiều trường hợp, Chủ
tịch Hồ Chí Minh thường dùng khái niệm “tính
chất” như một từ đồng nghĩa với “bản chất”.
Người viết: “Tính chất của một Nhà nước là:
Trong Nhà nước ấy, giai cấp nào thống trị, giai
cấp nào bị thống trị. Nhà nước ấy bảo vệ lợi
ích của giai cấp nào... ”. Với nước ta, Người
khẳng định: “Tính chất của nó là nhân dân dân
chủ chuyên chính... trong nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa của chúng ta, tất cả mọi quyền
lực đều là của nhân dân, tức là của các giai cấp
công nhân, nông dân, tiểu tư sản và tư sản dân
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tộc. Bốn giai cấp ấy do giai cấp công nhân lãnh
đạo, lấy công nông liên minh làm nền tảng,
đoàn kết các giai cấp dân chủ và các dân tộc
trong nước để thực hành dân chủ chuyên
chính”(4).

Bản chất nhà nước quyết định bản chất của
tất cả các nhánh quyền lực của nó. Nhân dân
dân chủ chuyên chính là bản chất của nền hành
chính Việt Nam. Nó đã được quy định ngay từ
bản Hiến pháp đầu tiên (năm 1946) của nước
ta do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì
soạn thảo và đã được Quốc hội khóa I nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua. Nhân
dân dân chủ chuyên chính là bản chất của nền
hành chính Nhà nước Việt Nam. Nó định
hướng cho mọi hoạt động của Chính phủ và
của UBND các cấp. Chính phủ và UBND các
cấp phải là đầy tớ thật trung thành của nhân
dân, nghĩa là phải làm việc cho nhân dân và
phải làm thật tốt.

3. Phương thức hoạt động của nền hành
chính

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ngay từ
khi thành lập Chính phủ đầu tiên (năm 1946),
phương thức hoạt động hành chính phải tuân
theo các quy phạm pháp luật. Là Chủ tịch nước
kiêm Thủ tướng Chính phủ, Hồ Chí Minh chỉ
đạo xây dựng các quy phạm pháp luật về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan
hành chính từ Trung ương đến địa phương. Chỉ
tính trong 2 năm đầu của chế độ mới (1945-
1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành
181 sắc lệnh, hầu hết là về tổ chức, quy chế,
chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thuộc
Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và
ủy ban hành chính các cấp. Đây là những văn
bản đặt nền móng xây dựng quy chế hoạt động
hành chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ các quy phạm
ấy không thể nhất thành bất biến mà phải
thường xuyên đổi mới phương thức làm việc

của các cơ quan thuộc Chính phủ cho phù hợp
với tình hình và nhiệm vụ. “Công tác mới
nhiều, phức tạp, khó khăn. Muốn hoàn thành
tốt nhiệm vụ, về mặt nhận thức phải toàn diện,
đồng thời lại phải có sự nghiên cứu tỉ mỉ từng
bộ phận. Trong khi tiến hành công tác phải có
sự “phân công rành mạch” nhưng lại phải có
“phối hợp ăn khớp”, chỉ đạo chặt chẽ và khéo
léo, mỗi bộ, mỗi ngành phải chuẩn bị kế hoạch
hoạt động và cán bộ để thực hiện kế hoạch
đó”(5). “Phân công rành mạch”, “phối hợp ăn
khớp”, “chỉ đạo chặt chẽ, khéo léo” phải được
coi là một triết lý hành động của hệ thống
chính trị nói chung và của hoạt động hành
chính nhà nước nói riêng.

Bất cứ một hoạt động xã hội nào mang tính
hệ thống thì cũng phải có sự “phân công rành
mạch”. Hoạt động của hệ thống chính trị, của
Nhà nước và hoạt động hành chính nhà nước
tuy nội dung và cách thức khác nhau song
cùng thống nhất ở mục tiêu chính trị nên tất
nhiên phải có sự phối hợp. Ví như những
người thợ mộc tài hoa khi cùng thiết kế và thi
công một căn nhà gỗ, họ phải “phân công rành
mạch” ai làm cột cái, cột con, đâu là ngoàm,
là đố... nhưng tất cả đều phải có ý thức “phối
hợp” để lắp sao cho “ăn khớp”, nếu không sẽ
vênh váo, khập khiễng, thậm chí hỏng cả cái
nhà mà họ định xây dựng. Làm thế nào để cho
sự “phối hợp” ấy “ăn khớp” với nhau? Đó
chính là “chỉ đạo chặt chẽ và khéo léo” của bác
“thợ cả” tài ba. Nói một cách cụ thể là vai trò,
trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành
chính nhà nước. Trong chỉ đạo phải thấy ưu
điểm mà phát huy, nhưng thấy khuyết điểm thì
phải kiên quyết sửa, sửa tận gốc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng trong chỉ
đạo cũng giống như người thầy thuốc chữa
bệnh, phải có thầy thuốc tài giỏi, công tâm,
công minh, chỉ rõ căn nguyên của bệnh tật, tìm
ra được căn nguyên rồi thì phải cắt thuốc đúng
bệnh. Ngày 26-11-1962, dự Hội nghị bàn về
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thu chi tài chính năm 1963, Người đã phát
biểu: “Điều rất tốt là ta đã thấy được khuyết
điểm, thấy được các mặt không cân đối, thấy
được sự lãng phí sức người, sức của, nhưng
thấy được bệnh rồi, mấy người thầy thuốc lại
phải ngồi lại tìm đơn thuốc mà chữa, chứ cứ
nói mãi mà cứ chắp chắp, vá vá thì không
được. Cần có một số đồng chí cương quyết tìm
ra bài thuốc cho bệnh, tìm ra được rồi thì phải
cắt thuốc không thì năm nào cũng nói đi, nói
lại mãi”(6).

Hoạt động quản lý là chỉ huy, điều hành, ra
lệnh, là bắt buộc đối tượng quản lý phải phục
tùng. Song, nền hành chính dân chủ, vì dân thì
trong hoạt động công vụ phải trả lời được 2 câu
hỏi: “Vì ai mà làm, đối ai mà phụ trách?”.
Theo Hồ Chí Minh, câu trả lời chỉ có một:
Nhân dân. Người đã chỉ ra rằng không ít cơ
quan hành chính “khi gặp mỗi công việc không
biết tìm đủ cách giải thích cho dân hiểu. Cho
nên những việc trực tiếp lợi cho dân như đắp
đê, hộ đê, tăng gia sản xuất, bình dân học vụ
v.v... cán bộ chỉ làm theo cách hạ lệnh, cách
cưỡng bức. Kết quả dân không hiểu, dân oán
thì có gì lạ đâu? Một thí dụ rất tầm thường, dễ
hiểu: bánh ngọt là một thứ ngon lành, nhưng
đem bánh ngọt bắt người ta ăn, nhét vào miệng
người ta, thì ai cũng chán”(7). 

Hồ Chí Minh căn dặn các cơ quan của
Đảng, Nhà nước, mọi người: “Chúng ta phải
ghi tạc vào đầu cái chân lý này: Dân là tốt. Lúc
họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng
làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ.
Nhưng trước hết cần phải chịu khó tìm đủ cách
giải thích cho họ hiểu rằng: những việc đó là
vì lợi ích của họ mà làm”(8). Người đã yêu cầu
các cơ quan của Đảng và Nhà nước, đặc biệt
là các cơ quan hành chính phải sửa đổi thói
không phụ trách “quá hữu” và thói không phụ
trách “quá tả”. Thói không phụ trách “quá
hữu” là thói làm việc giáo điều, máy móc,
không dám sửa đổi lối làm việc cũ lỗi thời “chỉ

khư khư giữ nếp cũ. Cái không hợp cũng
không dám sửa bỏ, cái cần thiết cũng không
dám đặt mới”. Thói không phụ trách “quá tả”
là không suy nghĩ chín chắn, so sánh kỹ càng,
hôm nay đặt ra cái này, hôm sau sửa lại cái
khác, làm cho quần chúng hoang mang”(9).
Thói không phụ trách “quá hữu” và “quá tả”
là cứ làm theo ý muốn chủ quan của cơ quan
hành chính rồi cột vào cổ quần chúng. Chủ tịch
Hồ Chí Minh gọi đó là “khoét chân cho vừa
giầy. Chân là quần chúng. Giầy là cách tổ chức
và làm việc của ta”. Người chỉ ra một lẽ phải
đương nhiên đơn giản mà các cơ quan, các nhà
quản lý phải chú ý là: “Ai cũng đóng giầy theo
chân. Không ai đóng chân theo giầy”(10). 

Một trong những vấn đề mà Chủ tịch Hồ
Chí Minh coi là khuyết điểm lớn trong các ủy
ban hành chính là thiếu óc tổ chức. Trong các
công sở hành chính, sự phân công, phân nhiệm
không rõ ràng, không đặt tâm lực vào những
việc cơ bản mà chỉ quanh quẩn vào ra với
những công việc vụn vặt, không phải chỉ ở cấp
chuyên viên, cán sự, nhân viên mà ngay cả cán
bộ lãnh đạo cũng loanh quanh, không biết cách
tổ chức công việc một cách khoa học. Hồ Chí
Minh đã nhận xét: “Vào trụ sở một ủy ban
nhân dân, người ta nhận thấy ngay sự lộn xộn
trong việc xếp đặt bàn giấy... Trong một ủy
ban, nhiều khi có người rất rỗi rãi, cả ngày chỉ
chạy ra, chạy vào cho có chuyện, có người lại
bù đầu, rối óc vì một mình phải kiêm đến mấy
việc... Chia công việc không khéo thành ra bao
biện... Có kế hoạch làm việc nhưng sắp đặt
công việc không khéo, phân công không sáng
suốt thì việc cũng đến hỏng…”(11).

Thiếu tinh thần tự động là một khuyết điểm
cần phải phê phán. Tự động không phải là tự
tiện mà là năng động, sáng tạo theo phương
châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, nghĩa là
trung thành với nguyên tắc: Việc gì có lợi cho
dân ta phải cố gắng làm, việc gì có hại cho dân
ta phải hết sức tránh. Trong các cơ quan hành
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chính không ít nơi “khi có công tác thì đem thi
hành một cách máy móc. Khi làm xong việc
lại chỉ ngồi không, không chịu bới việc ra làm
nữa cứ ỳ ra như xe bò lên dốc, không có người
đẩy là y như đứng lại”(12). 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiêm khắc phê
bình các ủy viên ủy ban hành chính, không biết
tự động suy nghĩ, phát huy sáng kiến để giải
quyết công việc sao cho có hiệu quả. “Hễ gặp
khó một tí là xin ý kiến cấp trên, là du đẩy cho
người khác. Thấy khó thì tránh, thấy lợi cho cá
nhân hay bộ phận mình thì tìm cách “xoay
xoả” thành ra rơi vào tình trạng có khi không
làm đúng chức trách của mình, không dám
quyết đáp việc gì dứt khoát, lại có khi lạm
quyền, không coi kỷ luật chính trị vào đâu,
muốn làm gì là cứ tự ý làm bừa đi, chẳng bàn
hỏi, thảo luận với ai, không theo pháp
luật...”(13). Tệ hại nhất là không có người phụ
trách cá nhân, việc gì cũng chung chung,
không phân công người trực tiếp, để rơi vào
tình trạng “ai cũng phụ trách mà không ai phụ
trách”(14). Tinh thần phụ trách công việc, ra sức
hoàn thành nhiệm vụ với hiệu lực và hiệu quả
cao là thước đo tư cách của cán bộ, công chức,
viên chức và các cơ quan hành chính. Với Hồ
Chí Minh, bất cứ ai, bất cứ cơ quan nào, nếu
không làm tròn nhiệm vụ cũng đều là xấu xa,
đáng lên án. Người lên án thói chạy theo địa
vị, nhưng không chịu gắng sức làm tốt nhiệm
vụ được giao. Người tuyên bố: “Bộ trưởng mà
không làm tròn nhiệm vụ là tồi”(15). Công sở
hành chính của ta vẫn hay quen thói tùy tiện
“công văn túi áo, báo cáo túi quần”. Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã phê bình việc tự tiện, hủy bỏ
những hồ sơ cũ là hành động phá hoại, có ảnh
hưởng tới việc kiến thiết quốc gia.

4. nhân sự hành chính
Hồ Chí Minh có rất nhiều chỉ thị cụ thể về

nhân sự hành chính nhà nước. Người đã có yêu
cầu rất cao đối với đội ngũ công chức, viên
chức nhà nước nhằm xây dựng một Chính phủ

liêm khiết, một nền hành chính kiểu mới mạnh
mẽ, trong sạch, là “công bộc” của nhân dân.
Mặc dù chính quyền Nhà nước non trẻ vừa
mới ra đời đã phải đảm đương sứ mệnh dẫn dắt
toàn dân bước vào cuộc kháng chiến với biết
bao khó khăn, hiểm nghèo, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã ký 2 Sắc lệnh xây dựng đội ngũ công
chức. Đó là Sắc lệnh số 188/SL ngày 29-5-
1948 sửa đổi chế độ công chức và đặt các
thang lương cho công chức; Sắc lệnh số 76/SL
ngày 20-5-1950 của Chủ tịch nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa ban hành quy chế công
chức. Nội dung của Bản Quy chế công chức
đã thể hiện rõ tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch
Hồ Chí Minh về sự tôn vinh tài năng của công
chức và đòi hỏi họ phải có đủ yêu cầu về lòng
trung thành với Tổ quốc, đạo đức và khả năng
để hoàn thành các công vụ được giao.

Thực hiện Sắc lệnh số 76/SL và Bản Quy
chế công chức, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các
cơ quan Chính phủ ấn định các kỳ thi tuyển
viên chức vào các ngạch bậc hành chính.
Trong các kỳ thi tuyển công chức, bắt buộc thí
sinh phải thi 10 môn cơ bản, những môn ấy rất
thiết thực với việc tác nghiệp của cán bộ quản
lý, công chức, viên chức hành chính. Nội dung
của các kỳ thi tuyển được quy định chặt chẽ,
cụ thể và thiết thực với việc tác nghiệp hành
chính. Nó thể hiện rõ tư tưởng và chủ định của
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ ta về xây
dựng một nền hành chính kiểu mới, chính quy
và hiện đại.

5. Đạo đức công chức
Để trở thành người có đạo đức công chức

thì trước hết phải có đạo đức làm người (tư
đức) và đạo đức công dân (công đức). Hồ Chí
Minh đồng nhất đạo đức cách mạng với đạo
đức công chức, bởi Người coi hoạt động trong
các cơ quan nhà nước, trong hệ thống hành
chính các cấp cũng là làm cách mạng. Đạo đức
cách mạng là hệ thống các mối quan hệ cơ bản
và nội dung của các mối quan hệ đó mà người
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cán bộ, công chức phải rèn luyện để ứng xử
với bản thân, với người, với đoàn thể, với Nhà
nước và Nhân dân. Tất cả cán bộ, dù làm công
tác đảng hay công tác chính quyền, dù chiến
đấu ở tiền phương hay lao động trên các công
trường, nhà máy đều là làm cách mạng, đều do
yêu cầu của công việc mà tổ chức phân công.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ đạo đức cách
mạng bao gồm cần, kiệm, liêm, chính, chí
công vô tư, nhân, nghĩa, trí, dũng, tín, trung,
hiếu... Người yêu cầu những người cách mạng
“vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải đặt
lợi ích của Đảng lên trên hết. Nếu khi lợi ích
của Đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với
nhau thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục
tùng lợi ích của Đảng”(16). 

6. Chống chủ nghĩa cá nhân 
Chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu

hiện của nó (tham ô, lãng phí, quan liêu...) là
cuộc đấu tranh giữ gìn, bảo vệ thành quả cách
mạng đã giành được. Đảng, Nhà nước, cán bộ,
đảng viên và nhân dân ta cần phải thấm thía
cái giá của sự hy sinh, gian khổ để giành độc
lập, tự do, để có ngày hôm nay. “Một dân tộc,
một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua là
vĩ đại có sức hấp dẫn lớn không nhất định hôm
nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến
và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa,
nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân...”(17).

Chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện của
nó là kẻ thù bên trong của mỗi con người, nhất
là người cách mạng, nó là “giặc nội xâm”
chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Nó quậy phá, làm cho chế độ chính trị
biến dạng, làm cho pháp luật bị lơ lửng trên
không, làm giảm uy tín của Chính phủ, làm
cho lòng dân không yên, làm cho quyền lực
nhà nước bị tha hoá từ chỗ Chính phủ là của
dân đến trở thành kẻ đối lập với nhân dân. Mất
nhân dân là mất tất cả. Tham nhũng đã và đang
là một nguy cơ và việc chống nó sẽ liên quan
đến sự tồn vong của chế độ ta. Trong cuộc đấu

tranh này, tính chất gay go, quyết liệt của nó
diễn ra phức tạp, tinh vi và dai dẳng, khác hẳn
cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Nó
thoắt ẩn, thoắt hiện, lẫn lộn giữa trắng và đen,
thiện và ác, nó ở trong mỗi chúng ta, là bạn, là
cấp trên, cấp dưới của ta, nó cho ta cái lợi cụ
thể, trước mắt, dụ dỗ, mua chuộc, nó chính là
“cái bả vinh hoa” lôi cuốn mỗi người từng
bước dấn thân vào vòng tội lỗi. Vì vậy, cuộc
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải là một
cuộc vận động cách mạng sâu rộng, lấy giáo
dục là chính, đồng thời phải trừng phạt thích
đáng những phần tử không chịu tự giáo dục,
khước từ sự giáo dục của Đảng và không chấp
hành pháp luật.

Đoàn kết, khoan dung không có nghĩa là bao
che, càng không thể “nhẹ trên, nặng dưới”,
phải công minh, công tâm, công bằng, minh
bạch trong kỷ luật, trừng phạt đối với ai mắc
sai lầm mà không chịu “cải tà quy chính”. Với
cương vị là Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh đã ký
lệnh ân xá cho nhiều người hối cải và có quyết
tâm sửa chữa, nhưng Người cũng đã từng bác
đơn và ký án tử hình đối với những kẻ tội
phạm, kể cả cán bộ cao cấp để giữ nghiêm
phép nước. Với Hồ Chí Minh, trừng phạt cũng
là một phương pháp giáo dục để bảo vệ “oai
tín” của Chính phủ và để “yên lòng dân”.

Giáo dục và trừng phạt đồng thời khuyến
khích những người tốt càng tận tuỵ và càng
gương mẫu trong việc phục vụ nhân dân. Phải
tuyên dương, khen thưởng và bảo vệ những
người dũng cảm đấu tranh. Cần phải phát động
cho được phong trào quần chúng đồng lòng và
kiên quyết, để ai cũng thấy cần có trách nhiệm,
bổn phận tham gia vào cuộc đấu tranh khó
khăn, phức tạp ấy như là một tiêu chí đạo đức
của con người mới trong xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh. Người chỉ rõ: Điều đáng chú ý
ở đây không phải là thằng kẻ trộm. Đáng chú
ý là những người xung quanh biết nó là kẻ
trộm, chẳng những không chống mà lại im
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lặng, không dũng cảm đấu tranh chống lại nó.
“Biện pháp ấy là gây nên một cuộc vận động
trong công nông chống trộm cắp; làm cho lũ
trộm cắp “đường hoàng” cũng như trộm cắp
kín đáo - không sống còn được”(18) r

-----
(1) C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập, NXB

CTQG, H.2002, tập 4, tr.628. (2) Hồ Chí Minh toàn
tập, NXB CTQG, H.2011, tập 15, tr.622. (3) Sách

đã dẫn (sđd), tập 5, tr.311. (4) Sđd, tập 8, tr.262.
(5) Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, NXB Thông tin
- Lý luận. H.1995, tập 5, tr.508. (6) Sđd, tập 8,
tr.328. (7) Sđd, tập 5, tr.285-286. (8) Sđd, tập 5,
tr.286. (9) Sđd, tập 5, tr.286. (10) Sđd, tập 5, tr.288.
(11) Sđd, tập 4, tr.42. (12) Sđd, tập 4, tr.44. (13)
Sđd, tập 4, tr.44-45. (14) Sđd, tập 13, tr.253. (15)
Sđd, tập 13, tr.275. (16) Sđd, tập 11, tr.607. (17)
Sđd, tập 15, tr.672. (18) Sđd, tập 7, tr.369. 

trật tự, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị.

