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Chủ tịCh hồ Chí minh nÓi về
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng.
Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 5, tr.309.

công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, Đảng phải nuôi
dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. 

Sách đã dẫn (Sđd), tập 5, tr.313.
phải ra sức bồi dưỡng cán bộ, phải rèn luyện tư tưởng, nâng cao trình độ giác ngộ chính
trị, cũng như trình độ chiến thuật và kỹ thuật của cán bộ. Đó là khâu chính trong các thứ
công tác. 

Sđd, tập 8, tr.29.
trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là bước đầu.

Sđd, tập 10, tr.345.
với những cán bộ còn kém văn hóa, thì việc huấn luyện này rất trọng yếu. Trước hết
phải dạy cho họ những thường thức: lịch sử, địa dư, làm tính, khoa học tự nhiên, xã hội,
chính trị, cách viết báo cáo, nghĩa vụ và quyền lợi người công dân. 

Sđd, tập 5, tr.311.
huấn luyện chính trị, môn nào cũng phải có. Nhưng phải tuỳ 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 về
tuyên truyền, tổ chức, v.v., thì phải nghiên cứu chính trị nhiều hơn.

Sđd, tập 5, tr.311.
phải hết sức chú trọng bồi dưỡng cán bộ cũ và dìu dắt những cán bộ trẻ tiến lên. 

Sđd, tập 13, tr.294.
Ra sức bồi dưỡng cán bộ địa phương, cán bộ phụ nữ và cán bộ xã về mọi mặt. 

Sđd, tập 13, tr.461.
cán bộ nữ ít như vậy là một thiếu sót. Các đồng chí phụ trách lớp học chưa quan tâm
đến việc bồi dưỡng cán bộ nữ. Đây cũng là thiếu sót chung ở trong Đảng.

Sđd, tập 15, tr.275.
Đảng có mở những lớp huấn luyện cán bộ. Nhưng đại đa số cán bộ, hoặc bận công việc,
hoặc xa xôi quá, chưa được huấn luyện. Đối với những cán bộ đó, Đảng cần phải tìm cách
huấn luyện họ (hoặc mở lớp ở địa phương, hoặc gửi sách vở cho họ nghiên cứu, v.v.). 

Sđd, tập 5, tr.309.
các cơ quan cần phải rất chú ý đến việc huấn luyện cán bộ. Phải lựa chọn rất cẩn thận
những nhân viên phụ trách việc huấn luyện đó. Những người lãnh đạo cần phải tham gia
việc dạy. Không nên bủn xỉn về các khoản chi tiêu trong việc huấn luyện. 

Sđd, tập 5, tr.313.
Muốn có nhiều cán bộ, Đảng phải giúp đỡ cho cán bộ tự học tập. Đảng đã giúp, cán bộ
phải chịu khó học. 

Sđd, tập 6, tr.16.



Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong
tình hình mới

Đảng ta đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và hệ thống chính trị, quyết liệt đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,
suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Cùng với đó là sự ảnh hưởng mạnh mẽ toàn
cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
tư; xu thế tất yếu hội nhập quốc tế sâu rộng.
Những yếu tố này tác động mạnh mẽ tới công
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cần phải đổi mới
để thích ứng với diễn biến thời đại.

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021
của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy
mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý
nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá” chỉ rõ: Cần “tập trung
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có lý tưởng
cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng,
đạo đức trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc,
phục vụ Nhân dân, có năng lực, trình độ đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ dù ở vị trí nào
cũng phải luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm,
“đúng vai, thuộc bài”, thật sự chuyên nghiệp,
làm tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật
thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm”.
Đó là những yêu cầu rất quan trọng đối với
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng
mục tiêu “tạo bước phát triển mới của Đảng về

trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là
văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân
dân, ngày càng được Nhân dân tin tưởng; đủ
uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định,
kết luận của Đảng đặt ra nhiệm vụ đổi mới
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Theo đó,
cần chấn chỉnh công tác quản lý đào tạo, bồi
dưỡng có nền nếp, kỷ cương; đổi mới nội dung
theo hướng đáp ứng nhu cầu kiến thức, kỹ năng
của cán bộ theo vị trí việc làm, khung tiêu
chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, đặc biệt
chú trọng các nội dung về lý luận chính trị, lập
trường tư tưởng. Yêu cầu cấp thiết đối với đổi
mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng, thể hiện ở những góc độ sau:

Thứ nhất, trong nhiệm kỳ Đại hội XII và
XIII, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, quy
định, kết luận khẳng định yêu cầu cần thiết phải
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng tình hình
mới. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) yêu
cầu “có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao
trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán
bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin,
cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng,
từng cấp, từng ngành, từng địa phương”. Nghị
quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương
7 (khóa XII) đặt ra nhiệm vụ đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, đặc biệt về lý luận chính trị để
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bảo đảm đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất,
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong
tình hình mới.

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021
của BCH Trung ương khóa XIII đặt ra nhiệm
vụ “xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận
chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ
lãnh đạo, quản lý”. Kết luận số 57-KL/TW
ngày 8-2-2022 của Ban Bí thư về đối tượng,
tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính
trị, trong đó quy định rõ các cấp học, từ sơ cấp,
trung cấp đến cao cấp lý luận chính trị, vai trò,
trách nhiệm của các bên liên quan trong tổ
chức đào tạo lý luận chính trị.

Thứ hai, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng
của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
ngày càng nâng lên. Theo Quy định số 89-
QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị về
“khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng
khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cấp”, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đáp
ứng khung 5 tiêu chuẩn. Vì vậy, đào tạo, bồi
dưỡng vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ cho từng
cán bộ, đảng viên để đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ.

Thứ ba, trong tình hình mới, nắm vững và
vận dụng phù hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư
tưởng Hồ Chí Minh trở nên cấp thiết, thiết thực
hơn đối với từng cán bộ, đảng viên. Chủ tịch
Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tổ chức trường
học lý luận cho cán bộ là để nâng cao trình độ
lý luận của Đảng ta đặng giải quyết sự đòi hỏi
của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế
của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn
công tác của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ
cách mạng vĩ đại của mình”(1). Mỗi cán bộ,
đảng viên phải kiên định các giá trị thời đại của
Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
và vận dụng phù hợp với thực tiễn Việt Nam,
tránh giáo điều, áp đặt và duy ý chí. Trước hết,
cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực và
bản lĩnh để kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp
phần hiện thực hóa nhiệm vụ “đẩy mạnh công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo,
năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Thứ tư, hội nhập, thích ứng môi trường quốc
tế và phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0
đòi hỏi nhiều năng lực, phương pháp làm việc,
kỹ năng mới. Hội nhập sâu rộng vào khu vực
và thế giới đòi hỏi hệ thống tri thức về nhiều
lĩnh vực chuyên ngành theo chuẩn quốc tế,
pháp luật, thông lệ quốc tế liên quan, các kỹ
năng đàm phán, phản biện… 

giải pháp trong tình hình mới
Trước tiên cần thực hiện nghiêm túc chế độ

học tập lý luận chính trị. 
Cần quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định

số 57-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của Ban Bí thư
về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý
luận chính trị. Quy định thể hiện sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác đào tạo lý luận chính
trị nhằm đưa công tác này ngày càng đi vào nền
nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phù hợp
với từng đối tượng học sơ cấp, trung cấp, cao
cấp lý luận chính trị. Cấp ủy, tổ chức đảng các
cấp, các cơ sở đào tạo thực hiện đúng thẩm
quyền, trách nhiệm trong công tác đào tạo lý
luận chính trị, tăng cường kiểm tra, giám sát.
Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đồng bộ với
các quy định của Đảng về quy hoạch, bổ nhiệm,
giới thiệu ứng cử, phân cấp quản lý cán bộ. 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) đề ra
nhiệm vụ xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng
lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với
cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, bồi
dưỡng, cập nhật mang tính thường xuyên, bắt
buộc theo định kỳ đối với cán bộ, đảng viên
đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Chế độ học tập,
bồi dưỡng lý luận chính trị củng cố cho cán bộ,
đảng viên nắm vững phương pháp luận Chủ
nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; am
hiểu và vận dụng tri thức, kỹ năng lãnh đạo vào
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công việc được giao. Tiến hành đồng thời
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh. Xác định đây là nhiệm
vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng
và mỗi cán bộ, đảng viên; học tập và làm
theo Bác bằng những hành động cụ thể, hằng
ngày, bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên tạo sự lan tỏa tích cực
trong Đảng và toàn xã hội.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương
trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thích ứng với
tình hình mới.

Đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải
thiết thực nhằm trang bị, cập nhật cho cán bộ
phương pháp luận, năng lực tư duy lô-gic, kỹ
năng nghề nghiệp, năng lực lãnh đạo đủ khả
năng nhận biết, phân tích, giải quyết vấn đề
thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới đặt ra.
Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với
nguyên tắc học đi đôi với hành, lý luận gắn với
thực tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lý
luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận
suông”, “thực tiễn không có lý luận hướng dẫn
thì thành thực tiễn mù quáng”(2). Việc nắm bắt
các quy luật khách quan cho phép cán bộ, đảng
viên đưa ra những quyết định phù hợp, đáp ứng
tốt vấn đề thực tiễn. Ngược lại, việc tổng kết
thực tiễn chính xác sẽ góp phần làm giàu thêm
cơ sở lý luận. Tương quan hữu cơ này gắn kết
sự nhận thức thực tiễn khách quan, khả năng
nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ, đảng
viên với việc xử lý các vấn đề thực tiễn dựa
trên cơ sở khoa học.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trước hết
là lý luận chính trị cần phải đổi mới phù hợp,
linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ,
đảng viên. Khung chương trình bảo đảm yêu
cầu về tính mở và lựa chọn. Chương trình đào
tạo thiết kế mở để có thể điều chỉnh chuyên đề
cho phù hợp với từng đối tượng học và trình

độ người học, kỳ vọng tri thức của người học
đối với hoạt động thực tiễn. 

Nội dung chương trình bồi dưỡng bảo đảm
cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ
đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đối với
từng loại đối tượng ở từng vị trí công tác; phù
hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng
lĩnh vực, địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung
kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn
mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức
và hành động của cán bộ, góp phần nâng cao
nhận thức, năng lực, trình độ nghiệp vụ, phẩm
chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ
cán bộ, đảng viên.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng,
hệ thống chính trị Việt Nam cần có đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức đủ khả năng làm việc
trong môi trường quốc tế nên phải xây dựng
các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp
để trang bị những nhóm kiến thức, kỹ năng
chính cần thiết gồm: 1) Năng lực chuyên môn.
2) Pháp luật, thông lệ quốc tế. 3) Đạo đức, văn
hóa trong môi trường quốc tế. 4) Phong cách,
phương pháp làm việc. 5) Kỹ năng giao tiếp,
phản biện, đàm phán quốc tế. 6) Thành thạo
ngoại ngữ và tin học. Các nhóm kiến thức, kỹ
năng cần tích lũy lâu dài, thường xuyên, liên
tục thông qua trường lớp và hoạt động thực
tiễn. Cơ sở đào tạo trong và ngoài nước đóng
vai trò tích cực trong việc trang bị đầy đủ các
tri thức và kỹ năng làm việc tốt trong môi
trường quốc tế cho cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, định hướng đào tạo, bồi dưỡng theo
khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo,
quản lý.

Khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp được quy định tại Quy
định số 89-QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ
Chính trị gồm: 1) Chính trị tư tưởng: Trung
thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân
tộc và Nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Mác-
Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý
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tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và
đường lối đổi mới của Đảng... 2) Có phẩm chất
đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm
tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính,
chí công vô tư; không tham nhũng, quan liêu,
cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn,
đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… 3)
Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản
lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được
giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước;
trình độ tin học, ngoại ngữ phù hợp. 4) Có năng
lực và uy tín; tư duy đổi mới, có tầm nhìn,
phương pháp làm việc khoa học; có năng lực
tổng hợp, phân tích và dự báo; có khả năng lãnh
đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy
sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được
cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin
tưởng, tín nhiệm. 5) Đủ sức khỏe để thực hiện
nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu
ứng cử theo quy định; có kinh nghiệm lãnh đạo,
quản lý. Mỗi ngành, mỗi cấp cụ thể hóa khung
tiêu chuẩn, phối hợp với cơ sở đào tạo để xây
dựng nội dung, chương trình phù hợp đáp ứng
nhu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ cho cán bộ.

Thứ tư, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở
nước ngoài phù hợp với hội nhập quốc tế.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài là
yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam đang
phát triển nền kinh tế mở và hội nhập quốc tế
sâu rộng. Đề án “Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,
quản lý bằng ngân sách nhà nước” đã được Bộ
Chính trị ban hành thay thế Đề án 165. Nội
dung tập trung vào các lĩnh vực quan trọng,
thiết thực cho Việt Nam như xây dựng tổ chức
bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
quản trị và phát triển bền vững; phát triển
ngành và cạnh tranh toàn cầu; Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư; hội nhập quốc tế; xây dựng
pháp luật và hoạt động tư pháp; năng lực và kỹ
năng lãnh đạo, quản lý…

Đa dạng hóa hình thức, nguồn đào tạo, bồi
dưỡng thông qua các kênh hợp tác đối ngoại,
như hiệp định và thỏa thuận hợp tác về đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ với nhiều quốc gia và lãnh
thổ, thiết lập mạng lưới cơ sở đào tạo uy tín
trên toàn cầu…

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát và
đánh giá chất lượng công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy,
tổ chức đảng và chính quyền các cấp trong đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó cần nhận thức
rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng
chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
phù hợp với từng đối tượng cán bộ, chức danh,
vị trí việc làm bảo đảm hiệu quả, thiết thực,
tránh lãng phí. Đề cao trách nhiệm của đội ngũ
cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ để tham mưu đúng, trúng
đối tượng đi học; bố trí, sử dụng cán bộ sau đào
tạo phù hợp, khắc phục tình trạng lệch lạc giữa
đào tạo theo vị trí việc làm và đào tạo, chạy
theo bằng cấp.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ sở đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên tự kiểm
tra; thực hiện kiểm tra, giám sát công tác đào
tạo, bồi dưỡng gồm: Việc xây dựng và thực hiện
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xét, cử cán bộ đi
học; phối hợp quản lý cán bộ tham gia đào tạo,
bồi dưỡng; bố trí, sắp xếp cán bộ sau đào tạo,
bồi dưỡng lý luận chính trị; tổ chức, quản lý đào
tạo, bồi dưỡng; đánh giá kết quả đào tạo, bồi
dưỡng; xét duyệt tốt nghiệp và cấp bằng lý luận
chính trị. Xây dựng cơ chế thưởng - phạt
nghiêm minh những hành vi vi phạm các quy
định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kiểm tra,
giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng là yêu cầu
thường xuyên, định kỳ, đột xuất để duy trì chất
lượng và kỷ cương đào tạo. Yêu cầu tổ chức đào
tạo, bồi dưỡng đúng điều kiện, tiêu chuẩn cán

(Xem tiếp trang 12)
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nhìn từ phía các cơ quan đào tạo, bồi
dưỡng