Sau thời gian thực hiện “Đăng ký và giao
việc đột phá, đổi mới”, nhiều đồng chí có cách
làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, có sản
phẩm cụ thể, đặc biệt là nhiều việc vướng
mắc, khó khăn, thậm chí kéo dài nhiều năm
đã được giải quyết hiệu quả, dứt điểm, tạo
hiệu ứng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan,
đơn vị, địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2021-
2025 này BTV Tỉnh ủy chủ trương mở rộng
đối tượng đến các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh
ủy, Thường trực các huyện ủy, thành ủy việc
đăng ký giao việc đột phá, đổi mới không chỉ
trong 1 năm mà giao việc cho cả nhiệm kỳ. 

Cao Bằng đã ban hành Hướng dẫn số 03-
HD/TU ngày 20-4-2021 của BTV Tỉnh ủy
hướng dẫn xây dựng Chương trình hành động
đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn
2021-2026. Trong đó đã cụ thể hóa việc xây
dựng Chương trình hành động cá nhân gắn
với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và
chức danh quy hoạch. Đối với cán bộ lãnh
đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý yêu cầu phải
xây dựng chương trình hành động thực hiện
nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đây là cơ
sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ

hằng năm và cả nhiệm kỳ. Đối với cán bộ
trước khi luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu
ứng cử phải xây dựng chương trình hành
động của cá nhân theo yêu cầu vị trí chức
danh dự kiến sẽ đảm nhiệm và bảo vệ chương
trình hành động trước tập thể BTV Tỉnh ủy
để xem xét, cho ý kiến, đây cũng là điều kiện,
xem xét trước khi quyết định bổ nhiệm, luân
chuyển cán bộ.

Tại Yên Bái, kết quả kiểm điểm sẽ gắn với
kết quả thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm cụ
thể của từng cấp, từng ngành, từng địa
phương, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng
viên và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm
vụ chính trị được giao trong năm. Thực hiện
cơ chế lãnh đạo theo hướng “giao nhiệm vụ,
khoán sản phẩm”.

Từ thực tiễn kinh nghiệm của các tỉnh miền
núi phía Bắc có thể thấy, để triển khai tốt công
tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử
dụng đội ngũ cán bộ nơi đây cần thực hiện
đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Công
tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải
xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của cơ quan,
đơn vị. Quy hoạch phải gắn với đào tạo, bồi
dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán
bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người DTTS. Phải
đổi mới trong bố trí, sử dụng cán bộ theo
phương châm đúng người, đúng thời điểm,
đúng việc, đúng sở trường, đúng nơi để phát
huy hết tài năng, tinh thần nhiệt tình, hăng hái
của cán bộ r

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...
(Tiếp theo trang 12)
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Sinh ra với danh hiệu cao quý CON
NGưỜI, tất nhiên phải sống và tồn tại.
Nhưng tồn tại chỉ là hiện hữu. CON

NGưỜI khác loài vật là có linh hồn, suy nghĩ,
mục đích, lý tưởng, khát khao và mơ ước, hy
vọng và mong chờ - gọi chung là khát vọng.
Khát vọng chân chính luôn mang nặng một sứ
mệnh thiêng liêng là ý thức trách nhiệm, bắt
buộc con người phải nỗ lực, gắng gỏi, gánh
vác để biến ước mơ thành hiện thực. Khát
vọng muôn đời của con người là được sống
trong hòa bình, hạnh phúc, tự do. Nhưng con
đường đi tới đó muôn dặm, gập ghềnh gian
khổ. Đặc điểm nổi bật của khát vọng Việt Nam
là đi từ nhận thức đến hành động, từ hiểu biết
để tin tưởng và đã tin thì quyết làm đúng như
C.Mác đã từng khẳng định: Cách mạng phải
có đầu óc và nhiệt tình.

Tiếp bước cha anh, Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã sớm có khát vọng cao cả là giành lại độc
lập, tự do cho nước Việt Nam từ tay ngoại
bang, khi ấy là bọn thực dân Pháp và phong
kiến tay sai. Bác Hồ bắt đầu thực hiện khát
vọng ấy bằng việc tìm để hiểu thấu, dấn thân
và tự xác định trách nhiệm. Sau này, Người
nhớ lại: “Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên
tôi được nghe ba chữ Pháp: Tự do, Bình đẳng,
Bác ái… Người Pháp đã nói thế. Và từ thuở
ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh
Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn đằng sau
những từ ấy”(1).

Song hành trên con đường tìm hiểu và nhận
biết của Bác là hành động. Năm 16 tuổi
(1906), phản kháng chế độ bóc lột của thực
dân Pháp nên Bác đã tham gia biểu tình chống
thuế trong phong trào nông dân ở Thừa Thiên.
Năm 21 tuổi (1911), chỉ với sức trẻ, chí khí
quật cường và lòng dũng cảm, Bác quyết ra

ĐỂ hIỆn thực hÓA con ĐưỜng phát trIỂn ĐẤt nước 
PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

Lời Tòa soạn: Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo
xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận
dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội… Động lực và nguồn
lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu
nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tạp chí Xây dựng Đảng
xin trân trọng giới thiệu loạt bài 5 kỳ “Để hiện thực hóa con đường phát
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của PGS. Trần Đình Huỳnh, nghiên
cứu viên cấp cao, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng.

pháT TriỂn đấT nưỚc việT nam phỒn vinh, hẠnh phúc 
TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Bài 
1



nước ngoài và đến nước Pháp, nơi ra đời của
Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền với
mục tiêu: Tự DO - BÌNH ĐẲNG - BÁC ÁI
để “… xem họ làm như thế nào, trở về giúp
đồng bào ta”(2). Khi đến nước Pháp, chứng kiến
cuộc sống nghèo khổ, bất công trong xã hội,
một câu hỏi lớn lại được đặt ra trong đầu óc
chàng thanh niên ham hiểu biết ấy: Tại sao
người Pháp không “khai hóa” đồng bào của họ
trước khi đến“ khai hóa” chúng ta? 

Bác Hồ tìm đến xứ sở cờ hoa, nơi có tượng
Nữ thần Tự do mà người Pháp đã trao tặng cho
đất nước Hoa Kỳ, nơi ra đời Bản Tuyên ngôn
độc lập bất hủ. Nhưng thực tiễn của xã hội Mỹ
đã dẫn Người đến chân tượng Nữ thần Tự do
để rồi viết ra những câu hỏi mà cho đến hôm
nay nước Mỹ vẫn chưa có lời giải đáp: “Ánh
sáng trên đầu thần Tự do tỏa rộng khắp trời
xanh, còn dưới chân tượng thần Tự do thì
người da đen đang bị chà đạp. Bao giờ người
da đen được bình đẳng với người da trắng?
Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và
bao giờ phụ nữ được bình đẳng với nam
giới?”. Bác tìm đến nước Anh, nhận quét tuyết
để lấy tiền sống và học tiếng Anh, ngôn ngữ
thông dụng trên thế giới, để có thêm một ngoại
ngữ dùng làm chìa khóa mở kho tàng kiến thức
của nhân loại. Ở đây, khi làm bồi bàn trong
những khách sạn lớn, Bác có điều kiện làm
quen với các nhà bác học và các văn nghệ sĩ
danh tiếng.

Cuối năm 1917 (27 tuổi ) Bác trở lại Pa-ri -
thủ đô nước Pháp, trung tâm thông tin của thế
giới. Ở đây, Bác có nhiều cuộc tiếp xúc với các
nhà văn hóa, trí thức và bắt đầu tham gia các
buổi sinh hoạt chính trị. Với hành trang kiến
thức đã thu lượm được, năm 1919, với cái tên
Nguyễn Ái Quốc, Bác quyết định gia nhập
Đảng Xã hội Pháp với nhận thức rằng: Đây là
tổ chức duy nhất bênh vực nước tôi, tổ chức
theo đuổi lý tưởng cao quý Tự do - Bình đẳng
- Bác ái. 

Hành động mang tính đột phá trên con
đường giành độc lập, tự do cho Tổ quốc là
tham gia Hội những người Việt Nam yêu nước
tại Pháp, là một tác giả chính của Bản yêu sách
của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Véc-xây
đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền
tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc
Việt Nam. Không thể bằng lòng với những lời
hứa suông của Đảng Xã hội Pháp, nói nhưng
không hành động ủng hộ lợi ích của nhân dân
thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc tìm đến với chủ
nghĩa Lê-nin và Quốc tế III. Năm 30 tuổi
(1920) Nguyễn Ái Quốc trở thành thành viên
tham gia sáng lập Đảng Cộng sản và chính
thức gia nhập hàng ngũ đội tiên phong quốc tế
đấu tranh cho độc lập, tự do của các dân tộc bị
áp bức.

Năm 31 tuổi (1921) Bác đã công bố hai bài
báo có tên là Đông Dương viết bằng tiếng
Pháp đăng trên Tạp chí Cộng sản (La revue
Communiste) với những lời tuyên bố về niềm
tin vào sức sống của người Đông Dương:
“Người Đông Dương mặc dù bị thực dân
Pháp ra sức đầu độc cả về tinh thần lẫn thể
xác. Nhưng không, người Đông Dương
không thể chết, người Đông Dương vẫn sống,
sống mãi mãi. Sự đầu độc có hệ thống của
bọn tư bản thực dân không thể làm tê liệt sức
sống, càng không thể làm tê liệt tư tưởng cách
mạng của người Đông Dương... Đằng sau sự
phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu
một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ
bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ đến”.
Tiếp theo, Người chỉ ra trách nhiệm của
những người cộng sản: “Bộ phận ưu tú có
nhiệm vụ phải thúc đẩy thời cơ đó mau đến.
Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị
đất rồi. Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái
việc là gieo hạt giống của công cuộc giải
phóng nữa thôi”(3). Tìm được học thuyết cách
mạng chỉ đường, Người vui mừng, ngồi trong
phòng một mình mà như muốn hô to, kêu gọi
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đồng bào mình: Đây chính là cái cần thiết cho
chúng ta, là vũ khí giúp chúng ta trên con
đường đấu tranh giành độc lập, tự do. Người
học hỏi, nghiền ngẫm, vận dụng vào thực
tiễn, Người phân tích điều kiện địa lý, lịch sử
của châu Á và Đông Dương để khẳng định:
“Chế độ cộng sản có thể áp dụng được ở châu
Á nói chung và Đông Dương nói riêng”(4).
Đồng thời, Người nêu trách nhiệm tuyên
truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin của những
người cộng sản để họ biết đem sức dân ta mà
giải phóng cho ta. 

Năm 32 tuổi (1922), Người tích cực hoạt
động để xúc tiến việc thành lập Hội Liên hiệp
thuộc địa, tham gia vào BCH và làm Ủy viên
thường trực của Hội Liên hiệp thuộc địa.
Người đã sáng lập tờ báo Người cùng khổ (Le
Paria) có tiêu đề là Diễn đàn của các dân tộc
thuộc địa và mục đích là đấu tranh “vì lợi ích
của công lý, sự thật và tiến bộ. “Báo Le Paria
là vũ khí để chiến đấu. Sứ mạng của nó đã rõ
ràng: Giải phóng con người”(5). Báo kêu gọi
nhân dân các dân tộc thuộc địa đoàn kết lại
để đấu tranh cho sự tiến bộ về vật chất và tinh
thần của chính họ, hô hào họ tổ chức lại nhằm
mục đích giải phóng những người bị áp bức
khỏi những lực lượng thống trị, thực hiện tình
yêu thương và hữu ái. Ngày 24-5-1922, Hội
đồng nghiên cứu vấn đề thuộc địa của Hội
Liên hiệp thuộc địa thông qua Tuyên ngôn do
Nguyễn Ái Quốc thảo. Tuyên ngôn có đoạn
viết: “Anh em phải làm thế nào để được giải
phóng? Vận dụng công thức của Các Mác,
chúng tôi xin nói với anh em rằng, công cuộc
giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được
bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”. Cuối
cùng, Tuyên ngôn kêu gọi: “Hỡi các bạn bị
áp bức ở chính quốc! Giai cấp tư sản trong
nước các bạn đã lừa dối các bạn, dùng các bạn
làm công cụ đi xâm lược đất nước chúng tôi.
Ngày nay, vẫn dùng cái chính sách qủy quyệt
ấy, giai cấp tư sản nước các bạn lại định dùng

chúng tôi để đàn áp mọi cố gắng tự giải
phóng của các bạn”. “Đứng trước chủ nghĩa
tư bản và chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi chúng
ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi
của Các Mác: Vô sản tất cả các nước, đoàn
kết lại”(6). 

Vượt qua bao hiểm nguy, gian khó, năm
1930, 40 tuổi, với tư cách Ủy viên của Quốc
tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc hợp nhất các tổ
chức cộng sản ở trong nước, sáng lập ra Đảng
Cộng sản Việt Nam. Từ đó đến nay nước ta đã
có một Đảng chân chính cách mạng, tiên
phong dẫn lối chỉ đường. Năm 1945, khát
vọng cháy bỏng qua hàng thế kỷ của cả dân
tộc đã được Đảng Cộng sản Việt Nam mà
đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trở thành
hiện thực: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
với tiêu ngữ là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc,
một nhà nước dân chủ được thành lập sớm
nhất Đông Nam Á.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng
của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khát
khao xây dựng một đất nước có thể sánh vai
với các cường quốc năm châu. Từ khi còn là
một thanh niên yêu nước, Người khát khao tìm
con đường cứu nước và giải phóng dân tộc, để
rồi 34 năm sau, khát khao ấy trở thành hiện
thực: Nước Việt Nam có tên trên bản đồ thế
giới. Trên cương vị Chủ tịch nước, Hồ Chí
Minh đã bày tỏ niềm tin tưởng của mình vào
thế hệ trẻ với khát vọng xây dựng một đất nước
phồn vinh, hạnh phúc: Non sông Việt Nam có
trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam
có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các
cường quốc năm châu được hay không, chính
là nhờ một phần lớn ở công học tập của các
cháu. Trong suốt 24 năm là lãnh tụ của dân tộc,
Người bền bỉ thực hành đạo đức cách mạng,
nêu một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư. Tâm nguyện cuối cùng
của Người là khát vọng “... xây dựng thành
công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất,
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độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng
đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Ngót một thế kỷ đã qua dưới ngọn cờ Tư
tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam
đã vượt qua chính mình, vững vàng dẫn dắt
dân tộc ta làm nên lịch sử, từng bước thực hiện
khát vọng xây dựng nước Việt Nam độc lập,
thống nhất, hòa bình, dân giàu nước mạnh,
công bằng, dân chủ, văn minh. Trong Báo cáo
chính trị tại Đại hội XIII của Đảng cụm từ
“khát vọng phát triển” được đề cập đến với
nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phản ánh
nhận thức mới, có kế thừa và phát triển từ
truyền thống của dân tộc đến tinh hoa của thời
đại. Trong chủ đề Đại hội, khát vọng Việt Nam
được thể hiện như một tuyên bố chính trị:
“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát
huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết
dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy
mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và
bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc,
giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn
đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành
nước phát triển theo định hướng XHCN”.

Các quan điểm và định hướng phát triển
trong Báo cáo chính trị nhấn mạnh: “Bảo đảm
lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các
nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình
đẳng cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và
bền vững đất nước...”; “Khơi dậy mạnh mẽ
tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc,
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát
vọng phát triển; phát huy dân chủ XHCN, sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và
của nền văn hóa, con người Việt Nam...”. Đại
hội xác định rõ vấn đề quan trọng, có ý nghĩa
chiến lược lâu dài: “Tạo đột phá trong đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng
dụng nhân tài. Thúc đẩy chuyển giao, ứng
dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng

công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực của
đời sống xã hội...”; “Tăng cường xây dựng
con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở
thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển
đất nước và bảo vệ Tổ quốc... khơi dậy tinh
thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin,
khát vọng phát triển...”.

Đại hội nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột
phá chiến lược, trong nhiệm vụ thứ tư chỉ rõ:
“Khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam
cường thịnh, phát huy giá trị văn hóa và sức
mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...”. Đột phá thứ
hai nhấn mạnh: “Phát triển nguồn nhân lực...
đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát
triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con
người Việt Nam”. Đảng ta tin tưởng rằng: Với
khát vọng vươn lên mãnh liệt, quyết tâm chính
trị cao, nhất định đất nước ta sẽ lập nên những
kỳ tích mới vì một nước Việt Nam cường
thịnh, cùng tiến bước sánh vai với cường quốc
năm châu.

Khát vọng phát triển của Đảng là khát vọng
Việt Nam đổi mới, dân tộc Việt Nam cường
thịnh, văn minh, nhân dân hạnh phúc, là khát
vọng thiêng liêng, lớn lao, hòa hợp ý Đảng -
lòng Dân, tạo sự đồng tâm, nhất trí của toàn
thể nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại. Đó chính là sự kế thừa và
phát triển khát vọng của lãnh tụ Hồ Chí Minh
trong hoàn cảnh mới. Quan điểm về khát vọng
phát triển được Đại hội XIII của Đảng thể hiện
là sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa
Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào đường
lối, chủ trương của Đảng để xây dựng đất nước
trong bối cảnh mới r

-----
(1), (3), (6) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG,

H.2011, tập 1, tr.461; tr.40; tập 14, tr.192. (2), (4),
(5) Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, NXB CTQG,
tập 1, tr.45-46, tr.114, tr.137. 
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TRANG TP. HỒ CHÍ MINH

thành tựu 
TP. Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập

toàn bộ 3 đơn vị hành chính, bao gồm
49,79km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người của
Quận 2; 113,97km2 diện tích tự nhiên, 310.107
người của Quận 9 và 47,80km2 diện tích tự
nhiên, 532.377 người của quận Thủ Đức. Cùng
với việc thành lập Thành phố, các đơn vị hành
chính cấp xã thuộc TP. Thủ Đức được sắp xếp
lại; trong đó, sáp nhập phường An Khánh vào
phường Thủ Thiêm.