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức
Trung ương, tính đến 30-6-2021, cả hệ thống
chính trị có 2.858.311 biên chế. Trong đó, biên
chế công chức, viên chức trong khối cơ quan
Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội có 79.281 người. Đến hết năm 2020,
biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức
hành chính nhà nước là 247.344 người; biên
chế sự nghiệp 1.783.174 người; số lượng cán
bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố
là 1.031.851 người. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức đã có những bước tiến rõ rệt. Đảng, Chính
phủ, các bộ, ngành và địa phương đã có nhiều
nỗ lực trong việc hoàn thiện thể chế về cán bộ,
công chức, giúp công tác đào tạo, bồi dưỡng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
GÓC NHÌN ĐA CHIỀU

MINH ANH 

Cán bộ và công tác cán bộ không những là khâu then chốt trong công tác xây
dựng Đảng, mà còn là khâu then chốt trong hoạt động của Đảng ta. Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: “Tập trung xây dựng đội
ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Bác Hồ yêu cầu: “Phải đào tạo một mớ cán
bộ phụ trách, có gan làm việc, ham làm việc. Có thế Đảng mới thành công. Nếu
đào tạo một mớ cán bộ nhát gan, dễ bảo “đập đi, hò đứng”, không dám phụ trách.
Như thế là một việc thất bại cho Đảng”. Bên cạnh những thành công, công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn không ít những vướng mắc, băn khoăn… Tạp chí
Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm bài hai kỳ “Đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ: Góc nhìn đa chiều” của tác giả Minh Anh bàn về vấn đề trên”.

Kỳ 1: “Tam giác cân” trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Sau 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của
Đảng khẳng định:“Đất nước ta chưa bao
giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín
quốc tế như ngày nay”. Thành công đó có
sự đóng góp quyết định của đội ngũ cán bộ
các cấp. Để chăm lo xây dựng đội ngũ cán
bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các cấp
ủy đảng, chính quyền luôn coi trọng công
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đặc biệt,
trong nhiệm kỳ Đại hội XII công tác đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ đã đạt được nhiều kết
quả nhưng dường như chưa tương xứng với
sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Để
đánh giá đúng công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, cần có góc nhìn toàn diện, đa chiều,
thật sự cân xứng như một “tam giác cân”
từ 3 phía là cơ quan đào tạo, bồi dưỡng;
người quản lý, sử dụng cán bộ và người
được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 



cán bộ đạt nhiều kết quả. Theo thống kê của Bộ
Nội vụ, tổng số cán bộ, công chức được đào
tạo, bồi dưỡng trong nhiệm kỳ 2001-2005
khoảng 2.510.000 lượt người, trong đó có
407.000 lượt về lý luận chính trị, 894.000 lượt
về kiến thức quản lý nhà nước, 1.076.000 lượt
về chuyên môn, 37.000 lượt về ngoại ngữ và
96.000 lượt về tin học. 10 năm sau, giai đoạn
2011-2015, cả nước đào tạo, bồi dưỡng cho
hơn 3.230.000 lượt cán bộ, công chức, trong
đó khối các bộ, ngành có hơn 889.000 lượt và
khối các tỉnh, thành phố là 2.344.000 lượt. So
với giai đoạn 2006-2010, số lượng cán bộ,
công chức được đào tạo, bồi dưỡng trong giai
đoạn này tăng khoảng 24% ở khối các bộ,
ngành và 42% ở khối các tỉnh, thành phố. 

Theo Ban Tổ chức Trung ương, tính từ đầu
nhiệm kỳ Đại hội XII đến ngày 30-9-2020,
Trung ương đã tổ chức 3 lớp cập nhật kiến thức
cho các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương
khóa XII, 5 lớp bồi dưỡng cho 222 đồng chí
diện quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa
XIII; tổ chức 258 đoàn với 5.570 cán bộ được
đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. Các cấp ủy
chỉ đạo mở 6.582 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho
590.601 lượt cán bộ, đảng viên về lý luận chính
trị và nghiệp vụ chuyên môn; mở 40.217 lớp
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 4.530.670
lượt học viên. 

Những con số trên cho thấy các cơ quan đào
tạo, bồi dưỡng đã nỗ lực rất lớn trong quá trình
từ mở lớp đến kết thúc khóa học để hoàn thành
chương trình, nhiệm vụ đề ra. Nhưng kết quả
đào tạo, bồi dưỡng không chỉ ở những con số.
Để có góc nhìn toàn diện về đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, cần phải đặt khâu này trong tổng thể
các khâu khác của công tác cán bộ, đặc biệt là
khâu đánh giá cán bộ. Đại hội XIII của Đảng
đánh giá: “Nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ đông
nhưng chưa mạnh. Nhiều cán bộ, trong đó có
cả cán bộ cấp chiến lược thiếu tính chuyên
nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở

trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp
và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
còn nhiều hạn chế…”. Bằng cấp, chứng chỉ
tăng nhưng chất lượng thật sự của cán bộ, công
chức có bằng cấp, chứng chỉ lại là vấn đề đáng
bàn. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức
suy thoái phẩm chất, đạo đức, tham nhũng, cửa
quyền, thiếu ý thức trách nhiệm và tinh thần
phục vụ, vô cảm trước yêu cầu của nhân dân,
của xã hội, học tập đối với họ chỉ là “đủ chuẩn”
để dễ bề thăng tiến.

Những hạn chế trên bởi nhiều lý do nhưng
một phần cũng bởi công tác đào tạo, bồi dưỡng
chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý
luận với thực tiễn, chưa gắn với kỹ năng,
nghiệp vụ theo vị trí việc làm, thực hiện chính
sách tinh giản biên chế chưa quyết liệt. Nhiều
nơi chưa gắn với quy hoạch và yêu cầu nhiệm
vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác phối hợp
trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đôi
khi còn thiếu chặt chẽ, công tác rà soát nhu cầu
và xây dựng kế hoạch chưa sát thực tế dẫn đến
số lượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng chưa đạt
chỉ tiêu đề ra, chất lượng chưa thực chất. Một
số chương trình đào tạo còn trùng lặp về nội
dung, chưa được cập nhật, bổ sung, chưa sát
với yêu cầu công việc… 

Ngoài các công việc thường xuyên, việc cần
thiết phải làm của các cơ quan đào tạo là lấy ý
kiến phản hồi từ phía người học để góp phần
đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã
ban hành Hướng dẫn số 09/HD-HVCT ngày
23-1-2015 về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi
từ người học, góp phần thực hiện quy chế dân
chủ trong trường học, nhằm phục vụ người học
tốt hơn. Đây cũng là một “kênh” quan trọng để
đánh giá chất lượng “đầu ra” bởi học viên có
quan tâm, học tập nghiêm túc thì mới đưa ra
được những đánh giá chính xác, đầy đủ về quá
trình giảng dạy cũng như chương trình học,
cách quản lý học viên… Việc lấy ý kiến phản
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hồi từ phía người học góp phần giúp cơ sở đào
tạo có thêm căn cứ để nhận xét, đánh giá giảng
viên; góp phần phòng ngừa tiêu cực trong hoạt
động giảng dạy, phát hiện và nhân rộng những
điển hình tốt trong đội ngũ giảng viên nhằm xây
dựng đội ngũ giảng viên, viên chức và người
lao động có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề
nghiệp. Về phía học viên, đây là một “kênh” để
người học phản ánh tâm tư, nguyện vọng, thể
hiện chính kiến về chất lượng, chương trình
giảng dạy của giảng viên, giúp họ điều chỉnh
hoạt động giảng dạy, góp phần vào công tác
kiểm định chất lượng của cơ sở đào tạo. 

nhìn từ phía người quản lý, sử dụng cán
bộ

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác
cán bộ, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ,
công chức, coi đây là nguồn lực quan trọng để
phát triển đất nước. Chính vì thế, một hành
lang pháp lý về công tác cán bộ đã được xây
dựng, sửa đổi và ban hành. Đã có sự phân định
khá rõ về trách nhiệm, thẩm quyền quản lý đội
ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là thẩm quyền
và trách nhiệm của người đứng đầu đã được đề
cao; tiếp tục có sự phân biệt rõ hơn đội ngũ cán
bộ, công chức trong hệ thống chính trị nước ta:
Cán bộ qua bầu cử, công chức hành chính, viên
chức sự nghiệp, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo
trong doanh nghiệp nhà nước, cán bộ chuyên
trách và công chức cấp xã... Trên cơ sở đó đã
xác định những yêu cầu, tiêu chuẩn về trình độ,
năng lực, phẩm chất, cơ chế quản lý và chế độ,
chính sách đãi ngộ thích hợp. Đã tiến hành rà
soát, đánh giá lại hệ thống các tiêu chuẩn chức
danh công chức hiện có để từ đó có những điều
chỉnh cũng như ban hành mới một số chức
danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công
chức, viên chức. Đến nay, hệ thống chính trị
nước ta có khoảng hơn 200 chức danh tiêu
chuẩn cán bộ, công chức. Đặc biệt, khi triển
khai Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi năm
2003, chức danh tiêu chuẩn công chức chuyên

môn của chính quyền cấp xã được ban hành,
qua đó đẩy nhanh quá trình chuẩn hoá và đào
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp
cơ sở... Những hành lang pháp lý trên đã góp
phần quan trọng để công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ được “đúng, trúng, đủ” (đúng người,
trúng mục đích, đủ nhu cầu). 

Sau khi cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, cơ
quan, đơn vị, địa phương cần phải phối hợp với
các cơ sở đào tạo để quản lý, đánh giá chất
lượng đào tạo, bồi dưỡng. Khái niệm “Chất
lượng đào tạo, bồi dưỡng” bao gồm: Chất lượng
chương trình đào tạo, bồi dưỡng; chất lượng học
viên và đội ngũ giảng viên tham gia khóa đào
tạo, bồi dưỡng; chất lượng cơ sở vật chất phục
vụ khóa đào tạo, bồi dưỡng; chất lượng khóa bồi
dưỡng; hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng. 

Không phải không có những chế tài để khảo
sát, đánh giá về chất lượng cán bộ sau đào tạo,
bồi dưỡng mà việc đánh giá này chưa thành
thông lệ, chưa được gọi đúng tên. Các phương
pháp khoa học trong đánh giá kết quả học tập
của cán bộ, công chức sau đào tạo, bồi dưỡng
của chúng ta chưa đồng bộ, thống nhất, nơi có,
nơi không, nơi làm cho có. Khi kết thúc khóa
học, sau một thời gian quy định (có thể 6 tháng
hay 1 năm) người đứng đầu cơ quan, đơn vị
cần có những khảo sát, đánh giá về sự trưởng
thành của cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng;
chương trình, nội dung học có phục vụ cho
nhiệm vụ được giao không, cần góp ý, bổ sung
gì về nội dung, chương trình, phương thức đào
tạo, bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên… cho cơ
quan đào tạo. Kết quả khảo sát, đánh giá phải
được gửi cho các cơ quan liên quan trong công
tác đào tạo, bồi dưỡng để rút kinh nghiệm cho
các khóa đào đạo, bồi dưỡng sau đạt chất lượng
hơn. Có một khâu hiện nay chúng ta “làm cho
có” là sau mỗi khóa đào tạo, bồi dưỡng, các cơ
sở đào tạo yêu cầu học viên viết thu hoạch và
được tính là điều kiện cần để kết thúc khóa học.
Nhưng, bài thu hoạch lại được các học viên
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chỉnh sửa, chắp vá, copy từ khóa này, lớp này
sang khóa khác, lớp khác, dẫn tới tình trạng
nộp cho “đủ điều kiện” nên hầu như không có
tác dụng là một “kênh” để đánh giá chất lượng
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Đánh giá cụ thể chất lượng cán bộ sau đào
tạo, bồi dưỡng hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào
chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng
viên sau mỗi kỳ đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội,
bầu cử HĐND các cấp. Ví dụ, đại hội đảng bộ
cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, bầu BCH: Có
137.809 đồng chí được bầu vào cấp ủy. Chất
lượng cấp ủy khóa mới nói chung được nâng lên
so với khóa trước. Đa số cấp ủy cơ sở khóa mới
có trình độ trung học phổ thông, một số ít trình
độ trung học cơ sở; một số tỉnh miền núi, biên
giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ cấp
ủy trình độ văn hóa tiểu học vẫn còn trên dưới
1%. Ở cấp trên trực tiếp cơ sở: Tổng số cấp ủy
viên bầu được là 36.954 đồng chí. Số cấp ủy
viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại
học trở lên là 36.746 (99,4%); trong đó, có 939
tiến sỹ (2,5%), 12.068 thạc sỹ (32,7%). Số cấp
ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp và
cử nhân là 32.175 (87,1%). Ở đại hội các đảng
bộ trực thuộc Trung ương, tổng số cấp uỷ viên
khoá mới đã được bầu là 2.863 đồng chí. Trình
độ cấp ủy viên được nâng lên so với nhiệm kỳ
trước; trong đó, cấp ủy có trình độ thạc sỹ trở
lên chiếm 65,9%, cao hơn nhiệm kỳ trước
22,4%. Tổng số bí thư cấp ủy bầu được là 56
đồng chí. Tỷ lệ bí thư có trình độ thạc sỹ trở lên
là 78,2%, cao hơn nhiệm kỳ trước 13,6%. Tổng
số phó bí thư cấp ủy bầu được là 124 đồng chí;
tỷ lệ phó bí thư có trình độ thạc sỹ trở lên là
67,8%, cao hơn nhiệm kỳ trước 19,3%. 

Những con số thống kê ở đại hội đảng bộ 3
cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, đại hội đảng
bộ tỉnh, thành phố nào tỷ lệ cấp ủy có trình độ
nghiệp vụ chuyên môn cao đều là những địa
phương làm tốt công tác cán bộ, trong đó công
tác đào tạo, bồi dưỡng được làm bài bản, khoa

học, đúng quy trình, quy định. Đối với cấp ủy
cơ sở, họ là nòng cốt, “linh hồn” ở cơ sở, trình
độ đội ngũ cán bộ cấp cơ sở được nâng lên sẽ
giúp cho các chủ trương, đường lối của Đảng,
chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước
được thông suốt, đến với người dân. Do vậy,
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở cần được
quan tâm hơn nữa nhưng phải theo hướng
đúng, trúng, đủ đã nói ở trên, không phải đi học
để đạt chuẩn, để nâng ngạch, để đủ điều kiện
bổ nhiệm vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý…