Bộ máy của Thành phố đã chạy đua với thời
gian để kiện toàn, kịp thời tiến hành cuộc bầu
cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối cảnh con dấu
mới chưa kịp hoàn thiện, chưa có cơ chế phân
cấp quản lý, TP. Thủ Đức đã nhanh chóng kiện
toàn công tác nhân sự, hợp nhất nguyên trạng
bộ máy hành chính của 3 quận cũ với 36
phường trực thuộc và 631 cán bộ, công chức.
Thành phố đã nhanh chóng hoàn thiện tổ chức
bộ máy chính quyền, bổ nhiệm các chức danh
lãnh đạo chủ chốt; xây dựng, ban hành quy chế
làm việc của các cơ quan, đơn vị. Đến cuối
năm 2021, Thành phố rút gọn bộ máy còn 34
phường và 604 cán bộ, công chức, người hoạt
động bán chuyên trách. Chỉ riêng năm 2021,
TP. Thủ Đức ban hành 1.592 văn bản liên quan

đến tuyển dụng, điều động, thôi việc, điều
chuyển cán bộ, công chức, viên chức và 280
quyết định về thành lập mới, kiện toàn nhân sự
các tổ chức tư vấn (hội đồng, ban chỉ đạo, đoàn
kiểm tra liên ngành...).

Đến hết năm 2021, TP. Thủ Đức hoàn thành
và vượt 25/36 chỉ tiêu kế hoạch năm do Nghị
quyết Thành ủy Thủ Đức đề ra. Tổng thu ngân
sách nhà nước trên địa bàn là hơn 10.350 tỉ
đồng, đạt 124% so chỉ tiêu pháp lệnh; thu
ngân sách địa phương đạt 182,50% so dự toán
và bằng 113,24% so với cùng kỳ năm trước.
Tiến độ thực hiện giải ngân các công trình
trong năm đạt 96,43%, đạt chỉ tiêu so với kế
hoạch TP. Hồ Chí Minh giao; có 4.092 doanh
nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký
62.255 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp
đang hoạt động trên địa bàn lên 41.320 doanh
nghiệp. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch,
chỉnh trang và phát triển đô thị của thành phố
mới tiếp tục chuyển biến. Toàn thành phố đã
trồng mới 391.782 cây xanh, đạt tỷ lệ
156,71% so với kế hoạch năm 2021, tạo diện
mạo một đô thị hiện đại.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, bảo
đảm an sinh xã hội được quan tâm. Trong bối
cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp,
tổ chức bộ máy mới hình thành, TP. Thủ Đức

Cần cơ chế đột phá 

ÑEÅ THAØNH PHOÁ THUÛ ÑÖÙC PHAÙT TRIEÅN XÖÙNG TAÀM
ĐINH DươNG

Ngày 9-12-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành
lập TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2021,
trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Quận 2, Quận 9 và
quận Thủ Đức. Sau hơn một năm thành lập, đơn vị hành chính đặc biệt này
đang cần cơ chế, chính sách mang tính đột phá để phát triển như kỳ vọng.



đã triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng,
chống dịch. Nhiều mô hình tốt, cách làm hay
trong kiểm soát dịch bệnh của Thành phố được
ghi nhận. 

TP. Thủ Đức đã chú trọng công tác cải cách
hành chính, triển khai thực hiện Đề án xây
dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số giai
đoạn 2021-2025. Trong đó, đã thành lập mới
Phòng Khoa học - Công nghệ, mô hình đầu
tiên trong cả nước; triển khai thực hiện Đề án
thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, xúc
tiến đầu tư và phát triển khoa học - công nghệ;
triển khai ứng dụng GIS trong công tác quản
lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, cung cấp dữ liệu
Siêu thị - Trung tâm thương mại - Chợ và các
doanh nghiệp hoạt động ngành nghề (kinh
doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, cửa hàng kinh
doanh xăng dầu).

Để thực hiện mục tiêu “Xây dựng TP. Thủ
Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có
chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa
tình; phát triển nhanh bền vững”, UBND TP.
Thủ Đức đã triển khai thực hiện hợp tác với
các đơn vị của TP. Hồ Chí Minh như Đại học
Quốc gia, Khu Công nghệ cao, Sở Khoa học
và Công nghệ...

Tháng 9-2021, TP. Thủ Đức ra mắt chính
thức Trung tâm điều hành thông minh (IOC)
giai đoạn 1 phục vụ điều hành 9 lĩnh vực và 1
phân hệ điều hành quản lý dịch bệnh và phục
hồi kinh tế. Đến nay, TP. Thủ Đức đã kết nối,
trích xuất và lưu trữ dữ liệu trực tuyến từ các
ứng dụng/phần mềm đang được sử dụng vào
kho dữ liệu chung của IOC (thông qua các
API) cũng như liên kết hệ thống biểu đồ (dash-
board) nhằm trực quan hoá dữ liệu phục vụ
công tác giám sát. Thành phố cũng hoàn thành
xây dựng đề cương “Chương trình nghiên cứu
và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giai
đoạn 2021-2030”, triển khai trung tâm điều
hành thông minh IOC, thành lập trang Zalo,
FanPage của TP. Thủ Đức để kịp thời thông tin

và giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của
người dân, doanh nghiệp... TP. Thủ Đức đã
nhận giải Nhì cuộc thi Sáng tạo TP. Hồ Chí
Minh lần thứ 2 năm 2021 với dự án “Ứng dụng
GIS quản lý dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ
người dân mua sắm trực tuyến trên địa bàn TP.
Thủ Đức”.

Sau 1 năm thành lập, TP. Thủ Đức được
Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đánh giá là đã hoàn
thành “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch
COVID-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế.

khó khăn
Khó khăn trước tiên của TP. Thủ Đức là

công tác nhân sự. Thành lập trên cơ sở sáp
nhập 3 quận, đều là những quận lớn, nhưng TP.
Thủ Đức hiện vận hành như một đơn vị hành
chính cấp huyện theo Luật Tổ chức chính
quyền địa phương, chỉ khác các quận là có tổ
chức HĐND. Vì vậy, về tổ chức bộ máy nhân
sự, Thành phố phải tuân thủ tất cả các quy định
liên quan của cấp huyện. Khi đó khối lượng
công việc tăng mà đầu mối các cơ quan, đơn
vị lại giảm. Đồng chí Hoàng Tùng, Phó Bí thư
Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức chia
sẻ: Khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần
nhưng biên chế phải giảm theo đề án về thành
lập TP. Thủ Đức mà Quốc hội duyệt đã gây áp
lực rất lớn lên công tác tổ chức bộ máy, gây
tâm lý lo lắng cho cán bộ, công chức. Năm
2021, TP. Thủ Đức đã giảm từ 631 biên chế
xuống còn 585 biên chế và trong năm 2022 này
phải giảm tiếp xuống còn 459 biên chế theo lộ
trình. Thực tế cho thấy, số lượng biên chế này
không đủ để đáp ứng nhiệm vụ tham mưu, giúp
việc của các cơ quan, đơn vị trong điều kiện
địa bàn quản lý quá rộng và dân số đông. Ở cấp
phường, việc tiếp cận, chuyển giao hồ sơ, công
việc tồn đọng, vướng mắc do cán bộ cũ đã rút
đi, cán bộ mới phải nắm bắt lại công việc. Khối
lượng công việc lớn, thu nhập lại thấp nên cán
bộ, người hoạt động không chuyên trách ở một
số phường đã xin nghỉ việc...

40 X©y dùng §¶ng sè 7-2022

TRANG TP. HỒ CHÍ MINH



Cùng với vấn đề nhân sự, cơ chế tài chính
cũng là điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển của
TP. Thủ Đức. TP. Thủ Đức hiện không có gói
ngân sách được phân bổ từ Quốc hội mà nằm
chung trong gói ngân sách của TP. Hồ Chí
Minh. Do đó, chỉ tiêu ngân sách hằng năm sẽ
do HĐND TP. Hồ Chí Minh phân bổ. Trong
năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn TP. Thủ Đức là 10.350 tỉ đồng (đạt
124% so với chỉ tiêu), nhưng nguồn thu được
để lại cho địa phương chỉ chiếm khoảng 5%.
Các nguồn thu chiếm tỷ lệ cao lại không thuộc
thẩm quyền của địa phương như thuế xuất
nhập khẩu, hoạt động cảng biển... Sự hạn chế
về nguồn lực tài chính khiến Thủ Đức khó chủ
động trong đầu tư phát triển, ảnh hưởng đến
môi trường đầu tư, tính hấp dẫn cũng như tốc
độ phát triển chung của Thành phố.

TP. Thủ Đức đã phải chịu một lực cản lớn
vào năm đầu tiên thành lập do ảnh hưởng của
đại dịch COVID-19. Bộ máy chỉ vừa tạm ổn
định sau 4 tháng ra đời (từ 22-1-2021), TP.
Thủ Đức lập tức phải đối diện với đại dịch
khốc liệt chưa từng có, kéo theo đợt giãn cách
xã hội dài 5 tháng. Như vậy, TP. Thủ Đức chỉ
có 3 tháng tương đối ổn định để phát triển.
Khó khăn này khiến các ngành công nghiệp,
xây dựng, thương mại, dịch vụ năm 2021 đều
tăng trưởng âm. Một số chỉ tiêu đặt ra chưa
đạt như tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng
hạn, tỷ lệ thất nghiệp...

giải pháp 
Để TP. Thủ Đức phát triển như kỳ vọng còn

rất nhiều việc phải làm chứ không phải một
sớm, một chiều là đã xong. TP. Thủ Đức cần
được đầu tư về nhân lực, ngân sách và đặc biệt
là cơ chế, chính sách để phát huy thế mạnh vốn
có, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng mới cho địa
phương. Việc đầu tiên là cần rà soát lại, đề nghị
Trung ương điều chỉnh quy hoạch tổng thể để
tạo những lợi thế về không gian phát triển mới.
Trên nền tảng đó, Thủ Đức đẩy mạnh kêu gọi,

xúc tiến đầu tư, lập các dự án quy mô lớn, tạo
sức hút đầu tư, giá trị gia tăng mới. Với những
khu vực đã quy hoạch, Thành phố phải tiếp tục
đầu tư, đổi mới khoa học - công nghệ, nâng
cao năng lực sản xuất - kinh doanh, tăng khả
năng cạnh tranh. Ngoài ra, để phục vụ người
dân, doanh nghiệp và tạo động lực phát triển
mới, TP. Thủ Đức mong có những chức năng,
nhiệm vụ và được phân cấp, phân quyền để
giải quyết công việc nhanh hơn.

TP. Thủ Đức là cực đông của TP. Hồ Chí
Minh, đóng vai trò là lõi kết nối TP. Hồ Chí
Minh với Đồng Nai, Bà rịa - Vũng Tàu, Bình
Dương… Vì vậy, việc đầu tư hạ tầng giao thông
không chỉ phục vụ cho riêng Thành phố mà phải
mang tính kết nối liên vùng, phải phát triển
trong tương quan kết nối vùng. Để TP. Thủ Đức
phát triển xứng tầm, cần một nguồn vốn khổng
lồ mà TP. Hồ Chí Minh chưa thể đáp ứng được,
phải có ngân sách Trung ương và các nguồn vốn
xã hội hóa khác hỗ trợ. Do đó, cần sự vào cuộc
quyết liệt của các bộ: Xây dựng, Giao thông -
Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính…

Theo các chuyên gia, TP. Thủ Đức có tiềm
năng phát triển nhiều loại hình kinh tế, đặc biệt
là các khu đô thị sáng tạo, mô hình phát triển
dựa trên ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tri
thức gắn với môi trường thân thiện. Đây là mô
hình thành phố trong thành phố nhằm giúp khu
vực phía đông của TP. Hồ Chí Minh sớm trở
thành hạt nhân, cực tăng trưởng mới, thúc đẩy
kinh tế TP. Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng
điểm phía nam phát triển. Do đó, cần có cơ
chế, chính sách đột phá để TP. Thủ Đức phát
triển như kỳ vọng. Trong đó, cần tập trung thực
hiện 5 giải pháp sau:

Một là, bảo đảm quyền làm chủ của người
dân, phát huy vai trò giám sát của HĐND TP.
Thủ Đức, đổi mới tổ chức và hoạt động của
UBND TP. Thủ Đức; đẩy mạnh việc phân cấp,
phân quyền mạnh mẽ cho Thành phố nhưng
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NGHỊ QUYẾT VÀ CUỘC SỐNG

Lợi thế, tiềm năng được khai thác
Đắk Nông là một tỉnh “trẻ” nhất khu vực

Tây Nguyên với nhiều tiềm năng, lợi thế về tự
nhiên để phát triển kinh tế. Tuy vậy, điểm xuất
phát thấp, nguồn lực mỏng, dân cư thưa thớt,
nhất là vùng sâu, vùng xa còn nghèo với tập
quán sinh sống và canh tác truyền thống là một
trong những khó khăn rất lớn của vùng đất này.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông
lần thứ XII khẳng định: “Phát huy các nguồn
lực bên trong, tích cực thu hút các nguồn lực
bên ngoài để khắc phục những trở ngại, đưa
Đắk Nông phát triển nhanh và bền vững”.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh
cho biết, để nền kinh tế phát triển bền vững,
cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước,
khát vọng phát triển, phát huy mọi nguồn lực,
tiềm năng trong nhân dân để trở thành động
lực nội tại cho quá trình xây dựng, phát triển.
Chú trọng phát huy nguồn lực từ bên trong,
tích cực thu hút các nguồn lực bên ngoài; tập
trung đầu tư có trọng điểm các ngành, lĩnh vực
mà tỉnh có lợi thế. Phải tạo những bước chuyển
mới tích cực, những cách làm hay thể hiện nỗ

lực và tâm huyết của cán bộ và nhân dân địa
phương để biến “Khát vọng Đắk Nông” thành
hiện thực.

Dấu ấn nổi bật sau 18 năm thành lập tỉnh
Đắk Nông là cơ cấu kinh tế hình thành nền
tảng phát triển cơ bản theo ba hướng, đó là:
Công nghiệp khai thác bô-xít, luyện alumin -
nhôm; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
du lịch dựa trên lợi thế về khí hậu, cảnh quan
Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk
Nông. Giai đoạn 2015-2020, trong bối cảnh có
những diễn biến đa chiều, đan xen giữa cơ hội
và thách thức, thuận lợi và khó khăn, Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk
Nông bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung
ương, với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt,
nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Đắk
Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chưa
phát triển.

Thành tựu cơ bản nhất là duy trì ổn định tốc
độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn
2016-2020 đạt 8,02%/năm; quy mô nền kinh
tế tăng 1,34 lần so với đầu nhiệm kỳ. Năm
2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Đắk Nông  
ÑÖA NGHÒ QUYEÁT BAÉT NHÒP CUØNG CUOÄC SOÁNG

NGUYễN CHIếN

Nằm ở cửa ngõ phía tây - nam của Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông có vị trí
chiến lược rất quan trọng. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương,
đồng bào các dân tộc Đắk Nông luôn phát huy ý chí, khát vọng vươn lên,
vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả chiến tranh, năng động, sáng tạo, đẩy
mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xóa đói, giảm
nghèo, “xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở
thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030
của vùng Tây Nguyên”.



nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk
Nông đạt hơn 20.700 tỷ đồng, tăng 8,63% so
với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người
đạt 52,1 triệu đồng/người. Với tốc độ tăng
trưởng này, năm 2021 tỉnh Đắk Nông xếp thứ
2 ở khu vực Tây Nguyên, sau tỉnh Gia Lai và
đứng thứ 7 của cả nước.

Ngành công nghiệp có bước phát triển khá,
từng bước trở thành ngành kinh tế động lực
cho phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của tỉnh. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ
tăng trưởng 12,22%/năm. Với việc Nhà máy
Alumin Nhân Cơ đi vào vận hành thương mại
từ cuối năm 2016 và triển khai đầu tư xây dựng
Nhà máy Điện phân nhôm Trần Hồng Quân,
xây dựng Khu Công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk
Nông đã khởi động những nền móng đầu tiên
cho việc hình thành chuỗi công nghiệp alumin
- luyện nhôm và sau nhôm, đặt tiền đề để Đắk
Nông trở thành khu công nghiệp luyện nhôm,
sản xuất các sản phẩm sau nhôm hàng đầu của
cả nước. Cùng với đó, công nghiệp chế biến
nông, lâm sản từng bước tạo ra các sản phẩm
có sức cạnh tranh trên thị trường trong và
ngoài nước.

Đắk Nông đã và đang đẩy mạnh tái cơ cấu
ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm
trên diện tích canh tác, đổi mới phương thức
sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công
nghệ, sản xuất theo hướng thị trường; thực
hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh ban hành
2 đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp toàn
diện, gắn với triển khai chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP). Các mô hình sản xuất
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được
triển khai có hiệu quả. Kết quả bước đầu có tác
động tích cực, nâng giá trị sản xuất nông
nghiệp từ 64,7 lên 71,5 triệu đồng/ha; quy mô
và sản lượng nông nghiệp tăng đáng kể. 

Đến nay, toàn tỉnh có trên 270 ha sản xuất
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bước

đầu định hướng hình thành 5 vùng sản xuất
ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và trên
69.500 ha ứng dụng một phần công nghệ cao.
Tổng nguồn vốn đầu tư vào khu vực nông thôn
giai đoạn 2015-2020 là hơn 73.000 tỷ đồng,
tạo sự thay đổi rõ rệt kết cấu hạ tầng nông
nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống và tăng
thu nhập cho người dân. Chương trình xây
dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan
trọng, mỗi xã đạt bình quân 15 tiêu chí trở lên;
29/60 xã và 2 đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn
nông thôn mới. Diện mạo và kết cấu hạ tầng
nông nghiệp, nông thôn thay đổi rõ rệt, đời
sống và thu nhập người dân từng bước được
cải thiện.

Kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị được ưu
tiên đầu tư. Tỉnh đã đầu tư nâng cấp 555km
đường giao thông, nâng tỉ lệ nhựa hóa đường
toàn tỉnh lên 65%, nhựa hóa đường huyện lên
76%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 28%; hoạt động
thương mại và dịch vụ được mở rộng; xuất,
nhập khẩu tăng trưởng khá; cung cầu hàng hóa
ổn định, mạng lưới cung ứng được mở rộng ở
cả đô thị, nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Mối
liên kết kinh tế, thương mại, hội nhập kinh tế
quốc tế được đẩy mạnh, tạo cơ hội đưa một số
sản phẩm nông, lâm nghiệp là thế mạnh của
địa phương như hồ tiêu, cà phê, sản phẩm từ
gỗ ra thị trường thế giới. 

Đắk Nông xác định đúng hướng tiếp cận để
khai thác lợi thế du lịch riêng sau khi các nhà
khoa học phát hiện ra hệ thống hang động núi
lửa ở Đắk Nông. Trong đó, Công viên địa chất
Đắk Nông được UNSECO công nhận là Công
viên địa chất toàn cầu. Với hệ thống khoảng
65 điểm di sản địa chất, địa mạo, bao gồm gần
50 hang động, với tổng chiều dài hơn 10km,
các miệng núi lửa, thác nước của Công viên
địa chất toàn cầu Đắk Nông là nơi lưu trữ các
giá trị đặc trưng về đa dạng sinh học, nhiều nét
độc đáo về văn hóa, địa chất, tự nhiên và dấu
tích hoạt động của người tiền sử, tạo điểm
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nhấn mới, là tiềm năng cho ngành du lịch phát
triển trong giai đoạn tới.

Có thể nói, diện mạo của Đắk Nông đã có
những đổi thay to lớn, hình thành được nền
tảng phát triển cơ bản; đời sống vật chất, tinh
thần người dân được nâng lên rõ rệt. Cán bộ,
đảng viên và nhân dân đồng thuận cao với chủ
trương, đường lối và cách triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, nâng
cao ý thức chung tay xây dựng, phát triển tỉnh
giàu mạnh.