nhìn từ phía cán bộ được cử đi đào tạo,
bồi dưỡng 

Cách mạng công nghiệp 4.0 cho thấy cán bộ
cần bổ sung thêm nhiều kiến thức và kỹ năng
mới, có khả năng thích ứng, dám thích ứng và
biết thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ ở giai đoạn
mới. Cán bộ cần có tư duy tổng hợp, khả năng
khai thác các tiện ích công nghệ, hệ thống cơ
sở dữ liệu để đưa ra các quyết định quản lý tối
ưu. Cách mạng công nghiệp 4.0 khiến các loại
hình dịch vụ cần được cá nhân hóa, tùy biến để
thích ứng với từng đối tượng, trong khi đó do
vẫn tồn tại tư duy đào tạo đại trà cho nhiều
nhóm đối tượng khác nhau, chưa chú ý đúng
mức đến việc phân tầng, phân loại kiến thức,
kỹ năng cho từng nhóm đối tượng học nên
người học khó có thể chủ động chọn cho mình
nội dung, chương trình phù hợp đáp ứng yêu
cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Hầu hết các cơ sở đào tạo mở trường, lớp về
chuyên môn nghiệp vụ, về lý luận chính trị...,
cán bộ nào chưa đủ chuẩn thì đăng ký học, chọn
lớp phù hợp về thời gian, về kinh tế để học chứ
không phải đi học do thiếu hụt về kiến thức, kỹ
năng, cần được bổ sung, cập nhật để hoàn thành
nhiệm vụ. Chính vì vậy có tình trạng cán bộ
tham gia nhiều lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng
nhưng vẫn thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc.
Ví dụ như Đắk Lắk, là tỉnh miền núi có vị trí
chiến lược quan trọng về kinh tế - chính trị,
quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nguyên,
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có 73,4km đường biên giới với Căm-pu-chia,
47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Quan điểm,
chủ trương của tỉnh là thực hiện bố trí, sử dụng
cán bộ người dân tộc thiểu số, các cấp ủy tập
trung lựa chọn cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu
số, con em gia đình chính sách có phẩm chất
đạo đức tốt đưa đi đào tạo đại học, trên đại học
trong và ngoài nước, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán
bộ dân tộc thiểu số có trình độ trong hệ thống
chính trị. Đây là một chủ trương đúng đắn, phù
hợp với thực tiễn của tỉnh. Tuy nhiên, là một
tỉnh giáp biên, có đông đồng bào dân tộc, tỉnh
cũng cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân
tộc thiểu số cho cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ
sở bởi cán bộ gần dân nhưng không giao tiếp
được với bà con thì khó có thể đem chỉ thị, nghị
quyết của Đảng đến được với đồng bào, góp
phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh
thần cho họ. Năm 2020, tỉnh Đắk Lắk chỉ cử 2
cán bộ tham gia bồi dưỡng trong nước để nâng
cao trình độ tiếng Anh. Còn lại cử đi học tập,
bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, lý luận
chính trị, không cử đi đào tạo, bồi dưỡng tiếng
dân tộc cho đối tượng là cán bộ đến công tác tại
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Hay như Tỉnh ủy Quảng Ninh năm 2020 có
đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
trong đó tập trung vào hai nhu cầu: Đào tạo cao
cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng về nghiệp vụ
công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận,
công tác văn phòng, kiến thức quốc phòng, an
ninh, bồi dưỡng chức danh bí thư, phó bí thư
cấp ủy cấp huyện. Quảng Ninh là một tỉnh vùng
biên có vị trí trọng yếu quốc gia về quốc phòng
- an ninh, đối ngoại, đội ngũ cán bộ của tỉnh đặc
biệt cần được trang bị các kiến thức để làm việc
trong môi trường quốc tế và có thể xử lý tốt các
tình huống đặc biệt nhạy cảm, trong đó cần phải
trang bị những kiến thức về nội dung này cho
đội ngũ cán bộ của tỉnh, nhưng khi đăng ký nhu
cầu thì lại chưa thấy có và số lượng cán bộ đăng
ký chủ yếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp

huyện, cấp tỉnh, cán bộ cấp cơ sở còn ít. 
Những góc khuất, những hạn chế trong “tam

giác cân” của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ cho thấy công tác này cần tiếp tục được quan
tâm hơn nữa, đưa ra các giải pháp phù hợp hơn
nữa trong thời gian tới để bảo đảm đáp ứng
đúng nhu cầu giữa người học, người sử dụng
cán bộ và cơ quan đào tạo, bồi dưỡng. Sao cho
sau đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ được trang bị
nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu vị trí
việc làm, cơ quan cử cán bộ đi học thấy được
sự tiến bộ, trưởng thành của cán bộ, cơ quan
đào tạo thấy được “sản phẩm” ra lò của mình
đáp ứng được nhu cầu của người học và người
sử dụng cán bộ. Đó là thành công thực sự của
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ r
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bộ, theo kế hoạch, thực hiện có nền nếp, đúng
thực chất, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ là một trong những công cụ quan trọng trong
quản lý đào tạo. Cần hình thành hệ thống kiểm
định đánh giá chất lượng các cơ sở đào tạo, các
chương trình đào tạo, quy trình và tiêu chí đánh
giá cán bộ sau đào tạo. Trước hết, cần xây dựng
bộ tiêu chí đánh giá chất lượng như căn cứ
kiểm tra, giám sát chất lượng. Trong quá trình
đào tạo, bồi dưỡng cần đánh giá học viên ở các
góc độ: 1) Kết quả học tập các môn học chuyên
môn (kiến thức). 2) rèn luyện tác phong, đạo
đức, kỷ luật, ý thức tham gia các hoạt động thực
tế (thái độ, phẩm chất). Việc đánh giá cần được
tiến hành định kỳ để xây dựng cơ sở dữ liệu mô
tả quá trình, gồm định tính và định lượng kết
quả đào tạo, bồi dưỡng r

-----
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTGQ, H.2000,

tập 8, tr.492. (2) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB
CTQG, H.1996, tập 8, tr.496.

ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO...
(Tiếp theo trang 7)
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“Xương sống” là công tác đào tạo, bồi
dưỡng

Thành ủy hà nội luôn xác định “đào tạo,
đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản
lý là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác cán
bộ, công tác xây dựng Đảng và là nhiệm vụ
thường xuyên, liên tục của Đảng bộ thành phố
và của các cấp ủy đảng”. Đại hội Đảng bộ TP.
Hà Nội lần thứ XVII đặt nhiệm vụ trọng tâm,
khâu đột phá giai đoạn 2020-2025 là tập trung
xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu
trong giai đoạn mới. Chương trình số 01-
CTr/TU ngày 17-3-2021 về “Tăng cường công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng
bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch,
vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai
đoạn 2021-2025” đã xác định mục tiêu xây
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Thủ đô
thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư
tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín… Nghị
quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 của
Thành ủy Hà Nội về “Tập trung xây dựng và

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp
nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”
là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về công tác
cán bộ của Thành ủy khóa XVII với 4 quan
điểm chỉ đạo, 4 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ,
giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các
cấp của Thành phố có tư tưởng chính trị vững
vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng,
gương mẫu; có tư duy, khát vọng đổi mới; có
năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Trước đó, Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20-9-
2017 về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ diện BTV Thành ủy Hà Nội quản lý”
xác định rõ mục tiêu đổi mới đào tạo, bồi
dưỡng cho cán bộ diện BTV Thành ủy quản
lý theo chức danh; bảo đảm tiêu chuẩn khung
năng lực vị trí việc làm nhằm xây dựng đội
ngũ cán bộ của Thành phố, nhất là đội ngũ cán
bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. BTV
Thành ủy cũng đã ban hành Kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
(CBCCVC) TP. Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Xây dựng đội ngũ cán bộ
đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế 

Đỗ ANH

Bám sát những quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày
19-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy, BCH Trung ương (khóa XII) về “Tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất,
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, 5 thành phố trực thuộc Trung ương
- những “đầu tàu” về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối
ngoại của cả nước đã tập trung đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, bồi
dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là đào tạo cán bộ đủ khả
năng làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu
dài của địa phương.



UBND thành phố cũng ban hành Đề án nâng
cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ CBCCVC TP. Hà Nội giai đoạn 2021-
2025…

BTV Thành ủy hải Phòng xác định việc
xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ đủ năng lực
làm việc để hội nhập quốc tế phải dựa trên các
trọng tâm sau: 1) Về số lượng: Xây dựng
được đội ngũ cán bộ có số lượng phù hợp với
điều kiện thực tế của từng cấp nhằm đáp ứng
yêu cầu hội nhập quốc tế cả về chiều rộng lẫn
chiều sâu. 2) Về chuyên môn: Đào tạo nguồn
cán bộ có trình độ, kiến thức, kỹ năng, năng
lực chuyên môn đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm
phục vụ công tác đàm phán, thương thảo, thực
hiện các thỏa thuận hợp tác trong hội nhập
quốc tế. 3) Về ngoại ngữ: Đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ thông thạo ít nhất một ngoại ngữ để có
thể tự trao đổi, làm việc với đối tác, tổ chức
quốc tế, chú trọng các ngoại ngữ phổ biến,
mang tính quốc tế. 4) Về công nghệ thông tin:
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm trình độ,
kiến thức về công nghệ thông tin phù hợp xu
thế thời đại; có khả năng làm việc từ xa, kết
nối các nhóm làm việc từ nhiều quốc gia, tổ
chức quốc tế. 5) Về tư tưởng, lập trường, bản
lĩnh chính trị: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có
lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững
vàng, trung thành với lợi ích của quốc gia,
dân tộc. 

Điểm mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ của Thành ủy Hải Phòng là xác định rõ:
Để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ khả
năng làm việc trong môi trường quốc tế, trở
thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng
yêu cầu trong thời kỳ mới cần gắn kết chặt chẽ
quá trình đào tạo, bồi dưỡng về trình độ, kỹ
năng, chuyên môn với đào tạo qua thực tiễn
công tác; đưa cán bộ vào những vị trí, môi
trường công tác, tình huống thực tế để rèn
luyện, khẳng định năng lực cán bộ thông qua
hiệu quả công việc. 

Quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW,
Thành ủy, BTV Thành ủy Cần thơ đã ban
hành gần 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán
triệt và tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống
chính trị thành phố. Bên cạnh đó, cơ chế,
chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được
chú trọng. Giai đoạn 2010-2020, Thành ủy
Cần Thơ ban hành 21 nghị quyết chuyên đề;
trong đó có các nghị quyết về đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ. Năm 2012, Thành ủy ban hành
Nghị quyết số 10-NQ/TU “Về đào tạo cán bộ
cơ sở, quận, huyện và thành phố đạt chuẩn”.
Năm 2016, Thành ủy ban hành Nghị quyết số
05-NQ/TU “Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và
những năm tiếp theo”. Đến nay, đội ngũ cán
bộ của Thành phố có 99% đạt chuẩn theo chức
danh, tăng gần 34% so với đầu nhiệm kỳ
2010-2015, riêng cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở,
cấp huyện và cấp xã 100% đạt chuẩn về trình
độ chuyên môn, lý luận chính trị. Hiện nay, tỷ
lệ bác sĩ/10.000 dân đạt trên 16,7%, cao hơn
mức trung bình của cả nước.

Là điểm đến tiềm năng của châu Á, tP. Đà
nẵng xác định rõ mục tiêu xây dựng đội ngũ
cán bộ có khả năng thích ứng nhanh với sự
phát triển liên tục của nước ta và thế giới. 1)
Về định hướng: Củng cố kiến thức và năng lực
cơ bản cho đội ngũ cán bộ; nâng cao khả năng
thích ứng của đội ngũ cán bộ trước tình hình,
nhiệm vụ mới. 2) Về mục tiêu: Đào tạo để
từng bước hoàn thiện cơ cấu lãnh đạo, quản
lý, vị trí việc làm một cách hợp lý; có thể định
kỳ đổi mới một tỷ lệ cán bộ nhất định khi có
biến động; đào tạo để nâng cao một bước trình
độ của cán bộ. 3) Về giải pháp: Lựa chọn cán
bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức
có năng lực, có triển vọng phát triển để đưa đi
đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; đào
tạo, bồi dưỡng đi đôi với quản lý và sử dụng,
phục vụ cho sự phát triển nguồn nhân lực của
từng cơ quan, đơn vị. 
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những chiến lược mũi nhọn
Thời gian qua, tP. hồ Chí Minh tập trung

thực hiện chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
có tâm, có tầm, có tư duy đổi mới, kịp thời
phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn trong
tổ chức, quản lý kinh tế - xã hội, khơi thông và
phát huy nhiều tiềm lực của Thành phố để phát
triển. Đặc biệt, đội ngũ CBCCVC được đào
tạo, bồi dưỡng trên tất cả các lĩnh vực. Đào tạo,
bồi dưỡng theo chiến lược đón đầu một số
chuyên ngành, lĩnh vực mũi nhọn, xây dựng
nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ.

Để đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố,
TP. Hồ Chí Minh triển khai một loạt các đề án
như: (1) Đề án Giáo dục thông minh và học tập
suốt đời giai đoạn 2020-2030; xây dựng nguồn
tư liệu, học liệu đáp ứng nhu cầu học tập miễn
phí cho người trên 50 tuổi tại các trung tâm
học tập cộng đồng. (2) Đề án đào tạo nhân lực
trình độ quốc tế giai đoạn 2020-2035 và đại
học chia sẻ ở 8 ngành (công nghệ thông tin -
truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân
tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân
hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị), góp phần
phát triển lực lượng lao động có chất lượng
cao. (3) Đề án về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ
và lãnh đạo tương lai của TP. Hồ Chí Minh giai
đoạn 2020-2035, thực hiện các chương trình
đào tạo CBCCVC theo cấp bậc và thâm niên
công tác từ khi tuyển dụng cho đến khi đảm
nhiệm vị trí lãnh đạo. (4) Đề án bồi dưỡng
nghiệp vụ đối ngoại cho CBCCVC thành phố
giai đoạn 2021-2025. (5) Đề án tổ chức đào
tạo, bồi dưỡng kiến thức về dân tộc - tôn giáo
cho đội ngũ CBCCVC trong hệ thống chính trị
thành phố. (6) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
CBCCVC trong hệ thống chính trị thành phố
giai đoạn 2021-2025. (7) Kế hoạch thực hiện
Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại
ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2020-2030”…

Trong giai đoạn 2016-2020, tP. Đà nẵng
đã tổ chức khoảng 50 đoàn cán bộ đi công tác

nước ngoài để tham gia các diễn đàn khu vực
và quốc tế; cử gần 6.000 lượt cán bộ, công
chức tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, học
tập kinh nghiệm phát triển của một số nước ở
các lĩnh vực như: Đô thị, môi trường, y tế, giáo
dục, khoa học - công nghệ... Đội ngũ cán bộ
có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế
của Đà Nẵng không chỉ có ở khối kinh tế đối
ngoại mà đã được mở rộng tới các sở, ngành,
nhất là các khối kinh tế, quản lý đô thị, văn hóa
- xã hội và các hội đoàn thể. Trong số 19 cơ
quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố
hầu hết đều có cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở,
cấp phòng hoặc chuyên viên có thể trực tiếp
trao đổi, thảo luận và xúc tiến các chương trình
hợp tác quốc tế với đối tác nước ngoài. 

Đà Nẵng cũng đã ban hành và triển khai kịp
thời nhiều chính sách phát triển nguồn nhân
lực, đặc biệt là chính sách thu hút, tuyển dụng,
bố trí cán bộ có trình độ cao, sinh viên khá,
giỏi vào làm việc. Năm 2011, Thành phố ban
hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao” (Đề án 922). Sau 14 năm triển khai,
đã có hơn 380 học viên Đề án 922 đang công
tác tại các cơ quan, đơn vị của Thành phố. Số
cán bộ này với khả năng tiếp cận công việc
nhanh, hiệu quả, nghiệp vụ chuyên môn vững
vàng, là nguồn cán bộ trẻ bổ sung kịp thời cho
đội ngũ cán bộ của Thành phố. 

tP. hà nội đã chủ động xây dựng các đề
án, kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức nguồn và đào tạo
cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý. Năm 2012,
sau khi ban hành Đề án số 07-ĐA/TU, Thành
ủy đã tổ chức 8 lớp đào tạo cán bộ, công chức
nguồn khối đảng, đoàn thể, chính quyền cho
1.250 học viên; 1 lớp cán bộ dự nguồn cấp ủy,
lãnh đạo, quản lý thành phố cho 106 cán bộ.
Năm 2017, Thành ủy ban hành Đề án số 04-
ĐA/TU để chỉ đạo tổ chức một cách đồng bộ,
hiệu quả các lớp đào tạo cán bộ nguồn, quy
hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-
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2026 từ thành phố đến cơ sở. Từ nguồn đào
tạo này, sau Đại hội Đảng bộ thành phố khóa
XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu
Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026, nhiều cán bộ đã được bố trí, sử dụng,
riêng cấp thành phố có 64 đồng chí. Đến nay,
trên 90% CBCCVC của Thủ đô đã qua bồi
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, phù hợp vị trí
việc làm. 