Một số hạn chế, yếu kém
Những thành tựu đạt được trong giai đoạn

2015-2020 và gần 2 năm triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh có ý
nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh
Đắk Nông. Tuy nhiên, đặt trong tương quan
phát triển của cả nước và yêu cầu của nhân
dân, Đắk Nông còn một số hạn chế, rõ nhất là
trên lĩnh vực kinh tế, như:

Tốc độ tăng trưởng và một số chỉ tiêu chưa
đạt yêu cầu đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội
và nguồn vốn đầu tư công chưa đáp ứng được
yêu cầu phát triển. Việc huy động, sử dụng
nguồn lực tài nguyên, khoáng sản, đất đai phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả thấp.
Tiến độ xây dựng một số công trình kiến trúc,
văn hóa mang tính biểu tượng còn chậm. Năng
lực cạnh tranh, năng suất, chất lượng sản xuất
công nghiệp và nông nghiệp phát triển chưa
theo chiều sâu, thiếu bền vững. Tỷ lệ lấp đầy
các khu, cụm công nghiệp còn thấp; hiệu quả
hoạt động của các doanh nghiệp trong các khu,
cụm công nghiệp chưa cao. Chất lượng công
tác quy hoạch chưa bảo đảm định hướng phát
triển, công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất
đai, khoáng sản chưa chặt chẽ; phá rừng, lấn
chiếm đất rừng còn diễn ra phức tạp. 

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ cao
trong phát triển nông nghiệp còn hạn chế. Các
tiềm năng, lợi thế về kinh tế rừng chưa được
phát huy. Chưa thu hút được các dự án đầu tư

quy mô lớn vào các ngành, lĩnh vực lợi thế,
như: Chế biến nông, lâm sản, hạ tầng thương
mại, trung tâm logistics. Kinh tế cửa khẩu chưa
phát triển, hạ tầng du lịch thiếu đồng bộ, quy
mô hoạt động nhỏ, sản phẩm thiếu đặc sắc.
Năng lực sản xuất - kinh doanh của các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh còn yếu, công nghệ
sản xuất chưa hiện đại. Việc triển khai các giải
pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
còn nhiều vướng mắc; chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 xếp thứ 52/63
(tăng 8 bậc so với năm trước) nhưng vẫn ở
nhóm cuối.

hiện thực hóa “khát vọng Đắk nông”
Để hiện thực hóa “Khát vọng Đắk Nông”,

tỉnh cần tập trung vào ba trụ cột của nền kinh
tế. Đó là: (1) Phát triển công nghiệp alumin,
luyện nhôm và năng lượng tái tạo (điện gió,
điện mặt trời), xây dựng Đắk Nông trở thành
trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia. (2)
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao, bền vững theo chuỗi giá trị; phát triển
kinh tế rừng, trồng và chế biến cây dược liệu;
tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng
các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. (3) Phát
triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế
tự nhiên, các giá trị văn hóa, đặc trưng sinh
thái bản địa, Công viên địa chất toàn cầu
UNESCO Đắk Nông.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra,
tỉnh Đắk Nông xác định thực hiện ba khâu đột
phá chiến lược trong những năm tới, tạo đà,
nền tảng để phát triển kinh tế. Đó là: (1) Cải
thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh,
trước hết là tập trung cải cách hành chính. (2)
Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng
giao thông. (3) Phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao trong hệ thống chính trị và trong các
ngành, lĩnh vực là trụ cột phát triển kinh tế.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc
trong tỉnh chung sức, đồng lòng tập trung triển
khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:
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Thứ nhất, tỉnh cần huy động và sử dụng hiệu
quả mọi nguồn lực trên tinh thần “nội lực làm
nền tảng” và “ngoại lực để đột phá”. Tập trung
thu hút, mời gọi nhà đầu tư có tiềm lực, doanh
nghiệp quy mô lớn đầu tư vào các lĩnh vực
được chọn là khâu đột phá, thực hiện dự án có
vốn lớn, đi đầu, dẫn dắt, tạo động lực lan tỏa. 

Thứ hai, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi
trường đầu tư. Tỉnh cần tạo mọi điều kiện
thuận lợi và bình đẳng để doanh nghiệp, nhà
đầu tư sản xuất - kinh doanh. Kêu gọi đầu tư
với nguyên tắc cơ bản là: Lựa chọn dự án đầu
tư công dựa trên hiệu quả kinh tế - xã hội và
thụ hưởng của số đông người dân; ưu tiên đầu
tư phát triển kết cấu hạ tầng, giảm nghèo bền
vững; kêu gọi đầu tư vào các dự án công
nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng
lượng tái tạo, chuyển giao công nghệ tiên tiến,
thân thiện với môi trường; các dự án có vốn
lớn, có động lực lan tỏa, kéo theo phát triển
nhiều ngành, lĩnh vực khác. 

Thứ ba, đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện các
ngành kinh tế. Mục tiêu đưa Đắk Nông sớm
trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc
gia, ưu tiên tập trung phát triển công nghiệp
khai khoáng và luyện nhôm cần hình thành
chuỗi sản xuất công nghiệp, gồm khai thác bô-
xít, luyện alumin, luyện nhôm, chế biến các
sản phẩm sau nhôm; chế tạo, mở rộng dịch vụ
hỗ trợ ngành công nghiệp nhôm. Đây là mục
tiêu có thể sớm định hình, tạo cơ chế đưa Nhà
máy luyện nhôm Trần Hồng Quân vào hoạt
động; hoàn thành hạ tầng Khu Công nghiệp
Nhân Cơ 2. Phát triển công nghiệp chế biến hỗ
trợ cho ngành nông, lâm nghiệp, công nghiệp
chế biến sâu các sản phẩm thế mạnh của tỉnh.
Phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch,
chất lượng, tạo đột phá về nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao. Thu hút đầu tư vào khu
vực nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông
thôn mới.

Thứ tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phát triển

du lịch. Trên nền tảng phát huy các lợi thế tự
nhiên của địa phương, tỉnh cần biến tiềm năng,
dư địa phát triển du lịch trở thành hiện thực.
Tập trung đầu tư, tạo sự bứt phá trong phát
triển du lịch; đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng du
lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng,
hình ảnh thương hiệu gắn với xây dựng và phát
triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
Đắk Nông.

Thứ năm, phát triển kết cấu hạ tầng giao
thông đồng bộ. ưu tiên phát triển hạ tầng giao
thông trong tỉnh và kết nối với các tỉnh vùng
Tây Nguyên, khu vực duyên hải miền Trung
và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, tạo động
lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trung
ương cho cơ chế hoặc nguồn vốn để đầu tư dự
án đường cao tốc Tây Nguyên - TP. Hồ Chí
Minh, đường sắt Đắk Nông - Chơn Thành
(Bình Phước). 

Để thực hiện thành công những nhiệm vụ
trọng tâm, đột phá chiến lược, BCH Đảng bộ
tỉnh, cấp ủy các cấp và cả hệ thống chính trị
tỉnh Đắk Nông đã và đang chủ động, tích cực
lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện. Ngay sau
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII,
thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,
BCH Đảng bộ tỉnh ban hành 25 chương trình
hành động cụ thể, trong đó có 7 chương trình
hành động về phát triển kinh tế, xây dựng kết
cấu hạ tầng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh
chia sẻ: “Đắk Nông sẽ nỗ lực phát huy nội lực,
vượt khó vươn lên, phấn đấu có nhiều “sản
phẩm” để khẳng định quyết tâm bứt phá. Mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng Đắk
Nông trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, đời
sống nhân dân thêm ấm no, hạnh phúc. Là tỉnh
có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, giàu
bản sắc văn hóa, con người bản địa hiền hòa,
nhân ái, trọng nghĩa tình, Đắk Nông luôn là
điểm đến hấp dẫn không chỉ với các nhà đầu
tư mà cả du khách trong và ngoài nước” r

X©y dùng §¶ng sè 7-2022   45

NGHỊ QUYẾT VÀ CUỘC SỐNG



46 X©y dùng §¶ng sè 7-2022

NGHỊ QUYẾT VÀ CUỘC SỐNG

Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) xác
định định kỳ mỗi quý các chi bộ phải
tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên

đề. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
trong tình hình mới, Văn kiện Đại hội XIII của
Đảng chỉ rõ, cần đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động, sinh hoạt của chi bộ. Nghị quyết
Trung ương 5 (khóa XIII) về tăng cường củng
cố, xây dựng TCCSĐ và đảng viên xác định:
Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, hướng vào
những vấn đề mới, cần quan tâm. Thực chất đổi
mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
theo chuyên đề cũng là tăng cường công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định hạt nhân
chính trị lãnh đạo các mặt công tác của chi bộ;
tăng cường giáo dục, quản lý đảng viên. Sinh
hoạt chi bộ theo chuyên đề một mặt nhằm nâng
cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ theo hướng
toàn diện, sát với thực tiễn từng loại hình chi
bộ; mặt khác khắc phục sự nhàm chán, đơn điệu
trong sinh hoạt chi bộ, tạo sự hứng thú để các
đảng viên nêu cao tính đảng, có trách nhiệm
trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

Hơn 10 năm qua, tính từ Nghị quyết Trung
ương 6 (khóa X), nhìn chung các chi bộ bước
đầu đã coi trọng tổ chức sinh hoạt chi bộ theo
chuyên đề, từng bước đa dạng hóa nội dung
sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Quy trình xây dựng
các chuyên đề sinh hoạt chi bộ dần đi vào nền
nếp, khoa học, phát huy dân chủ trong chi ủy,
chi bộ. Đánh giá về chuyển biến sinh hoạt chi
bộ trong thời gian qua, Đại hội XIII của Đảng
chỉ rõ: “Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước

được nâng lên; nhiều cấp ủy đã ban hành
hướng dẫn nội dung sinh hoạt đối với từng loại
hình chi bộ”(1). Thực tế cho thấy “nhiều chi bộ
đã đưa việc tự phê bình và phê bình, học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh vào nội dung sinh hoạt hằng tháng; tăng
cường sinh hoạt chuyên đề, từng bước khắc
phục tình trạng đơn điệu, hình thức trong sinh
hoạt đảng”(2).

Tuy nhiên, vẫn còn không ít chi bộ lúng túng
trong tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, nhất là
lựa chọn xây dựng chủ đề sinh hoạt. Thậm chí
có một số bí thư chi bộ chưa thực hiện tốt
nguyên tắc tập trung dân chủ trong lựa chọn,
xây dựng dự thảo nội dung cũng như tổ chức
sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Cá biệt có bí
thư chi bộ biểu hiện gia trưởng, không tham
khảo ý kiến của chi ủy viên, tự ý xây dựng các
chuyên đề nhưng nội dung không sát với thực
tiễn, chưa thật cấp bách. Thực tế cho thấy “sinh
hoạt chi bộ nhiều nơi vẫn còn hình thức; sinh
hoạt chuyên đề chưa được coi trọng; tính chiến
đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu”(3).
Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một
số bí thư chi bộ, chi ủy chưa đầu tư nghiên cứu,
học hỏi, bàn bạc để xây dựng nội dung và tổ
chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề một cách
nghiêm túc, có chất lượng. Đồng thời, nhiều tổ
chức đảng cấp trên chưa chủ động tổ chức tập
huấn, hướng dẫn cụ thể, chưa kịp thời phổ biến
những kinh nghiệm, cách làm hay cho các chi
bộ tham khảo, vận dụng vào thực tiễn của chi
bộ mình.

ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
SINH HOẠT CHI BỘ THEO CHUYÊN ĐỀ

PGS, TS. NGUYễN THế Tư
Học viện Chính trị khu vực III



Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
theo chuyên đề cần thực hiện đồng bộ các giải
pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của các cấp
ủy đảng, bí thư chi bộ, đảng viên về vai trò, tác
dụng của sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề
không chỉ là chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng,
các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng mà
còn là sự quan tâm, chăm lo cho công tác xây
dựng Đảng, tạo sự hứng thú, khơi dậy trách
nhiệm, ý tưởng sáng tạo của chi ủy viên, đảng
viên. Bởi theo Hồ Chí Minh, Đảng mạnh là do
chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt.
Do đó, cần nâng cao trách nhiệm, nhận thức của
các cấp ủy, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ về
sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; có kinh
nghiệm, kỹ năng trong việc lựa chọn chủ đề
sinh hoạt, cách thức, quy trình xây dựng và tổ
chức điều hành sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.
Đồng thời, phát huy dân chủ để chi ủy viên,
đảng viên tham gia thảo luận, góp ý nhằm nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - chất lượng
nghị quyết hoặc kết luận theo từng chuyên đề.
Cần nắm vững định hướng: “Tiếp tục quán triệt
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy,
TCCSĐ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan
trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ theo quy định của Ban Bí thư… Nội
dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,
XII), Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa
XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên...”(4).

Thứ hai, lựa chọn trúng nội dung sinh hoạt
chi bộ theo chuyên đề.

Kinh nghiệm cho thấy chuyên đề được lựa
chọn phải có ý nghĩa thiết thực, phục vụ cho
công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
của chi bộ bởi “chi bộ là một tổ chức lãnh đạo

chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành
chính”(5); mặt khác nó phản ánh yêu cầu từ định
hướng chính trị của Đảng, nghị quyết của tổ
chức đảng cấp trên và cũng là đòi hỏi, nguyện
vọng của nhân dân. Đồng thời, phải chú ý cơ
cấu đan xen nội dung các chuyên đề sinh hoạt
để không trùng lắp, tạo sự hấp dẫn, cuốn hút
đối với đảng viên trong chi bộ. Các chi bộ cần
căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các loại hình
TCCSĐ để chủ động lựa chọn các chuyên đề
sinh hoạt phù hợp. Chẳng hạn, trong quý 1 sinh
hoạt chi bộ theo chuyên đề về lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị,
địa phương thì quý 2 nên lựa chọn chuyên đề
học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh như phát huy tinh thần trách
nhiệm, gương mẫu của đảng viên, phòng chống
suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây
dựng phong cách gần dân, hiểu dân, tận tụy
phục vụ nhân dân; xây dựng tinh thần đoàn kết,
tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong công
tác và cuộc sống; xây dựng ý thức chấp hành
nghiêm kỷ luật, kỷ cương… Quý 3 có thể đi
vào công tác phát triển đảng viên; quản lý đảng
viên; công tác vận động quần chúng… Quý 4
có thể sinh hoạt chuyên đề về quán triệt tinh
thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ
nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch... nhằm giúp đảng viên
nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo
những luận điệu xuyên tạc và thông tin xấu
độc, tích cực tham gia đấu tranh phản bác có
hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đối
với các chi bộ ở nông thôn có thể lựa chọn
chuyên đề lãnh đạo phát triển kinh tế, chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo; lãnh
đạo xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường,
trường, trạm, chợ; lãnh đạo xây dựng đời sống
văn hóa ở các thôn, buôn, đẩy lùi các tập tục
lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số… 

Thứ ba, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập
trung dân chủ gắn với vai trò, trách nhiệm của
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bí thư chi bộ. 
Các chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc

tập trung dân chủ, bảo đảm giữ vững kỷ luật
kỷ cương, thực hiện tốt các quy định, chỉ thị,
kết luận của Đảng. Trước hết cần “thực hiện
nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, bảo đảm
nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần
tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; nâng
cao chất lượng, mở rộng dân chủ trong sinh
hoạt đảng theo hướng thiết thực, có trọng tâm,
trọng điểm”(6). Nguyên tắc tập trung dân chủ là
nguyên tắc tổ chức cơ bản, chi phối các nguyên
tắc tổ chức của Đảng ta. Nguyên tắc này được
cấu thành bởi hai mặt tập trung và dân chủ, tác
động biện chứng làm tiền đề cho nhau; tập
trung phải trên cơ sở dân chủ và dân chủ phải
có sự định hướng, chỉ đạo của tập trung. Chủ
tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Kỷ luật trong dân chủ,
dân chủ phải có kỷ luật. Xa rời nguyên tắc tập
trung dân chủ thì mọi hoạt động của chi bộ dễ
chệch hướng, có biểu hiện mất đoàn kết, suy
giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Do
đó, nguyên tắc này phải được chi ủy, chi bộ vận
dụng thực hiện thảo luận, cân nhắc từ việc lựa
chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề, phân công
chuẩn bị dự thảo nội dung, tổ chức cho chi ủy,
chi bộ thảo luận, góp ý đến việc biểu quyết
thông qua nghị quyết. Dự thảo nội dung sinh
hoạt theo chuyên đề phải được tập thể cấp ủy
thảo luận, góp ý nhằm tạo sự thống nhất chung.
Cần thực hiện phương pháp luận của Chủ tịch
Hồ Chí Minh là khi chưa quyết định thì tha hồ
bàn cãi. Bàn cãi ở đây chính là sự thảo luận,
tranh luận để làm rõ bản chất của vấn đề, tiệm
cận chân lý khách quan. Nhưng tập thể lãnh
đạo phải đi đôi với cá nhân phụ trách. Bởi tập
thể lãnh đạo là dân chủ, cá nhân phụ trách là
tập trung. Có như vậy mới khắc phục hiện
tượng “cha chung không ai khóc”, đùn đẩy
trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nguyên
tắc này vừa phát huy dân chủ vừa bảo đảm tập
trung cao, góp phần nâng cao chất lượng sinh

hoạt chi bộ theo chuyên đề.
Bí thư chi bộ có vai trò quan trọng đối với

việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh
cũng như tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên
đề. Bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Bí
thư chi bộ luôn nêu cao tính đảng, có phẩm
chất, năng lực, trách nhiệm cao, gương mẫu, nói
đi đôi với làm, chịu khó học hỏi, nghiên cứu,
am hiểu công tác đảng..., là nhân tố quyết định
tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề có hiệu
quả. Vì vậy, cấp ủy huyện, quận và các đảng bộ
tương đương cần chủ động mở các lớp bồi
dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng cho
đội ngũ bí thư chi bộ để đội ngũ này nắm bắt
được kịp thời quan điểm, chủ trương, đường lối,
nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
nắm được thông tin, kinh nghiệm, kỹ năng,
nghiệp vụ công tác đảng, trong đó có nội dung
tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Để
nâng cao vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ,
các tổ chức đảng cần “thực hiện chủ trương bí
thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan…
bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng
tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận ở
những nơi có điều kiện”(7). Đồng thời “tổ chức
thí điểm sinh hoạt tổ đảng, sinh hoạt chi bộ phù
hợp với số lượng đảng viên… tổ chức sinh hoạt
đảng theo tổ đảng đối với một số nội dung phù
hợp ở những chi bộ có đông đảng viên”(8).

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ
đạo của tổ chức đảng cấp trên gắn với việc kịp
thời biểu dương, khen thưởng các chi bộ tổ chức
sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề có hiệu quả.

Từ thực tiễn lãnh đạo, tổ chức thực hiện,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết, chín phần mười
khuyết điểm là do thiếu sự kiểm tra. “Kiểm
soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết,
hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất
định bớt đi”(9). Yêu cầu của tình hình mới đặt
ra cho quận, huyện ủy, các ban đảng, đảng ủy
cơ sở cần kết hợp chặt chẽ các hình thức kiểm
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Cách triển khai phù hợp, khoa học
Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung

ương, BTV Tỉnh ủy Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện đổi mới phương thức học tập,
quán triệt, phát huy vai trò người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền các cấp bằng hình thức học tập
trực tuyến một cách nghiêm túc các chuyên đề
trong toàn Đảng bộ. Cách học tập này nhằm
giúp cán bộ, đảng viên chủ chốt các cấp được
trực tiếp nghe báo cáo viên Trung ương triển
khai nội dung cốt lõi các chuyên đề để tạo thống
nhất về tư tưởng và hành động. Tính đến tháng
4-2021, tỉnh đã tổ chức 1.571 lớp học tập các
chuyên đề với 171.102 lượt đảng viên và
42.456 lượt quần chúng, người lao động tham
gia; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên
98%. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -
xã hội của tỉnh đã tổ chức 31.705 cuộc tuyên
truyền với 1.505.230 lượt người tham dự.