Hà Nội còn đặc biệt quan tâm đến việc thu
hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao. Từ năm 2003 đến nay,
Thành phố đã tuyên dương 1.879 thủ khoa
xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa
bàn; từ năm 2014 đến nay đã tuyển dụng đặc
cách 61 trường hợp, trong đó 47/61 đồng chí
đang công tác tại thành phố. 

Ngày 4-3-2021, BTV Thành ủy hải Phòng
ban hành Kết luận số 09-KL/TU về tăng cường
cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp
xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các
địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ
thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó,
Thành ủy đã chỉ đạo tăng cường mỗi quận,
huyện có ít nhất 1 cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) giữ
chức vụ lãnh đạo cấp quận, huyện; mỗi quận,
huyện bố trí từ 20 đến 25% số xã, phường, thị
trấn có cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) tăng cường về
làm phó chủ tịch UBND. 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ khả năng
làm việc trong môi trường quốc tế, những năm
qua, BTV Thành ủy Hải Phòng đã nghiên cứu,
ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công
tác cán bộ; trong đó chú trọng đến công tác đào
tạo cán bộ trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước
ngoài (Đề án số 02-ĐA/TU ngày 8-10-2007 về
đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài, gọi
tắt là Đề án 100) và đào tạo nguồn cán bộ chất
lượng cao (Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 22-
11-2011 của Thành ủy Hải Phòng về công tác
cán bộ TP. Hải Phòng đến năm 2020, định
hướng đến năm 2025).

nhiệm vụ, giải pháp
Để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có

phẩm chất, uy tín, năng lực ngang tầm nhiệm
vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay,
những thành phố trực thuộc Trung ương cần
hướng trọng tâm vào các nhiệm vụ, giải pháp
sau: 

Một là, cần tiếp tục nhận thức rõ, đầy đủ và
xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết;
quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí thỏa đáng;
tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, đề
cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính
quyền và người đứng đầu trong công tác đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc
trong môi trường quốc tế. 

Hai là, tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chiến
lược xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với
tình hình mới, trong đó lấy đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ làm trọng tâm. Đặc biệt chú trọng đến
trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ; quan
tâm đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi trên nhiều
lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực còn thiếu,
còn yếu.

Ba là, cần có những giải pháp đồng bộ,
thống nhất; đặc biệt là phát huy vai trò, trách
nhiệm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nhất
là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao.
Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở đào
tạo, bồi dưỡng; đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn theo quy định; đổi
mới nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng và
phương pháp giảng dạy. 

Bốn là, tập trung đào tạo, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất
lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn; xây dựng
chiến lược và có kế hoạch trọng dụng nhân tài,
sớm hình thành đội ngũ chuyên gia, nhà khoa
học thuộc nhiều lĩnh vực.

Năm là, làm tốt công tác luân chuyển, tạo
điều kiện cho cán bộ trưởng thành trong thực
tiễn; xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa
đáng với người tài, chuyên gia, nhà khoa học r

16 X©y dùng §¶ng sè 8-2022

LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM



X©y dùng §¶ng sè 8-2022   17

LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

từ yêu cầu thực tiễn
Đến ngày 30-6-2022,

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang có
15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh
ủy, 621 TCCSĐ (gồm 356
đảng bộ cơ sở, 265 chi bộ cơ
sở), 4.378 chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở. 

Xuất phát từ tình hình thực
tiễn cần nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức đảng ở cơ sở, BTV Tỉnh
ủy Bắc Giang xác định việc
xây dựng, nâng cao chất lượng
đội ngũ bí thư chi bộ là nhiệm
vụ quan trọng, thường xuyên
của các cấp ủy đảng từ tỉnh
đến cơ sở. Những năm qua,
BTV Tỉnh ủy Bắc Giang luôn
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
việc xây dựng, nâng cao chất
lượng đội ngũ bí thư chi bộ
trong Đảng bộ tỉnh bằng việc
ban hành và tổ chức thực hiện

các đề án, nghị quyết như: Đề
án số 02-ĐA/TU ngày 29-4-
2011 về nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của
TCCSĐ giai đoạn 2011-2015;
Nghị quyết số 74-NQ/TU
ngày 10-5-2016 về tiếp tục
nâng cao chất lượng TCCSĐ
và đảng viên trong Đảng bộ
tỉnh giai đoạn 2016-2020;
Nghị quyết số 107-NQ/TU
ngày 07-6-2021 của BTV
Tỉnh ủy về nâng cao chất
lượng tổ chức đảng và đảng
viên trong Đảng bộ tỉnh giai
đoạn 2021-2025. Ban Tổ chức
Tỉnh ủy đã biên soạn Tài liệu
“Hỏi, đáp và những tình
huống trong hoạt động của chi
bộ” nhằm trang bị cho các
đồng chí bí thư chi bộ, chi ủy
các nội dung liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ, vị trí,
vai trò của chi bộ, bí thư chi

bộ, nghiệp vụ công tác đảng ở
chi bộ cũng như các yêu cầu
đặt ra trong giai đoạn hiện nay.  

BTV Tỉnh ủy luôn quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện tốt công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ nói chung và
đội ngũ bí thư chi bộ nói riêng.
Ngay sau đại hội chi bộ nhiệm
kỳ, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo
các huyện ủy, thành ủy, đảng
ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây
dựng kế hoạch và tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
công tác xây dựng Đảng cho
đội ngũ bí thư chi bộ, lựa chọn
những chuyên đề thiết thực,
mang tính thời sự, cấp thiết;
tăng cường các hoạt động hội
thảo, trao đổi kinh nghiệm,
chọn mô hình nghiên cứu,
tổng kết thực tiễn ở cơ sở để
đưa vào chương trình bồi
dưỡng, cập nhật kiến thức mới

Xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ đủ năng lực
từ thực tiễn Bắc Giang

NGUYễN ĐăNG LIệU

Bí thư chi bộ là người đứng đầu, có vai trò quan trọng góp phần nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi ủy, chi bộ. Chất lượng đội ngũ bí thư
chi bộ là yếu tố quan trọng để nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của
tổ chức đảng ở cơ sở. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi
bộ sẽ tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của chi ủy, chi bộ, làm cho
chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực sự
là cầu nối thường xuyên, chặt chẽ giữa Ðảng với Nhân dân; giúp chi bộ lãnh
đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.



cho đội ngũ bí thư chi bộ.
Phân công các đồng chí cấp ủy
viên, cán bộ các cơ quan tham
mưu, giúp việc của cấp ủy cấp
tỉnh, cấp huyện dự sinh hoạt
với chi bộ thôn, tổ dân phố,
hướng dẫn các đồng chí bí thư
chi bộ về nghiệp vụ công tác
xây dựng Đảng ở chi bộ. 