Sau học tập, BTV Tỉnh ủy đã ban hành kế
hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyên đề
toàn khóa, hằng năm trong Đảng bộ sát với chỉ
đạo, hướng dẫn của Trung ương và tình hình
thực tiễn tại địa phương; xác định rõ nhiệm vụ
trọng tâm, trọng điểm, gắn với lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ;
trong đó chú trọng công tác xây dựng, chỉnh

đốn Đảng, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ
thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên,
thực hiện các đột phá trong phát triển kinh tế -
xã hội của địa phương; thực hành nêu gương
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo
chủ chốt các cấp. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo,
chỉ đạo đảng viên thực hiện nghiêm túc nội
dung các chuyên đề; thực hiện cam kết phấn
đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Định
kỳ hằng quý, các chi bộ chọn những nội dung
chuyên đề có liên quan đến Chỉ thị số 05-
CT/TW để tiếp tục quán triệt trong sinh hoạt
chi bộ. Cách làm này đã tạo chuyển biến tích
cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới
lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ
phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của tổ chức đảng và đảng viên ở Tây Ninh. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về việc
cán bộ, đảng viên hằng năm phải xây dựng kế
hoạch cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo
đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời để nâng
cao chất lượng, làm sâu sắc thêm việc học tập,
BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện
“Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng
viên” và “Sổ theo dõi thực hiện cam kết, phấn

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” được các cấp ủy, chính quyền
ở Tây Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn với thực hiện
nhiệm vụ chính trị ở địa phương với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả
của tập thể, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực... 

Hoïc taäp vaø laøm theo lôøi Baùc 
ôû Taây Ninh

PHạM GIANG



đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”. Theo
đó, hằng năm mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ kế
hoạch thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng,
chuyên đề hằng năm để đăng ký cam kết thực
hiện vào “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của
đảng viên” gắn với chức năng, nhiệm vụ được
giao. Đây là cơ sở để đảng viên đang công tác
tự phê bình, kiểm điểm kết quả thực hiện hằng
tháng; cấp ủy, chi bộ đánh giá hằng quý, năm;
đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
các cấp trong thực hiện cam kết; phát huy vai
trò giám sát của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội cùng nhân dân. Đây được coi
là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại
tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản
lý cuối năm. Việc triển khai thực hiện 2 loại sổ
trên ở Tây Ninh đã góp phần nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ, ý thức tu dưỡng, rèn
luyện đạo đức, lối sống, sự gương mẫu của cán
bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW luôn được BTV Tỉnh ủy quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết số
33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của BCH Trung
ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát
triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững đất nước”; phong trào
xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư,
cơ quan, đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở, xây dựng nếp sống, văn hóa tiến bộ, văn
minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”; các phong trào thi đua “Tây
Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh”; đồng thời gắn với công tác giáo
dục truyền thống về thân thế, sự nghiệp cách
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương
đạo đức cách mạng của Người; bồi dưỡng tinh
thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; xây dựng
con người phát triển toàn diện.

Đổi mới công tác tuyên truyền 
BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ

quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy
đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với
nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong
Đảng bộ; phát huy vai trò của các cơ quan báo
chí, bản tin thông báo nội bộ, đội ngũ báo cáo
viên trong công tác tuyên truyền; phát hiện,
biểu dương, nhân rộng điển hình gương người
tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trong
quá trình tổ chức thực hiện. Phát huy vai trò
của lực lượng tuyên truyền để đấu tranh, phản
bác, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng in-tơ-
nét… Đến nay, các lực lượng này đã đăng tải
hàng nghìn bài viết tuyên truyền về thân thế,
sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mẩu
chuyện về Bác Hồ; mô hình học tập và làm
theo lời dạy của Bác, gương điển hình tiên tiến,
gương người tốt, việc tốt thông qua các trang,
nhóm, mạng xã hội như Facebook, Zalo…
Tính đến tháng 4-2021, các lực lượng này đã
báo cáo để Facebook gỡ bỏ 287 trang cá nhân
có nội dung xấu độc, chống phá, xuyên tạc chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, bôi nhọ hình tượng Chủ tịch
Hồ Chí Minh…, góp phần bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn
các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
về tư tưởng chính trị trong nội bộ.

Ngành văn hóa, các cơ quan báo chí, Hội
Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh,
trung tâm văn hóa, thể thao, hệ thống truyền
thanh từ tỉnh đến cơ sở, cụm loa truyền thanh
ấp, khu phố…, luôn duy trì, nâng cao chất
lượng chuyên trang, chuyên mục học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương
4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, tuyên truyền, quảng bá, phát
hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên
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tiến, gương người tốt, việc tốt… Tính đến tháng
4-2021, các cơ quan này đã tuyên truyền trên
sóng phát thanh 6.601 tin, bài với tổng thời
lượng 1.962 giờ. Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh Tây Ninh duy trì, cập nhật thường xuyên
chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát trên sóng
phát thanh, truyền hình và các hạ tầng số của
Đài. Báo Tây Ninh đăng tải hơn 836 tin, bài có
nội dung liên quan đến việc đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, người tốt việc tốt, tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng…

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo
Trung ương, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 36-
QĐ/BTGTU ngày 21-7-2016 về Quy chế Giải
thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học,
nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”. Trên cơ sở đó, Hội Văn học - Nghệ
thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh đã phát động sâu
rộng trong lực lượng văn nghệ sĩ, hội viên, cộng
tác viên… tham gia. Tỉnh cũng đã chỉ đạo
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh triển khai thực
hiện nghiêm túc việc sử dụng tài liệu Bác Hồ
và những bài học đạo đức, lối sống dành cho
học sinh, sinh viên gắn với hoạt động giảng dạy,
quản lý; chú trọng công tác giáo dục chính trị,
tư tưởng, học tập và làm theo Bác Hồ thông qua
các phong trào đoàn, hội, đội, hoạt động xã hội.
Trường Chính trị tỉnh, ban tuyên giáo cấp ủy
cấp huyện và các trung tâm chính trị huyện đã
lồng ghép nội dung chuyên đề toàn khóa, hằng
năm để giới thiệu gương điển hình, tiêu biểu
trong học tập và làm theo Bác, gương người tốt,
việc tốt của địa phương vào một số chương
trình phù hợp với việc giảng dạy, tuyên truyền
trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu
quả 

Trong các nghị quyết, chương trình công tác

nhiệm kỳ, năm, chương trình hành động thực
hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đều
chỉ đạo lồng ghép, đưa tinh thần Chỉ thị số 05-
CT/TW để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức
thực hiện sâu sát trên từng lĩnh vực, thực hiện
nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây cũng
là nội dung quan trọng để phát động phong trào
thi đua yêu nước hằng năm. Các cấp ủy, cơ
quan, đơn vị, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội trong tỉnh gắn việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh vào các phong trào thi đua, phong trào
quần chúng, các cuộc vận động ở địa phương
để phát động thi đua trong cán bộ, đảng viên,
đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, đã
xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới,
sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, như: Mô hình
đeo huy hiệu Bác Hồ; Hội thi kể chuyện gương
điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua mạng
xã hội; “Phường, xã vì dân”; “Treo ảnh Bác
trong nhà”, “Phụ nữ với chân dung Bác Hồ”,
“Tuyên truyền lời dạy của Bác qua các bức thư
pháp”, “Gia đình tôi học tập và làm theo Bác”,
cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm làm theo
gương Bác, “ATM gạo” và nhiều phong trào
thi đua yêu nước, mô hình, cách làm ý nghĩa
khác nhằm chăm lo an sinh xã hội cho cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học -
kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại hiệu quả tích
cực, trong đó ưu tiên nghiên cứu ứng dụng vào
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng
cao chất lượng, tính cạnh tranh sản phẩm nông
sản của địa phương. Những mô hình tốt, cách
làm hay nêu trên đã và đang có tác động tích
cực, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp
ủy, cơ quan, đơn vị tập trung kiểm điểm, giải
quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý những vấn đề phát
sinh, nổi cộm ở địa phương. Hằng năm, BTV

X©y dùng §¶ng sè 7-2022   51

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH



52 X©y dùng §¶ng sè 7-2022

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm sâu một số cấp ủy
huyện, sở, ngành; thành lập các đoàn kiểm tra
làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm, kịp thời một
số tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng
đầu có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, gây bức
xúc trong nhân dân đối với những vụ việc còn
tồn đọng, kéo dài liên quan đến đất đai, tài
nguyên - môi trường, quản lý tài chính, an ninh
- trật tự ở địa phương, cơ quan, đơn vị. BTV
Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức
đảng thực hiện nghiêm túc công tác phòng,
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã tiết

kiệm trong sử dụng, thanh quyết toán ngân
sách nhà nước, tiết kiệm trong tiêu dùng được
trên 3.000 tỷ đồng. 

Những kết quả Tây Ninh đạt được trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh là minh chứng cho những nỗ lực,
quyết tâm của cấp ủy các cấp và sự đồng thuận
của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.
Kết quả học tập và làm theo Bác đã góp phần
quan trọng giúp Tây Ninh từng bước thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ
2020-2025 r

tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột xuất;
giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên
đề; trong giám sát thường xuyên cần kết hợp
giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp thông
qua các báo cáo của tổ chức đảng, thông qua
các ban đảng, trực tiếp cử cán bộ xuống dự họp
với các chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ
thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây
dựng Đảng, trong đó có nội dung tổ chức sinh
hoạt chi bộ theo chuyên đề. Qua kiểm tra, giám
sát phát hiện kịp thời để biểu dương những chi
bộ, bí thư chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi
bộ theo chuyên đề, có những cách làm vừa
đúng nguyên tắc, vừa thể hiện sự sáng tạo trong
xây dựng và tổ chức sinh hoạt chi bộ theo
chuyên đề. Định kỳ hoặc đột xuất, các cấp ủy,
các ban đảng cần kiểm tra sổ ghi biên bản sinh
hoạt của chi bộ xem có thực hiện việc tổ chức
sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề hay không.
Qua đó biểu dương những chi bộ thực hiện có
nền nếp, chất lượng, đồng thời nhắc nhở, chấn
chỉnh những chi bộ, bí thư chi bộ buông lỏng
sinh hoạt đảng, không tổ chức sinh hoạt chi bộ
theo chuyên đề hoặc có tổ chức nhưng làm qua
loa, chiếu lệ để rút kinh nghiệm, khắc phục.

Thứ năm, định kỳ tổng kết, rút kinh nghiệm
về tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. 

Thực chất của công tác tổng kết, rút kinh
nghiệm là nhìn nhận, đánh giá đúng hiện trạng
chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề cả
về nội dung cũng như hình thức tổ chức sinh
hoạt thể hiện ở các khía cạnh kết quả, ưu điểm,
hạn chế, yếu kém. Qua đó khẳng định những
kết quả, mô hình sinh hoạt chi bộ cũng như chỉ
ra những hạn chế và nguyên nhân. Điều cốt yếu
là phải rút ra những kinh nghiệm để giúp các
chi bộ tham khảo để vận dụng tổ chức sinh hoạt
chi bộ theo chuyên đề trong thời gian tới có
hiệu quả đúng với quy định, định hướng của
Đảng. Đưa nội dung sinh hoạt chi bộ theo
chuyên đề thành một trong những tiêu chí để
xem xét, đánh giá, suy tôn tổ chức đảng trong
sạch, vững mạnh. Có như vậy mới bảo đảm
tính toàn diện, lịch sử cụ thể trong phân tích,
đánh giá chất lượng tổ chức đảng trong tình
hình hiện nay r

-----
(1), (2), (3), (7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XIII, NXB CTQG-ST, H.2021, tập 2,
tr.187; tập 2, tr.188; tập 2, tr.190; tập 1, tr.186. (4),
(6), (8) Đề án Trung ương 5 khóa XIII Về xây dựng
TCCSĐ và đảng viên. (5), (9) Hồ Chí Minh toàn
tập, NXB CTQG, H.2000, tập 7, tr.269; tập 5, tr.287.

ĐỂ NÂNG CAO...
(Tiếp theo trang 48)
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Phân cấp quản lý cán bộ là một trong
những động thái nghiệp vụ nhằm nâng
cao hiệu quả công tác cán bộ của từng

cấp ủy đảng. Diện cán bộ trong mỗi cấp quản
lý cũng không nhất thành bất biến mà thường
có sự điều chỉnh theo hướng ngày càng thu hẹp
diện cán bộ do cấp ủy cấp trên trực tiếp quản
lý để phân cấp cho cấp ủy cấp dưới quản lý.
Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức
Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm
thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-
12-2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phân
cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán
bộ ứng cử để trên cơ sở đó dự thảo quy định
mới của Bộ Chính trị về nội dung này. 

Người làm nghề tổ chức và cơ quan tổ chức
của từng cấp ủy, trong phạm vi thẩm quyền
quản lý theo phân cấp, có trọng trách tham mưu
về công tác cán bộ trên cả ba cạnh của “tam giác
đều” quy hoạch cán bộ - đào tạo cán bộ theo
yêu cầu quy hoạch - bố trí cán bộ vào chức danh
lãnh đạo, quản lý như đã quy hoạch. Cái khó là
trong đội ngũ cán bộ ở từng cấp bao giờ cũng
có ba diện: Diện cán bộ chưa thuộc cấp ủy cấp
mình quản lý, diện cán bộ thuộc cấp ủy cấp
mình quản lý và diện cán bộ thuộc cấp ủy cấp
trên quản lý. Do vậy, mỗi cấp ủy phải trực tiếp
quản lý diện cán bộ thuộc cấp ủy cấp mình quản
lý đang công tác tại chỗ và diện cán bộ thuộc
cấp ủy cấp mình quản lý nhưng đang công tác
ở cấp dưới. Đồng thời giúp cấp ủy cấp trên quản
lý tại chỗ diện cán bộ thuộc cấp ủy cấp trên

quản lý nhưng đang công tác ở cấp mình. 
Phân cấp quản lý cán bộ nhằm nâng cao hiệu

quả công tác cán bộ của từng cấp ủy đảng.
Thuận lợi phái sinh từ việc phân cấp là số
lượng cán bộ cần theo dõi, đánh giá để lựa chọn
đưa vào quy hoạch, để lựa chọn đưa đi đào tạo
theo yêu cầu quy hoạch và quan trọng hơn là
để lựa chọn bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản
lý như đã quy hoạch sẽ được thu hẹp đáng kể.
Tuy nhiên, bất lợi cũng nằm ngay trong chính
thuận lợi này. Trong ba công đoạn lựa chọn nêu
trên, công đoạn thứ nhất và thứ hai đòi hỏi
người làm nghề tổ chức và cơ quan tổ chức mất
nhiều công sức hơn, bởi cán bộ được chọn đưa
vào quy hoạch và chọn đưa đi đào tạo theo yêu
cầu quy hoạch thực chất vẫn đang thuộc diện
cán bộ do cấp ủy cấp dưới trực tiếp quản lý.
Muốn quan sát, theo dõi, đánh giá những cán
bộ này, không thể không kết nối, kết hợp với
cấp ủy, những người làm nghề tổ chức và cơ
quan tổ chức cấp dưới. Ngay cả các cán bộ
được lựa chọn bố trí vào chức danh lãnh đạo,
quản lý như đã quy hoạch, nghĩa là chính thức
thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý, nhưng nếu
vẫn còn đang công tác ở cấp dưới thì cũng rất
cần sự kết nối, kết hợp này. Nếu không thì
không thể lựa chọn đưa vào quy hoạch, cử đi
đào tạo theo yêu cầu quy hoạch và lựa chọn bố
trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý cao hơn
như đã quy hoạch. Sự kết nối, kết hợp này cũng
cần thiết trong phân cấp quản lý cán bộ nghỉ
hưu - theo nguyên tắc hạ thấp một cấp so với

TRỌNG TRÁCH CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC CẤP ỦY 
Trong Thực hiện phân cấp Quản lÝ cán bộ 

và bổ nhiệm, giỚi Thiệu cán bộ ứng cỬ

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



cấp quản lý khi đương chức. 
Áp lực đối với những người làm nghề tổ

chức và cơ quan tổ chức là vẫn phải kết nối,
kết hợp với cấp dưới trong trường hợp cán bộ
thuộc diện cấp ủy cấp dưới trực tiếp, công tác
tại chỗ thuộc cấp ấy, thậm chí công tác ở cấp
dưới của cấp ấy. Chẳng hạn như một quận ủy
viên là bí thư đảng ủy phường hoặc một tỉnh
ủy viên là bí thư huyện ủy. Nếu không quan
sát, theo dõi, đánh giá “từ xa”, “từ sớm”, chỉ
“nhìn quanh” những cán bộ thuộc diện cấp ủy
cấp mình trực tiếp quản lý sẽ khó lòng phát
hiện những cán bộ có triển vọng phát triển sớm
hơn, nhanh hơn để kịp thời hơn, đúng lúc hơn
trong việc quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ…
Chính vì thế, những người làm nghề tổ chức
chuyên nghiệp vừa nắm rất vững và tham mưu
thực hiện đúng thẩm quyền về phân cấp cán
bộ, vừa chủ động “dài tay” để tâm, để mắt một
số trường hợp nằm ngoài phạm vi phân cấp
quản lý cán bộ của mình. Chẳng hạn đối với
những trường hợp ở cấp dưới như vừa phân
tích, thậm chí cùng cấp nhưng ở địa phương
khác để mở rộng nguồn “tài nguyên nhân lực”
của cấp mình và địa phương mình. 

Trực tiếp bổ nhiệm cán bộ vào chức danh
lãnh đạo, quản lý và giới thiệu cán bộ ứng cử
vào chức danh lãnh đạo, quản lý phải qua bầu
cử là động thái nghiệp vụ của những người làm
nghề tổ chức và cơ quan tổ chức các cấp -
thuộc cạnh thứ ba trong “tam giác đều” về
công tác cán bộ. Điều đó có nghĩa là dù trực
tiếp bổ nhiệm hay giới thiệu ứng cử, cán bộ
đều phải nằm trong quy hoạch và phải được
đào tạo theo yêu cầu quy hoạch. Thực ra, trong
quá trình đào tạo cán bộ theo yêu cầu quy
hoạch, còn có một hình thức “bổ nhiệm” cán
bộ đặc thù nữa là cấp ủy cấp trên chỉ định cán
bộ thuộc diện luân chuyển để đào tạo vào cấp
ủy, vào BTV cấp ủy và chỉ định giữ chức bí thư
hoặc phó bí thư cấp ủy cấp dưới. Đối với
những người làm nghề tổ chức chuyên nghiệp,

việc tham mưu đánh giá, lựa chọn cán bộ để
trực tiếp bổ nhiệm cán bộ vào chức danh lãnh
đạo, quản lý hoặc để giới thiệu cán bộ ứng cử
vào chức danh lãnh đạo, quản lý phải qua bầu
cử là căng thẳng và cân não hơn cả, bởi áp lực
của yêu cầu chỉ được lựa chọn một phương án
nhân sự duy nhất. Một chức danh lãnh đạo,
quản lý có thể được quy hoạch đến ba người
và một người có thể được quy hoạch đến ba
chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong khi đó chỉ
có thể bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử một và
chỉ một người mà thôi... 

Chính do áp lực đầy căng thẳng này nên
những người làm nghề tổ chức chuyên nghiệp
- trong đó có Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
- đã sớm tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thí
điểm thực hiện một cách thức lựa chọn bổ
nhiệm cán bộ khác với cách thức bổ nhiệm cán
bộ truyền thống. Đó là tổ chức thi tuyển chức
danh lãnh đạo, quản lý, kể cả đối với một số
trường hợp thuộc diện được “trải thảm đỏ” thu
hút về địa phương, cơ quan, đơn vị. Thời kỳ
đầu thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh
lãnh đạo, quản lý, các ứng viên có thể nằm
trong quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý
cần thi tuyển, mà cũng có thể chưa được đưa
vào quy hoạch chức danh ấy, thậm chí chưa
từng được quy hoạch vào bất cứ chức danh nào
nhưng nếu đủ sức vượt lên những ứng viên
khác vẫn có thể được bổ nhiệm. Điều này chủ
yếu nhằm khắc phục một hạn chế của cách
thức bổ nhiệm cán bộ truyền thống là chỉ đơn
thuần căn cứ vào quy hoạch nên dễ dẫn đến
khả năng bỏ sót người thực sự xứng đáng hơn
do họ chưa được quy hoạch. Về sau, việc thi
tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý chủ yếu
nhằm tăng thêm độ công bằng về cơ hội và
nhất là nhằm tăng thêm tính khách quan trong
lựa chọn đối với các ứng viên cùng được quy
hoạch vào chức danh lãnh đạo, quản lý cần thi
tuyển hoặc được quy hoạch vào chức danh
lãnh đạo, quản lý tương đương r
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Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN

Ngày 7-6-2022, Quốc hội khóa XV đã
thông qua việc bãi nhiệm tư cách đại
biểu Quốc hội và phê chuẩn đề nghị

cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông
Nguyễn Thanh Long. HĐND TP. Hà Nội đã
nhất trí thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức
danh Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ
2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh. Cùng
ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an
khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh
Long vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền
hạn làm trái các quy định của pháp luật trong
việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá
và kiểm tra giá hiệp thương Kit xét nghiệm
COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm
trọng tài sản của Nhà nước; khởi tố, bắt tạm
giam ông Chu Ngọc Anh vì có hành vi vi
phạm quy định của pháp luật trong việc giao,
quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ
cấp quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét
nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí
tài sản Nhà nước. Trước đó, ngày 6-6-2022,
BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất
thường xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình
thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 Ủy viên
Trung ương Đảng: ông Chu Ngọc Anh, Phó
Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ
tịch UBND TP. Hà Nội, nguyên Bí thư Ban
Cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, Bí
thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Kết
luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho thấy vi
phạm của hai cán bộ nói trên là rất nghiêm
trọng: Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng; vi
phạm pháp luật của Nhà nước. 

Việc khởi tố, bắt giam và xử lý kỷ luật
bằng hình thức cao nhất đối với hai Ủy viên
Trung ương này cho thấy tính nghiêm minh
của kỷ luật Đảng, góp phần tăng cường niềm
tin của Nhân dân với Đảng. Đồng thời răn đe,
cảnh tỉnh đối với những cán bộ, đảng viên có
tư tưởng, hành vi tiêu cực, tham nhũng;
khẳng định quyết tâm chống tham nhũng
“không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất
kể người đó là ai” của Đảng ta. Tuy nhiên,
đây chỉ là việc làm bất đắc dĩ. Vấn đề đặt ra
là làm thế nào để cán bộ không muốn, không
cần, không dám và không thể tham nhũng,
tiêu cực.

Để trị tận gốc tiêu cực, tham nhũng cần có
những biện pháp đủ mạnh:

Đó là, công tác cán bộ cần phải chặt chẽ,
nhất là khâu đánh giá và lựa chọn bổ nhiệm,
kiên quyết không đưa những cán bộ suy thoái
vào bộ máy. Đánh giá cán bộ không chỉ ở năng
lực, trình độ mà cần xem xét kỹ phẩm chất đạo
đức của cán bộ. Sai từ gốc sẽ là mầm mống
cho những tiêu cực, tham nhũng nảy sinh.

Đó là, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải rèn
luyện bản lĩnh, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh
với cái sai, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng
trước mọi cám dỗ, bởi Bác Hồ đã khẳng định:
Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính
dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân. 

Đó là, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, tăng
cường kiểm tra, giám sát để những cán bộ, đảng
viên không có cơ hội lạm dụng chức quyền,
tham nhũng. Nhân dân được biết, được bàn,
được làm và kiểm tra, giám sát thường xuyên,
không tạo kẽ hở cho những “sâu mọt” có hành
vi tham nhũng, tiêu cực r

Bieän phaùp naøo ñuû maïnh?
BảO YếN
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“Còn với non sông một chữ
tình” 

Sau khi hòa bình lập lại - năm
1954, GS, TS. Trình Quang Phú
tập kết ra Bắc. Trong những năm
tháng hoạt động cách mạng sôi
nổi, ông đã được Đảng, Nhà nước
phân công giữ nhiều cương vị
như: Chuyên viên Ban CP72 của
Trung ương Đảng (làm công tác
đối ngoại cho Mặt trận Dân tộc
Giải phóng miền Nam Việt Nam
và Chính phủ Cách mạng lâm thời
Cộng hòa miền Nam Việt Nam);
Trợ lý Luật sư - Quyền Chủ tịch Nguyễn Hữu
Thọ, tư vấn Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên
Đoàn chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Trung ương
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam (khóa 5, 6, 7); Phó Chủ nhiệm Hội đồng
Đối ngoại và kiều bào của Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa 6, 7); Phó
Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt
Nam; Phó Chủ tich Hiệp hội các trường đại
học, cao đẳng Việt Nam… 

Sau 20 năm làm việc ở miền Bắc, đất nước
hoàn toàn giải phóng, ông trở về thăm quê
hương. Chiến tranh tàn phá làm cho kinh tế

quê nhà đầy khó khăn khiến ông trăn trở nghĩ
cách làm sao để quê mình thoát nghèo. ông
nhận thấy ngành dịch vụ du lịch chính là thế
mạnh của Phú Yên. Mảnh đất nhiều biển với
những bãi tắm cát trắng mịn đầy hấp dẫn,
nhiều danh thắng, nếu phát triển du lịch đúng
tầm sẽ góp phần quan trọng đưa kinh tế Phú
Yên phát triển. Nghĩ là làm, nhiều năm liền,
ông kêu gọi các nhà đầu tư đến Phú Yên. Có
cả trăm lượt nhà đầu tư nước ngoài đến rồi đi,
ít người quay lại. Một trong những lý do đó là
không có dịch vụ xứng tầm để họ dừng chân.
Thấy vậy, ông Phú vận động bạn bè và gia đình

NGÖÔØI ÑAÛNG VIEÂN SOÁNG TROÏN CHÖÕ TÌNH
MAI ANH

Sinh ra trên mảnh đất Phú Yên, 12 tuổi đã đi theo cách mạng làm giao
liên, khi đất nước thống nhất chuyển sang viết văn, nghiên cứu khoa học, rồi
làm kinh tế…, ở lĩnh vực nào GS, TS. Trình Quang Phú (Bí thư Chi bộ, Viện
trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, ảnh dưới) cũng kiên trì,
bền bỉ và gặt hái được nhiều thành công. Trước những khó khăn của mỗi
nhiệm vụ đảm trách, dường như tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa
khiến ông chưa bao giờ biết e sợ, chùn bước mà luôn chan chứa tình cảm
gắn bó, sẻ chia với đồng bào, đồng đội, với quê hương, đất nước.  



quyết tâm xây dựng một điểm đến và khu vực
núi Thơm hoang sơ, giáp ranh giữa TP. Tuy
Hòa và huyện Tuy An đã được chọn.

Bắt tay vào làm từ năm 2004, sau 5 năm
gian khổ cải tạo, khu núi Thơm xưa kia là đồi
đất hoang sơ nay đã là khu du lịch sinh thái
mang tên Sao Việt rộng 50 ha với 35 biệt thự
và nhà rông, 100 phòng nghỉ sang trọng, tiện
nghi cùng phòng hội nghị đạt chuẩn quốc tế có
sức chứa 1.000 người, được đưa vào khai thác
từ năm 2009. Tháng 9-2013, Sao Việt được
Tổng cục Du lịch Việt Nam công nhận đạt
chuẩn 5 sao, trở thành khu du lịch lớn nhất Phú
Yên, là điểm dừng chân, nghỉ dưỡng sang
trọng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
“Tôi chọn một nơi khó khăn để làm điểm du
lịch, vừa tạo điểm đến cho du khách vừa để
kích cầu cho du lịch Phú Yên, đồng thời khẳng
định với các nhà đầu tư khác rằng một nơi khó
khăn như núi Thơm mà tôi còn làm được thì
họ sẽ yên tâm đầu tư” - GS, TS. Trình Quang
Phú chia sẻ. Từ cảm hứng Sao Việt, các điểm
du lịch khác ở Phú Yên như Thuận Thảo, Sài
Gòn - Phú Yên… lần lượt phát triển. 

Hơn 20 năm qua, GS, TS. Trình Quang Phú
cùng với các cộng sự miệt mài tích góp quỹ
cho quê hương, chỉ mong người dân không
phải lo lắng từng bữa ăn, trẻ em trong độ tuổi
đi học được đến trường. Được tín nhiệm bầu
làm Chủ tịch Hội đồng hương Phú Yên ở TP.
Hồ Chí Minh, ông đã kết nối và tổ chức nhiều
hoạt động để hỗ trợ các em học sinh, sinh viên
khó khăn trong tỉnh, bởi ông cho rằng, yếu tố
quan trọng nhất để quê hương phát triển bền
vững chính là con người. 27 năm qua, mỗi khi
hè đến, ông cùng Hội đồng hương lại tổ chức
lễ hội truyền thống cùng lễ khen thưởng cho
những sinh viên Phú Yên có thành tích xuất
sắc, học giỏi, vượt khó, để các em có dịp gặp
gỡ, giao lưu. 

Đặc biệt, trong những ngày tháng 7-2021,
khi Sài Gòn trở thành tâm dịch COVID-19 của

cả nước với số ca tử vong ở ngưỡng trên 300
ca và hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày, tỉnh
Phú Yên có khoảng 50 ngàn lao động ở TP. Hồ
Chí Minh, làm đủ thứ nghề. Đã có nhiều người
Phú Yên tự về quê bằng xe máy rất vất vả,
nguy hiểm. Khi tỉnh Phú Yên quyết định đón
đồng bào về quê tránh dịch để “giải cứu” số
lao động này và giảm bớt áp lực cho TP. Hồ
Chí Minh, GS, TS. Trình Quang Phú nhận
trách nhiệm ủy thác của tỉnh, tìm mọi cách để
sắp xếp, bố trí đưa bà con trở về. Từng kinh
qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống
Mỹ, cứu nước, giờ là đại dịch COVID-19, GS,
TS. Trình Quang Phú tiếp tục là một người lính
trên chiến trường đặc biệt này. ông chia sẻ:
“Tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị, mình
là người lính thì phải vào cuộc với tinh thần
dám xông pha, dám chịu trách nhiệm. Bên
cạnh nghĩa đồng bào còn là tình đồng hương
nữa”. 

Ngày đêm mất ăn mất ngủ, ông trăn trở, suy
nghĩ tìm cách giải quyết bởi lúc này Sài Gòn
thực hiện giãn cách xã hội “Ai ở đâu ở yên đó”,
di chuyển từ nhà ra bến xe phải xin rất nhiều
giấy xác nhận, qua rất nhiều trạm kiểm soát.
Khó hơn là kẻ thù vô hình COVID-19 luôn rình
rập, không biết mình khi nào sẽ bị. “Ban liên
lạc phải vận động, hỗ trợ thêm tiền để bà con
về quê. Có người bệnh, người già, có người ko
còn tiền nuôi con... Mỗi người một nơi, đều
Phú Yên cả. rất nhiều hoàn cảnh! Lúc lên xe,
bà con mừng lắm. Có người nói với tôi rằng,
chết ở quê cũng được. Cho nên mình làm như
thế là vì nghĩa, vì tình” - ông tâm sự. Nhiều âu
lo nhưng cuối cùng niềm hạnh phúc trong ông
vỡ òa khi đưa được gần 2 vạn người trở về quê
hương Phú Yên an toàn.

Say mê góp mật cho đời
Ở tuổi 82, GS, TS. Trình Quang Phú vẫn say

mê làm việc gần như không ngơi nghỉ. ông
vẫn đi nhiều, gặp gỡ nhiều, nắm bắt hơi thở
cuộc sống, hoà vào nhịp thở thời đại, như chú
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ong cần mẫn góp từng giọt mật cho đời. 
Ngược dòng thời gian, những năm 2000, với

cương vị là Ủy viên Ðoàn Chủ tịch Hội đồng
Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật Việt Nam (khóa 5), phụ trách các tỉnh
phía Nam, GS, TS. Trình Quang Phú là người
tiên phong trong việc vận động thành lập các
Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật ở các tỉnh
phía Nam. Cho đến nay, nhờ nỗ lực không mệt
mỏi của ông, hầu hết các tỉnh, thành phố phía
Nam đều đã thành lập các Liên hiệp hội. 

Năm 2001, GS, TS. Trình Quang Phú được
cử làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển
Phương Đông. ông cùng các nhà khoa học
khác của Viện đã có các nghiên cứu quan trọng
về nhiều vấn đề như chính trị, kinh tế, văn hóa
- xã hội trong nước và khu vực, mang lại giá
trị thực tiễn, như: Chuyên đề về Văn hóa Tây
Nguyên (4 cuộc nghiên cứu trong 4 năm liên
tục, từ 2011 - 2014); Đề tài “Đổi mới căn bản
và toàn diện giáo dục Việt Nam” tổ chức 8 lần
trong cả nước. GS, TS. Trình Quang Phú còn
chủ trì tổ chức nhiều cuộc hội thảo tầm cỡ, có
giá trị, được in thành sách, làm tài liệu tham
khảo rất có giá trị. riêng tài liệu của 8 cuộc
hội thảo “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục Việt Nam” do Viện Nghiên cứu phát triển
Phương Đông tổ chức được Nhà Xuất bản
Chính trị quốc gia tái bản đến lần thứ 3. 

Ngoài ra, Viện còn có các chương trình hợp
tác khoa học với nhiều trường, học viện lớn
của Nga, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật và
các nước ASEAN, đồng thời tích cực vận động
các trí thức Việt kiều hướng về quê hương.
Viện cũng đẩy mạnh vận động xúc tiến đầu tư
nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các dự
án ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên với
số vốn trên 1 tỷ USD. Hiện Viện đang tư vấn
cho Qũy đầu tư CMIA (Xin-ga-po) cùng công
ty Surbana Jurong xúc tiến đầu tư dự án Khu
đô thị sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại
Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh với vốn đăng ký là

1,1 tỷ USD. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí
Minh cho rằng: “Hơn 20 năm qua, Viện
Nghiên cứu phát triển Phương Đông đã quy tụ
được nhiều thế hệ nhà khoa học, trí thức và đã
có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên
cứu và khai thác những giá trị văn hóa phương
Đông phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã
hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và TP.
Hồ Chí Minh”.

Không chỉ say mê nghiên cứu khoa học, GS,
TS. Trình Quang Phú còn là một nhà báo, nhà
văn nổi tiếng. ông bắt đầu hoạt động trong lĩnh
vực báo chí ở Hà Nội từ những năm 1960, làm
phóng viên cho báo Tiền Phong và một số tờ
báo khác. Trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật,
GS, TS. Trình Quang Phú cũng gặt hái nhiều
thành công. ông là tác giả của gần 40 tập sách
in riêng và in chung với đề tài đa dạng về đất
nước, con người Việt Nam và bạn bè quốc tế. 

Trong cuộc đời hoạt động của mình, ông đã
nhiều lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Góp phần làm nên sự nghiệp cầm bút đồ sộ của
ông cũng là hơn 1.000 trang sách viết về
Người với các tác phẩm: Miền Nam trong lòng
Bác, Người là niềm tin, Đường Bác Hồ đi cứu
nước, Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng..., trong
đó có những tác phẩm được tái bản nhiều lần,
được dịch sang tiếng nước ngoài. Đến nay, ông
vẫn khắc ghi và làm theo lời dạy của Bác:
“Con người phải biết yêu thương nhau, đồng
chí phải biết yêu thương nhau. Một người đảng
viên, một người cộng sản mà nếu không biết
yêu làng quê, quê hương của mình thì đừng nói
yêu Tổ quốc. Nếu không yêu những đồng chí
của mình, những người thân thiết thì đừng nói
yêu đồng bào…”. “Đó là điều tôi tâm đắc nhất,
tôi cũng sống theo tâm nguyện đó”, ông xúc
động nói. 

Ngoài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS,
TS. Trình Quang Phú còn rất có duyên khi viết
về các nhà hoạt động cách mạng tiền bối của
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Đảng và Quân đội ta, những nhân chứng lịch
sử gắn liền với sự thăng trầm của đất nước và
dân tộc. Đây là một đề tài khó, vốn khô khan,
nhưng với lối viết dung dị, bút pháp tả thực,
biết khai thác những điều bình thường nhưng
đầy xúc động, tác phẩm của ông dễ đi vào lòng
người, nhất là bạn đọc trẻ, đây là một hiện
tượng đặc biệt mà không phải người cầm bút
nào cũng có thể làm được. 

Năm 2016, GS, TS. Trình Quang Phú vinh
dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân
chương Lao động hạng Nhì. Tháng tư năm nay,
ông tiếp tục đón nhận niềm vui được Chủ tịch
nước trao tặng Huân chương Lao động hạng
Nhất. 82 tuổi đời, 70 năm theo cách mạng, theo
Đảng, trong hoàn cảnh nào, nhiệm vụ nào, ông
cũng tận hiến bằng lòng nhiệt thành, sự điềm
tĩnh, sáng suốt và sự ấm áp của một trái tim biết
trân quý, nâng niu từng giây phút được sống
có ý nghĩa, được hiến dâng cho đời r
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hỘP thư CỘng tÁC ViÊn
Trong tháng 6-2022, Tạp chí Xây dựng Đảng

đã nhận được tin, bài, câu hỏi... của các đồng chí
và các bạn: Trần Cao Anh, Trịnh Hồng Công,
Nguyễn Huy Đại, Lê Năng Đông, Bùi Thị Hải
Hà, Nguyễn Thanh Hoàng, Phạm Mạnh Thắng,
Nguyễn Văn Thanh, Minh Thảo, Huỳnh Đức
Thiện, Hữu Thỉnh, Đỗ Thông, Đặng Viết Tiến,
Phạm Thanh Tuấn, Mai Mộng Tưởng, Phạm Phú
Uynh, Lê Văn Vinh…

Xin trân trọng cảm ơn và mong các đồng chí,
các bạn tiếp tục cộng tác, viết tin, bài cho Tạp
chí số 7-2022 với chủ đề: Về công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ; Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách
mạng Tháng Tám thành công; 77 năm Ngày
truyền thống Ngành Công an nhân dân (19-8-
1945 - 19-8-2022); 92 năm Ngày truyền thống
Ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-
2022); 57 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số
đầu… 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

bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện.
Hai là, tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, đề

xuất với Trung ương về các cơ chế, chính sách
đặc thù đối với TP. Hồ Chí Minh nói chung và
TP. Thủ Đức nói riêng; mạnh dạn đề xuất chọn
TP. Thủ Đức là nơi thí điểm các chính sách
mới. Từ mô hình này, TP. Hồ Chí Minh tiếp
tục nghiên cứu, có thể đề xuất thành lập thêm
các thành phố “vệ tinh” trong tương lai trên cơ
sở sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
hiện tại (nếu đủ điều kiện), bảo đảm phù hợp
với tình hình phát triển thực tiễn của địa
phương và yêu cầu của Trung ương.

Ba là, gắn tiến trình xây dựng chính quyền
địa phương tinh gọn, hiện đại với xây dựng
chính quyền điện tử, đô thị thông minh, cải
cách hành chính, triệt để ứng dụng thành tựu
công nghệ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ tư, chủ động đẩy mạnh số hóa dữ liệu
thông tin, phần mềm quản lý nhằm xây dựng
chính quyền số, Chính phủ điện tử. 

Bốn là, Trung ương cần sớm phân cấp, phân
quyền cho TP. Hồ Chí Minh và TP. Thủ Đức
dưới dạng cơ chế đặc thù để giải quyết các vấn
đề cấp thiết ở đô thị. Nên chăng, giao cho TP.
Thủ Đức thẩm quyền cấp tỉnh mà vẫn trong
sự quản lý, kiểm soát của TP. Hồ Chí Minh về
đội ngũ cán bộ chủ chốt và tài chính để các
địa phương có đủ nguồn lực và cơ chế giải
quyết các nhu cầu cấp bách của địa phương;
thể hiện vai trò kiến tạo của nhà nước, làm cho
các chính sách, hoạt động gần dân, hiệu lực
và hiệu quả hơn. Trước mắt, sớm hoàn chỉnh
đề án phân cấp, ủy quyền của TP. Hồ Chí
Minh cho TP. Thủ Đức, đặc biệt là thẩm quyền
của các sở, ngành ủy quyền cho TP. Thủ Đức.
Về mặt lâu dài, cần có Luật Đô thị đặc biệt để
đáp ứng xu hướng phát triển đô thị hiện nay ở
Việt Nam r

CẦN CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ...
(Tiếp theo trang 41)
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SINH HOẠT ĐẢNG

1Tôi có một cháu gái tốt nghiệp thạc sỹ của
Trường Đại học Fullerton California, Hoa
Kỳ. Cháu có phong thái sống bạo dạn, tự

tin, rất kính trọng ông, bà, cha, mẹ, biết tôn
trọng các chuẩn mực đạo đức, truyền thống gia
đình. Tuy vậy, giữa cháu và chúng tôi có sự
khác biệt nhiều về nhận thức, cách sống, lối
sinh hoạt. Chẳng hạn về sinh hoạt, ngày ba bữa
ăn, ngồi cùng bàn nhưng cháu gần như không
ăn cơm, chỉ ăn hoa quả và thịt, cá, trứng. “Sao
lại thế hả con?” - Mẹ cháu than vãn, lo lắng.
Mới về nước ít ngày, cháu đã được nhận vào
làm giảng viên ở một trường đại học mà chẳng
phải cầu cạnh, tốn kém gì. Chúng tôi mừng lắm,
trong khi đó cháu dửng dưng: “Có gì quan trọng
mà phải mừng đâu ạ. Học hành vất vả lắm mới
có bằng thạc sỹ, nhưng lương tháng ông, bà, bố,
mẹ biết là bao nhiêu không?”. Nghe cháu nói
ra một con số, chúng tôi cùng im lặng, buồn
buồn. Dạy ở trường đại học này, cháu được
phân công về một tổ, tổ trưởng là một chị, o ép
cháu đủ vành đủ vẻ, giao cho cháu nhiều việc
nặng nhọc, vô lý. Nghe cháu phàn nàn, mẹ cháu
nói: “Thói đời ma cũ bắt nạt ma mới, chịu nhịn
một tí đi con ơi”. Cháu lắc đầu: “Không, nếu
cần con đi xin việc nơi khác”. Mẹ cháu giẫy
nảy: “Không nên thế con ơi!”.

ít lâu sau, cháu gái lấy chồng. Tôi chuẩn bị
một bài thơ của ông bạn tôi, nhà thơ Trần Ngọc
Lâm, để đọc trong buổi tiễn cháu về nhà
chồng. Bài thơ như sau: “Con sang bên ấy con
ơi/ Hân hoan con nhé, yêu người yêu con/ Để
lại đây nỗi lo buồn/ Đem sang bên ấy muôn
vàn niềm vui/ Giã từ nhé, hòn ngọc ơi/ Hãy là
kho báu cho người từ đây/ Thiên thần non trẻ
thơ ngây/ Vợ hiền, dâu thảo hai vai nặng nề/

Bên này chẳng muốn con đi/ Bên chồng lại
muốn con về, biết sao/ Cho người hy vọng
thanh cao/ Cho ta luyến tiếc dạt dào không
nguôi/ Bước ra giọt lệ con rơi/ Bước vào hãy
nở nụ cười, nghe con!”. 

Nhưng cuối cùng, tôi không dám đọc vì
cháu không tán thành. Cái hình ảnh tiễn đưa
sướt mướt như bài thơ miêu tả quá xưa cũ,
không hợp cảnh. Vai vợ hiền, dâu thảo không
còn là mô hình mẫu mực. Đôi vợ chồng trẻ
tuyên bố: “Không ai hy sinh vì ai cả. Mỗi bên
đều cần được tôn trọng”. Anh cháu rể học tiến
sỹ ở Hoa Kỳ về nói với bố mẹ: “Con lấy vợ về
không phải để phục vụ cơm nước cho bố mẹ!”.

Chúng tôi nhìn cháu đầy lo âu. Cháu nói:
“Bố, mẹ, ông, bà buồn cười nhỉ. Chúng con 24,
25 tuổi rồi chứ đâu còn là trẻ con! Sao lúc nào
cũng la rầy, uốn nắn, nhắc nhở, lo âu hộ chúng
con thế?”.

2ông anh tôi mất sau một cơn đột quỵ, thọ
88 tuổi. Con cả của ông 55 tuổi bảo tôi:

“Cháu nhờ chú viết cho bố cháu một bài điếu
văn”. 

- Chú ơi! Bố cháu lớn lên đúng lúc đất nước
có những biến động lớn lao: Cách mạng Tháng
Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa ra đời. Trong cuộc kháng chiến toàn
quốc chống thực dân Pháp bùng nổ, bố cháu
từng là một cảm tử quân của Thủ đô quyết tử
cho Tổ quốc quyết sinh trong những năm đầu
kháng chiến, 16 tuổi chính thức trở thành chiến
sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

9 năm kháng chiến chống Pháp, bố cháu có
mặt ở khắp các mặt trận với nhiều cương vị
khác nhau. Lúc là Liên lạc viên đặc biệt của
Bộ Quốc phòng. Khi là nhân viên mật mã cơ

Khoaûng caùch theá heä
MA VăN KHÁNG



yếu của Văn phòng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lại
có khi vì giỏi tiếng Pháp, bố cháu được phân
công trông coi tù binh Pháp. Đặc biệt, bố cháu
là một chiến sĩ cao xạ pháo dũng cảm đã bắn
rơi máy bay Pháp ở mặt trận Điện Biên Phủ
khốc liệt hồi tháng 5-1954. 

Hòa bình lập lại, bố cháu về nhận công tác
tại Tổng Công ty Xuất nhập khẩu máy
Machinoimport (nay là Công ty Cổ phần Máy
- Thiết bị dầu khí, tên giao dịch quốc tế là
PV MACHINO, đơn vị thành viên của Tập
đoàn Dầu khí Việt Nam). “Chiến đấu” trên
cương vị mới, đòi hỏi trình độ nghiệp vụ cao,
vốn ham học và thông minh, chẳng bao lâu, bố
đã được đảm nhận những nhiệm vụ trọng yếu
ở đơn vị. Bố đã lần lượt hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ tham tán thương mại ở Ba Lan và
I-ta-li-a. 

Thì ra, bố cháu có một tuổi trẻ xông pha,
quả cảm nơi chiến trận, là một cán bộ nghiêm
cẩn, nhẫn nại, năng động trong công cuộc phục
hồi kinh tế, xây dựng đất nước sau chiến tranh.
Mỗi đoạn đời của bố cháu gắn liền với một
trang biên niên sử của đất nước. ông là hình
ảnh một người con của đất nước có cuộc đời
phong phú và vô cùng đẹp đẽ. Thú thật với
chú, cháu đã khóc vì ân hận bởi nhiều lúc cháu
chỉ thấy bố cháu là một ông già ốm o xo xúi,
lẩm cẩm, lú lẫn thôi! 

3Con cái không hiểu ông, bà, bố, mẹ. Ngược
lại, các bậc huynh trưởng cũng không hiểu

con cháu. Khoảng cách thế hệ! Đó là một sự
thật! Vì sao? Vì cách nhau từ 20 tới 30 năm là
quãng thời gian đủ để hình thành một thế hệ
mới với những khác biệt về các mặt: Nhận
thức, quan niệm, tâm sinh lý, thói quen ứng xử,
hành động… Sự xa cách giữa cha, mẹ và con
cái càng trở nên sâu sắc hơn khi thế hệ những
người trẻ tiếp xúc và sống trong sự ảnh hưởng
của văn hóa phương Tây ngày càng nhiều hơn.
Đặc biệt, từ cơ chế bao cấp chuyển sang cơ chế
thị trường cũng là thời kỳ chuyển đổi từ nền

khoa học - kỹ thuật lạc hậu, sản xuất trì trệ
sang thời đại đột phá của khoa học - công
nghệ, nên sự khác biệt giữa các thế hệ người
Việt hôm nay có khoảng cách rất lớn so với các
thế hệ người Việt những thời kỳ trước. 

4Những “trục trặc” giữa các thế hệ đang
diễn ra là có thật. Chẳng hạn, người già

luôn đắm đuối với quá khứ, có thói quen
muốn chăm lo, chỉ bảo con cháu sống theo
đạo lý, nếp sống truyền thống cùng những
kinh nghiệm sống và chuẩn mực rút ra từ
đường đời đã trải. Người trẻ thường có xu thế
hướng ngoại, tự tin, thờ ơ với giáo huấn của
người xưa vì nghĩ là không còn hợp thời. Tuy
nhiên, giữa các thế hệ khác nhau luôn có mối
quan hệ tương hỗ không thể rời xa, đặc biệt ở
khía cạnh tình cảm. Bởi lẽ gia đình, dòng họ,
xã hội là những chiếc nôi ấm áp nuôi dưỡng,
gắn bó, giúp con người trưởng thành qua thời
gian. Thêm nữa, trong xã hội có nền văn hóa
truyền thống lâu đời như nước ta, việc người
già chăm lo cho lớp trẻ và lớp trẻ kính trọng,
quan tâm người già là một đạo lý truyền thống
quý báu, hợp lẽ đời. Nó tạo nên sức mạnh
đoàn kết, gắn bó mối quan hệ gia đình cũng
như xã hội - sức mạnh thiêng liêng của văn
hóa phương Đông. 

Cuộc sống là bản giao hưởng nhiều bè, có
trầm - bổng, già - trẻ... Cho nên vấn đề đặt ra
với các đảng viên cao tuổi, ông, bà, cha, mẹ
trong các gia đình nhiều thế hệ là tránh chủ
quan, bảo thủ, áp đặt, mà nên gần gũi, lắng
nghe, thông hiểu, thích nghi, chấp nhận lớp trẻ
nhưng không làm mất đi nguyện ước đáng quý
cùng tấm lòng chân thành là truyền đạt một
cách khéo léo kinh nghiệm sống rút ra từ
trường đời đấu tranh vì lý tưởng cao quý của
mình. Vốn cùng tồn tại trên một dòng chảy
huyết thống, một nền tảng văn hóa chung của
dân tộc, sự khác biệt giữa các thế hệ tuyệt nhiên
không thể là sự khác biệt về nhân cách cao quý,
về mục tiêu sống, vì lợi ích của cộng đồng r
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Trong tháng 6, tại các tỉnh: Hải Dương,
Thanh Hóa, Bắc Giang, Quảng Ngãi và

TP. Hồ Chí Minh,  Ban Tổ chức Trung ương
đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức
xây dựng Đảng theo 5 khu vực với 63 tỉnh,
thành ủy trong cả nước nhằm đánh giá kết quả
thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng
Đảng 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó đề xuất
các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm để
hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí
Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Tổ
chức Trung ương và các đồng chí bí thư, phó
bí thư của các tỉnh: Hải Dương, Thanh Hóa,
Bắc Giang, Quảng Ngãi và TP. Hồ Chí Minh
chủ trì hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2022, 63 ban tổ chức các
tỉnh ủy, thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo của
Trung ương và cấp ủy các cấp tham mưu cụ
thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp
với tình hình, đặc điểm của cơ quan, địa
phương mình; đồng thời tổ chức triển khai
thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc
lớn với chất lượng ngày càng được nâng lên,
góp phần quan trọng vào những kết quả đạt
được của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
Trong đó, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã
tích cực phối hợp, góp ý, tổ chức hội thảo
phục vụ các Tổ Biên tập của Ban Tổ chức
Trung ương xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng
kết để hoàn thiện các đề án trình BCH Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời,
tham mưu với cấp ủy thực hiện công tác luân
chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
Một số địa phương đã có những mô hình hay,
những cách làm hiệu quả trong công tác củng
cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên. Việc

ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao
chất lượng công tác cơ sở đảng, đảng viên đã
được một số địa phương áp dụng đem lại hiệu
quả rõ rệt. 

Công tác tuyên truyền về hoạt động tổ chức
xây dựng Đảng được các tỉnh ủy, thành ủy
tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh, đã chỉ đạo các
cơ quan thông tấn, báo chí triển khai Kế
hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm
2022; ban hành Kế hoạch triển khai, hưởng
ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
(mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm
2022.

Phát biểu kết luận tại các hội nghị, đồng chí
Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung
ương ghi nhận, biểu dương nỗ lực, kết quả của
các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong công
tác tham mưu cấp ủy và tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ của Ngành. Khối lượng công việc
thời gian tới rất lớn, Ban tổ chức các tỉnh ủy,
thành ủy cần nhận thức, quán triệt đầy đủ,
khẩn trương cụ thể hóa những chủ trương, quy
định, kết luận của Trung ương về công tác tổ
chức xây dựng Đảng để tham mưu, triển khai
thực hiện phù hợp thực tiễn địa phương, đơn
vị. Quá trình triển khai, thực hiện cần kịp thời
phát hiện những vấn đề phát sinh, vướng mắc
để tham mưu cấp ủy cùng cấp và cấp trên chỉ
đạo giải quyết. Các ban tổ chức tỉnh ủy, thành
ủy cần tiếp tục đổi mới lề lối, phương pháp
làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham
mưu thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức
xây dựng Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát
công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các công
việc theo kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất
lượng đề ra r

P.V

hội nghị giao ban công Tác Tổ chức xây dựng đảng



X©y dùng §¶ng sè 7-2022   63

THÔNG TIN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Sáng 25-6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức
Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên dự

khuyết BCH Trung ương Đảng khoá XIII.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính
trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí
Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung
ương đồng chủ trì Hội nghị. 

Đại hội XIII của Đảng đã bầu 20 đồng chí Ủy
viên Trung ương dự khuyết khoá XIII, trong đó
có 19 đồng chí tham gia lần đầu, 1 đồng chí tái
cử. Độ tuổi bình quân đầu nhiệm kỳ khoá XIII
là 43,7 tuổi. Hiện nay, 100% các đồng chí công
tác ở địa phương đã tham gia BTV tỉnh, thành
ủy và 100% các đồng chí công tác ở Trung ương
đều là cấp thứ trưởng và tương đương. Sau hơn
1 năm tham gia Trung ương, nhiều đồng chí qua
hoạt động thực tiễn đã thể hiện được phẩm chất,
năng lực công tác của mình, bước đầu tạo được
niềm tin, uy tín đối với cán bộ, đảng viên ở địa
phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, các Ủy viên
Trung ương dự khuyết chia sẻ cảm nhận của
mình trong thực tiễn công tác từ đầu nhiệm kỳ
đến nay, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự khi
được gặp mặt các đồng chí lãnh đạo cấp cao
để chia sẻ tâm tư, cảm nghĩ và được “truyền
lửa”; mong muốn được Trung ương, cấp ủy, tổ
chức đảng tiếp tục tạo điều kiện môi trường
công tác, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phân
công, bố trí công tác nhằm đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ
quan, đơn vị; cam kết tiếp tục phấn đấu, rèn
luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất
đạo đức, lối sống; chủ động trong học tập,
nâng cao trình độ nghiệp vụ  chuyên môn, tích
lũy kinh nghiệm, kỹ năng, đóng góp có hiệu

quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của
địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn
Thưởng đánh giá đây là hoạt động đầy ý nghĩa.
Trung ương luôn mong muốn các Ủy viên dự
khuyết tiến bộ và đó cũng là trách nhiệm của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ cho Đảng. Đây là công việc
có ý nghĩa quan trọng đối với vận mệnh của
Đảng, của chế độ, của đất nước. Việc bắt đầu
thực hiện lại chế độ Ủy viên dự khuyết từ khoá
X đã thể hiện mong muốn đó, nhằm tạo ra được
nhiều lớp cán bộ trẻ cho Đảng. Bản thân mỗi
đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết hôm
nay phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện để tiến
bộ về mọi mặt, phải thẳng thắn, rèn luyện,
nghiên cứu đọc cương lĩnh, nghị quyết, tìm hiểu
lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc. Trong ứng xử với
đồng chí đồng đội phải có trước có sau, tình
nghĩa, giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí
Trương Thị Mai đánh giá đây là lớp cán bộ trẻ
tiệm cận với những công việc cao của Đảng.
Vấn đề của Ủy viên Trung ương dự khuyết
luôn được Đảng hết sức quan tâm ngay từ Đại
hội II của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương có
trách nhiệm trong việc theo dõi, hỗ trợ các
đồng chí Ủy viên dự khuyết trong quá trình
phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và tham
mưu cho Đảng đội ngũ kế cận xứng đáng.
Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn những
Ủy viên dự khuyết trong tương lai sẽ vững
vàng trở thành những Ủy viên chính thức và
giữ vị trí quan trọng trong Đảng, xứng đáng
với niềm tin, sự tin tưởng của Bộ Chính trị,
Ban Bí thư và Trung ương giao phó r

P.V

hội nghị gặp mặt các đồng chí ủy viên dự khuyết
BCH Trung ương Đảng khóa XIII 
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Công khai, minh bạch là chìa khóa then
chốt

Đối với nhiều quốc gia trên thế giới, những
lĩnh vực, nội dung cần công khai tới người dân
gồm: Công khai chi tiết thu, chi ngân sách;
trong mua sắm tài sản công; xây dựng; kê khai
tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; quá
trình tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ cũng như việc
cấp các bằng cấp… bởi đây là những lĩnh vực
có khả năng dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng.
Cùng với Đức và Đan Mạch, Phần Lan là một
trong số những nước đứng đầu châu âu về
phòng, chống tham nhũng. Theo thống kê của
Ủy ban châu âu, những năm gần đây có dưới
10% người dân Phần Lan bị ảnh hưởng bởi
tham nhũng trong cuộc sống hằng ngày, trong
khi tỷ lệ này trung bình ở châu âu là 25%. 

Một trong những nguyên tắc cơ bản trong
cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của
Phần Lan là không coi tham nhũng là một hiện
tượng đơn lẻ, riêng biệt, vì vậy hành vi tham
nhũng không chỉ được điều chỉnh trong một
văn bản pháp luật riêng và không chỉ được
giám sát bởi một cơ quan chuyên biệt. Thành
công của Phần Lan là kết quả của sự kết hợp
hiệu quả giữa văn hóa chống tham nhũng của
công dân với thể chế chính trị có mô hình quản
trị tốt. Ở Phần Lan, các chính đảng hoạt động
minh bạch, công khai các khoản được tài trợ,

người dân luôn tin tưởng vào Chính phủ và các
quyết sách của Nhà nước. Cơ chế hoạt động
mở của hệ thống quản lý hành chính nhà nước
là một trong những nguyên tắc cơ bản của
Phần Lan. Những quyết định của các cơ quan
nhà nước phải được công bố công khai để
được các công chức nhà nước, công chúng và
các phương tiện truyền thông nhận xét, đóng
góp ý kiến. Sự minh bạch trong việc đưa ra
quyết định hành chính công là nhân tố quan
trọng để phòng, chống tham nhũng. Để thực
hiện sự minh bạch trong hoạt động của các cơ
quan nhà nước, mọi công dân đều được quyền
tiếp cận những tài liệu, hồ sơ công. Điều này
giúp cho các tổ chức, cá nhân có thể kiểm soát
được hoạt động của các cơ quan nhà nước và
việc chi tiêu tài chính công, tự do đóng góp ý
kiến để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của
mình. Bên cạnh đó, người dân có quyền được
cung cấp thông tin về các tài liệu được cơ quan
công quyền lưu giữ mà không phải đưa ra lý
do, ví dụ thông tin về thống kê thuế của cá
nhân được công khai, người nào muốn biết bất
kỳ ai ở Phần Lan phải nộp bao nhiêu tiền thuế,
chỉ cần yêu cầu là sẽ được cung cấp.

Trong số các nguyên tắc hoạt động của nền
hành chính nhà nước Phần Lan còn có nguyên
tắc công bằng và nguyên tắc khách quan.
Nguyên tắc khách quan được thể hiện ở việc

KINH NGHIEÄM PHOØNG, CHOÁNG THAM NHUÕNG
ở một số nước

ĐăNG KHOA

Thế giới ngày nay có nhiều kinh nghiệm về đấu tranh phòng, chống tham
nhũng. Nhưng mỗi khu vực, mỗi quốc gia lại có những cách thức đối phó với
nạn tham nhũng khác nhau tùy thuộc vào điều kiện chính trị, kinh tế, văn
hóa, xã hội cũng như sự vận dụng sáng tạo của mỗi nước. 



một công chức nhà nước có thể không tham
gia vào việc đưa ra quyết định đối với một vấn
đề nào đó nếu nó liên quan, ảnh hưởng đến lợi
ích của bản thân, của người thân hoặc của
những người có quan hệ với mình. Để giám sát
việc đưa ra những quyết định liên quan đến tài
chính, Phần Lan đã thành lập Cơ quan kiểm
toán quốc gia. Đây là cơ quan có nhiệm vụ
giám sát quốc gia đối với các hoạt động chi
tiêu của nhà nước và quản lý tài sản quốc gia.
Cơ quan kiểm toán quốc gia bảo đảm ngân
sách quốc gia được sử dụng vào những mục
đích đã được Nghị viện quyết định. Hiệu quả
của cơ quan giám sát này là một trong những
nguyên nhân khiến tình trạng tham nhũng ở
Phần Lan được xếp vào loại thấp nhất thế giới.

Theo pháp luật ô-xtrây-li-a, Chính phủ có
trách nhiệm phải công khai các quy trình, thủ
tục hành chính và thực hiện bằng máy. Nước
này coi trọng tính công khai, minh bạch trong
hoạt động đấu thầu, mua sắm tài sản công. Các
cơ quan Thanh tra, Kiểm toán, Ủy ban liêm
chính cảnh sát được quyền yêu cầu bắt buộc
đối tượng điều tra phải cung cấp thông tin, giải
trình, nếu phát hiện cung cấp sai thì có thể bị
khép vào tội hình sự. ô-xtrây-li-a còn thực
hiện công khai, minh bạch về thu nhập cá nhân
và người thân cùng chung sống. Luật quy định
Ủy ban chống tham nhũng độc lập (ICAC) có
thẩm quyền lớn trong điều tra như sử dụng các
phương tiện đặc biệt (có sự cho phép của cơ
quan chức năng liên quan, như tòa án). Mục
đích của ICAC là phát hiện hành vi tham
nhũng quan trọng hơn là khởi tố, phơi bày
những vụ việc tham nhũng quan trọng hơn là
trừng phạt những cá nhân tham nhũng. Phương
thức điều trần kín, công khai và độc lập đối với
chính quyền đã làm tăng tính hiệu quả của
ICAC trong đấu tranh chống tham nhũng.
Bằng khả năng độc lập của mình, ICAC bang
New South Wales có thể điều tra các hành vi
tham nhũng của thành viên Chính phủ.

Trong khi đó, luật pháp của Anh, Cộng hòa
Liên bang Đức, Thụy Điển quy định tất cả các
tài liệu của Chính phủ và các cơ quan nhà nước
từ Trung ương đến địa phương (trừ tài liệu
thuộc bí mật quốc gia) đều phải được đăng tải
công khai trên báo chí và trên mạng in-tơ-nét,
kể cả mức lương của Thủ tướng và các bộ
trưởng. Mọi công chức nhà nước đều có quyền
và trách nhiệm cung cấp các thông tin về tổ
chức và hoạt động của cơ quan mình cho báo
chí và không ai được phép điều tra, tìm hiểu
để xác định nguồn của các thông tin đã được
đăng tải trên báo chí.

Làm gương từ cấp trên 
Nguyên Thủ tướng Xin-ga-po Lý Quang

Diệu từng khẳng định: “Lãnh đạo tối cao của
Chính phủ phải làm gương, không ai được vượt
quá luật pháp, nếu không mọi người sẽ cảm
thấy hoài nghi và cười nhạo đối với ý nghĩa và
sự công bằng của luật pháp”. Chính nhờ quyết
tâm mạnh mẽ chống tham nhũng ngay từ cấp
cao nhất mà nhiều năm nay, Xin-ga-po luôn là
một trong những nước có tỷ lệ tham nhũng thấp
nhất thế giới.

Tương tự, cuộc đấu tranh chống tham nhũng
của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước hết bắt
đầu từ nội bộ Đảng. Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham
nhũng rất rộng lớn và cứng rắn, nổi bật với tên
gọi “đả hổ, diệt ruồi”. Theo đó, Chính phủ
Trung Quốc đã áp dụng một khung chiến lược
chống tham nhũng chặt chẽ, toàn diện, bao
gồm cả khu vực công và tư. Đồng thời, Trung
Quốc cũng đề ra những biện pháp, như: Một
là, giáo dục tư tưởng chính trị và tác phong
liêm chính trong toàn Đảng; hai là, kiện toàn
hệ thống pháp quy về xây dựng tác phong liêm
chính trong các cấp ủy đảng, chính quyền; ba
là, xây dựng chế độ giám sát quyền lực; bốn
là, chống tham nhũng phải được tiến hành một
cách kiên quyết, đúng pháp luật và có trọng
điểm. Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc ban

X©y dùng §¶ng sè 7-2022   65

QUỐC TẾ



hành quy định nhằm tăng cường quản lý
vợ/chồng, con của cán bộ - những người đang
điều hành doanh nghiệp. Theo quy định mới,
cán bộ sẽ phải lựa chọn giữa công việc hiện tại
hoặc rút khỏi vị trí, điều chuyển công tác nếu
muốn vợ/chồng, con của mình tiếp tục kinh
doanh bên ngoài. Đây là một biện pháp quan
trọng để quản lý chặt chẽ đảng viên và giám sát
toàn diện cán bộ.

“tai mắt” cộng đồng
Cuộc chiến chống tham nhũng không giống

như các cuộc chiến chống tội phạm thông
thường. Do đó, để đạt hiệu quả không chỉ chú
trọng giao nhiệm vụ chống tham nhũng cho
các cơ quan bảo vệ pháp luật mà phải thành
lập tổ chức chống tham nhũng độc lập với các
cơ quan nhà nước, trực thuộc người đứng đầu
Chính phủ. Một số quốc gia như Anh, Mỹ,
Đức, Xin-ga-po, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a,
Hàn Quốc đã thành lập các cơ quan chuyên
trách chống tham nhũng trực thuộc Tổng
thống hoặc Thủ tướng, có vị trí độc lập với cơ
quan hành pháp và các cơ quan khác. Ví dụ
như: Cơ quan điều tra tham nhũng Xin-ga-po
(CPIB), Ủy ban chống tham nhũng quốc gia
In-đô-nê-xi-a (KPK), Cục phòng ngừa tham
nhũng quốc gia Trung Quốc…

Để phòng, chống tham nhũng thành công
không thể chỉ dựa vào nỗ lực của các cơ quan
nhà nước mà cần phải có sự tham gia, ủng hộ
tích cực của toàn xã hội. Cần tạo ra cơ chế dân
chủ để nhân dân tố giác, phát hiện tham
nhũng. Có quy định và biện pháp bảo vệ
người tố cáo các hành vi tham nhũng; có chế
độ khen thưởng, động viên kịp thời, thích
đáng đối với những người có công trong việc
phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.
Nhiều quốc gia đã xây dựng, ban hành các cơ
chế thu hút sự tham gia của cộng đồng, từ đó
công tác thực thi giám sát các chương trình,
dự án phòng, chống tham nhũng đạt kết quả
tốt. Điển hình nhất là tại Trung Quốc, có tới

80% vụ án tham nhũng khám phá được là do
nhân dân, báo chí tố giác; hơn 90% là do nhân
dân, báo chí cung cấp đầu mối. Nếu tội tham
nhũng được phát hiện và xử lý thì người tố
giác, tố cáo tội phạm được hưởng một tỷ lệ
phần trăm nhất định trên tổng số giá trị tài sản
mà cơ quan đấu tranh chống tham nhũng thu
giữ được.

Vai trò của “ngòi bút” 
Các phương tiện truyền thông của Đan

Mạch đóng vai trò trung tâm trong việc phát
hiện những vụ bê bối chính trị của nước này.
Các trường hợp nghi ngờ gian lận thường được
các cơ quan truyền thông phát hiện, sau đó các
cơ quan công quyền có liên quan vào cuộc.
Môi trường truyền thông của Đan Mạch là một
trong những môi trường tự do nhất thế giới.
Các cơ quan truyền thông, đặc biệt là báo chí
có vai trò quan trọng trong xã hội dân sự khi
phát hiện ra các trường hợp tham nhũng, hối
lộ. Ở Đan Mạch, báo chí có quyền lực rất lớn,
giám sát cả ba nhánh quyền lực là lập pháp,
hành pháp và tư pháp. 

Ở Trung Quốc, báo chí là lực lượng xung
kích trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.
Báo chí không chỉ có vai trò to lớn trong việc
tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng,
Nhà nước về chống tham nhũng mà còn giữ
vai trò là tác nhân, thúc đẩy cuộc chiến chống
tham nhũng phát triển sâu, rộng, tạo thành một
cuộc tiến công tổng lực trên phạm vi toàn
quốc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy báo chí cũng
có trường hợp phản ánh thiếu khách quan,
trung thực, thậm chí là phản ánh sai, thái quá
một số vụ án tham nhũng, gây định hướng xấu
trong dư luận. Do đó, cần có một cơ chế
thưởng phạt nghiêm minh. Cần phê bình, kỷ
luật nhà báo, cơ quan báo chí viết sai, phản ánh
sai. Song những bài viết đúng, hay phải được
khen thưởng kịp thời. Mặt khác, cũng cần hoàn
thiện cơ chế bảo vệ nhà báo khi họ tham gia
đấu tranh phòng, chống tham nhũng r
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CôNG TÁC TỔ CHỨC
Đề nghị Trung ương hướng dẫn triển
khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW

ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng
trong tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng
thương mại nhà nước.

nguyennam@...

œĐể triển khai thực hiện Quy định số 60-
QĐ/TW và Kết luận của Ban Bí thư,

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công
văn số 3291-CV/BTCTW ngày 12-5-2022
hướng dẫn về việc triển khai; trong đó nêu:
Căn cứ quy định về mô hình, tổ chức đảng,
điều kiện thành lập; các tỉnh ủy, thành ủy trực
thuộc Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các
đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân
hàng thương mại nhà nước trực thuộc xây
dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét,
quyết định. 

CôNG TÁC CÁN BỘ 
Để triển khai Quy định số 65-QĐ/TW
ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị về luân

chuyển cán bộ, đề nghị Trung ương ban hành
hướng dẫn khung cho các địa phương, đơn vị
xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ trong
nhiệm kỳ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ để làm cơ sở thực hiện thống nhất
trong cả nước. 

Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng ninh

œ Theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28-
4-2022 của Bộ Chính trị thì: (i) Nội

dung cơ bản của kế hoạch luân chuyển cán bộ
phải xác định số lượng, nhu cầu, vị trí, chức
danh, hình thức, địa bàn luân chuyển; chế độ,
chính sách đối với cán bộ luân chuyển; dự
kiến phương án bố trí cán bộ sau luân chuyển
(nếu có). (ii) Các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể
hóa thành quy định của địa phương phù hợp
với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn
nhưng không được trái với Quy định số 65-
QĐ/TW. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh

căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực
tế, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương để tham
mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành quy định cụ
thể theo thẩm quyền, bảo đảm đúng Quy định
của Bộ Chính trị.

Cơ SỞ ĐảNG, ĐảNG VIÊN 
Hiện nay, Trung ương quy định thời gian
sinh hoạt chi bộ chuyên đề tối thiểu là

90 phút. Quy định như vậy rất bất cập đối với
các chi bộ có ít đảng viên (3-5 đảng viên).
Vậy, Trung ương có thể nghiên cứu hướng dẫn
về sinh hoạt chi bộ chuyên đề cho phù hợp với
từng loại hình chi bộ, điều chỉnh thời gian sinh
hoạt chi bộ phù hợp với các chi bộ có ít đảng
viên không? 

Ban tổ chức tỉnh ủy hà nam

œ Tại Mục III, Hướng dẫn số 12-
HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ

chức Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề
về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” nêu:
“Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt
thường kỳ, định hướng việc sinh hoạt chuyên
đề phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm
vụ của từng loại hình chi bộ và nhiệm vụ chính
trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng
giai đoạn, bảo đảm tính toàn diện, phong phú,
thiết thực, hiệu quả”.

Tại Tiết 3.3, Điểm 3, Mục II của Hướng dẫn
trên nêu: “Đối với chi bộ có quá ít đảng viên
thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời
gian sinh hoạt”. Vì vậy, đề nghị các đồng chí
nghiên cứu, thực hiện theo Hướng dẫn.

Trung ương có thể hướng dẫn thực hiện
thống nhất việc xác nhận thẩm tra lý lịch

và mẫu lý lịch của người vào Đảng không? 
Ban tổ chức tỉnh ủy Cao Bằng

œ Tại Ðiểm 1.4 (kèm Mẫu 2-KNÐ) và
Ðiểm 1.5, Hướng dẫn số 12-

HD/BTCTW ngày 18-1-2022 của Ban Tổ
chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công
tác đảng viên đã nêu cụ thể, rõ ràng các bước
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về việc khai, chứng nhận và thẩm tra, xác
minh lý lịch của người xin vào Ðảng. Đề nghị
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện theo
đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW.

Trung ương có thể xem xét thành lập lại
chi bộ cơ quan cấp xã như trước đây;

cho phép đảng viên là công an xã không
chính quy được sinh hoạt tại chi bộ công an
xã để thuận tiện trong công tác quản lý và
đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm được
không?

khanhhuyen@...

œĐiểm 2, Kết luận số 38-KL/TW ngày
13-11-2018 của Bộ Chính trị “về tổng

kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW
của BCH Trung ương (khóa X) về nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ,
đảng viên” có nêu: “Không tổ chức chi bộ cơ
quan xã, phường, thị trấn; đưa đảng viên công
tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng tại
chi bộ khu dân cư”. 

Tại Hướng dẫn số 273-HD/BTCTW ngày
5-4-2021 của Ban Tổ chức Trung ương “về
sinh hoạt đảng của đảng viên là công an
chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã”
đã nêu: “Chỉ những đồng chí đảng viên là
công an chính quy mới sinh hoạt ở chi bộ
công an xã”. Do đó, đảng viên là công an xã
không chính quy không được sinh hoạt tại chi
bộ công an xã.

CHíNH SÁCH CÁN BỘ 
Ðề nghị Trung ương ban hành chính
sách chung đối với cán bộ được luân

chuyển để thực hiện thống nhất trong cả nước.
Cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh (khối đảng, đoàn
thể) khi luân chuyển về cấp xã có thể tiếp tục
được hưởng phụ cấp công tác đảng, đoàn thể
để tạo điều kiện cho cán bộ có nguồn thu nhập
ổn định và nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm
việc được không? 

Ban tổ chức tỉnh ủy trà Vinh

œNgày 28-4-2022, Bộ Chính trị đã ban
hành Quy định số 65-QĐ/TW về luân

chuyển cán bộ, trong đó, tại Điều 11 đã quy
định chế độ, chính sách đối với cán bộ luân
chuyển: “Trường hợp cán bộ luân chuyển đảm
nhiệm chức danh có chế độ, phụ cấp chức vụ
thấp hơn chức danh đảm nhiệm trước khi luân
chuyển thì được bảo lưu theo quy định”. Đồng
thời, Bộ Chính trị đã giao Ban Cán sự đảng
Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, sửa đổi,
bổ sung quy định về chế độ, chính sách đối với
cán bộ luân chuyển để bảo đảm sự thống nhất,
đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ
(Khoản 2, Điều 13). Ban Tổ chức Trung ương
ghi nhận đề xuất của địa phương để phối hợp
với cơ quan chức năng nghiên cứu trong thời
gian tới.

Trung ương có thể xem xét nâng mức
phụ cấp đối với cán bộ thực hiện chức

danh kiêm nhiệm không vì mức phụ cấp hiện
tại (10%) chưa tạo động lực, khuyến khích,
thúc đẩy cán bộ làm việc tích cực. 

Ban tổ chức tỉnh ủy trà Vinh

œBan Tổ chức Trung ương đã có báo cáo
gửi Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền

lương Nhà nước về một số nội dung khi thực
hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của
Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), trong đó
có đề xuất việc nghiên cứu, đổi mới chế độ
phụ cấp kiêm nhiệm phù hợp với tinh thần
Nghị quyết số 18-NQ/TW và tình hình thực
tiễn. Khi chưa có quy định mới, đề nghị địa
phương căn cứ quy định hiện hành tại Thông
tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10-8-2005 của
Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 55-HD/BTCTW
của Ban Tổ chức Trung ương để thực hiện chế
độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với người đồng
thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm
nhiệm chức vụ lãnh đạo đứng đầu các cơ quan,
đơn vị khác bảo đảm đúng nguyên tắc và điều
kiện theo quy định r
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