Trong quá trình thực hiện
đã xuất hiện nhiều cách làm
mới, có hiệu quả thiết thực
như tổ chức hội nghị hằng quý
giữa thường trực cấp ủy cấp
huyện với bí thư chi bộ, thành
lập Tổ công tác để giúp các
chi bộ nâng cao chất lượng
hoạt động. Tại hội nghị này
các bí thư chi bộ được phổ
biến các chủ trương, chính
sách mới của Đảng và Nhà
nước, các chủ trương lãnh
đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp
trên, cơ chế, chính sách của
địa phương. Huyện ủy Yên
Thế thành lập Tổ công tác của
BTV Huyện ủy do đồng chí
ủy viên BTV Huyện ủy làm
Tổ trưởng; phó ban, chuyên
viên các ban xây dựng Đảng
của huyện làm thành viên. Tổ
công tác đến từng chi bộ trực
tiếp hướng dẫn đồng chí bí
thư chi bộ chuẩn bị và tổ chức
sinh hoạt chi bộ. Thành ủy
Bắc Giang thành lập các Tổ
công tác giúp BTV Thành ủy
dự, giám sát việc sinh hoạt tại
các chi bộ cơ sở và chi bộ
trực thuộc đảng ủy cơ sở. Sau
khi kết thúc sinh hoạt chi bộ,
Tổ công tác rút kinh nghiệm

với chi ủy và bí thư chi bộ.
Ngoài ra, Thành ủy Bắc
Giang còn phân công lãnh
đạo các ban đảng của Thành
ủy, Trung tâm chính trị thành
phố dự hội nghị giao ban giữa
thường trực đảng ủy xã,
phường với bí thư chi bộ trực
thuộc. Đảng ủy Quân sự tỉnh,
sau mỗi kỳ đại hội chi bộ đều
tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ
giỏi cấp cơ sở và cấp Đảng bộ
Quân sự tỉnh.

Không chỉ có cấp ủy cấp
huyện, các đảng ủy cơ sở
cũng thường xuyên quan tâm,
chú ý xây dựng, đào tạo, bồi
dưỡng cho đội ngũ bí thư chi
bộ. Tiêu biểu như Đảng ủy xã
Ngọc Thiện, huyện Tân Yên
giao cho Ủy ban kiểm tra
Đảng ủy xã định kỳ hằng quý,
6 tháng kiểm tra sổ ghi nghị
quyết của chi bộ để kịp thời
chấn chỉnh, nhắc nhở, giúp
các bí thư chi bộ rút kinh
nghiệm, khắc phục những hạn
chế trong việc ghi chép biên
bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ.
Các đảng ủy xã, phường trong
Đảng bộ thành phố Bắc Giang
kiểm tra, giám sát việc chuẩn
bị sinh hoạt chi ủy, chi bộ của
các bí thư chi bộ. Các đảng ủy
xã, thị trấn trong Đảng bộ
huyện Lạng Giang định kỳ 6
tháng, 1 năm kiểm điểm việc
duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ
của các bí thư chi bộ... 

Với nhiều hình thức đào
tạo, bồi dưỡng, chất lượng đội
ngũ bí thư chi bộ của Bắc

Giang đã được nâng lên. Tuy
nhiên, năng lực, trình độ, ý
thức trách nhiệm của một số
bí thư chi bộ chưa cao; một số
đồng chí chưa nắm chắc
nghiệp vụ công tác đảng ở chi
bộ, khả năng điều hành sinh
hoạt chi ủy, chi bộ còn hạn
chế. Việc hướng dẫn, tham gia
đóng góp ý kiến của một số
cấp ủy viên, cán bộ các cơ
quan tham mưu của cấp ủy
cấp trên với các bí thư chi bộ
chưa nhiều. Công tác bồi
dưỡng, tập huấn cho đội ngũ
bí thư chi bộ về nghiệp vụ
công tác xây dựng Đảng còn
chưa sâu, chưa cụ thể. Một số
bí thư chi bộ chưa dành nhiều
thời gian cho công tác xây
dựng Đảng. 

nhiệm vụ thời gian tới
Để nâng cao chất lượng đội

ngũ bí thư chi bộ đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ, thời gian tới cần
thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Một là, thực hiện tốt công
tác quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng, lựa chọn những đồng
chí có đủ phẩm chất, năng
lực, trình độ, uy tín để giới
thiệu bầu giữ chức bí thư chi
bộ. Khi chuẩn bị nhân sự, cấp
ủy cần gắn với lựa chọn nhân
sự trưởng, phó thôn, tổ
trưởng tổ dân phố, lãnh đạo
cơ quan, đơn vị. Đối với nhân
sự bí thư chi bộ là lãnh đạo cơ
quan, đơn vị cần phải là
những người có tinh thần
trách nhiệm, có trình độ, năng
lực thực tiễn, có kiến thức
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chuyên môn sâu về các lĩnh
vực của cơ quan, đơn vị mình
phụ trách. Bí thư chi bộ nên
là thủ trưởng cơ quan, đơn vị
để có điều kiện kiểm tra,
giám sát toàn bộ nhiệm vụ
của cơ quan, đơn vị. Đối với
chi bộ thôn, tổ dân phố cần bố
trí những người có kinh
nghiệm, năng lực, trách
nhiệm trong công tác, có uy
tín với đảng viên và nhân dân,
bảo đảm hoàn thành tốt
nhiệm vụ bí thư chi bộ. Kịp
thời kiện toàn bí thư chi bộ ở
những nơi còn thiếu.

Hai là, ngay sau đại hội chi
bộ nhiệm kỳ, cần tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
cho đội ngũ bí thư chi bộ, nhất
là nghiệp vụ công tác xây
dựng Đảng. Định kỳ hằng
năm, đội ngũ bí thư chi bộ
phải được tham gia các lớp
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức
mới; bảo đảm trong nhiệm kỳ
đại hội chi bộ có 100% bí thư
chi bộ được bồi dưỡng nghiệp
vụ công tác xây dựng Đảng,
cập nhật kiến thức mới. 

Ba là, trong mỗi nhiệm kỳ
đại hội chi bộ, sau tập huấn,
bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội
ngũ bí thư chi bộ nên tổ chức
Hội thi Bí thư chi bộ giỏi ở 2
cấp (cấp cơ sở và cấp huyện),
những nơi có điều kiện thì tổ
chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi
ở 3 cấp (cấp cơ sở, cấp huyện,
cấp tỉnh) với phần thi nghiệp
vụ công tác xây dựng Đảng và
xử lý tình huống ở chi bộ. Từ

thực tiễn tổ chức Hội thi Bí
thư chi bộ giỏi ở Bắc Giang
nhiều nhiệm kỳ cho thấy đây
là hình thức bồi dưỡng nghiệp
vụ công tác xây dựng Đảng
hiệu quả nhất cho đội ngũ bí
thư chi bộ. Hội thi cũng là dịp
để đội ngũ bí thư chi bộ có cơ
hội trao đổi kinh nghiệm, học
tập lẫn nhau về lý luận và thực
tiễn công tác xây dựng Đảng
ở cơ sở.  

Bốn là, phân công các đồng
chí cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp
huyện, cán bộ các cơ quan
tham mưu, giúp việc của cấp
ủy cấp tỉnh, cấp huyện dự sinh
hoạt với các chi bộ và có trách
nhiệm hướng dẫn các bí thư
chi bộ trong thực hiện nghiệp
vụ công tác xây dựng Đảng và
nâng cao chất lượng hoạt
động cũng như chất lượng
sinh hoạt của chi bộ. Đồng
thời, gắn trách nhiệm của các
đồng chí cấp ủy viên, cán bộ
cấp trên với kết quả hoạt động
của cấp ủy, tổ chức đảng cấp
dưới. Hằng năm tổ chức hội
nghị giữa Thường trực Tỉnh
ủy với bí thư chi bộ thôn, tổ
dân phố; hằng quý tổ chức hội
nghị giữa thường trực huyện
ủy, thành ủy với bí thư chi bộ
thôn, tổ dân phố để phổ biến
đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước; chủ
trương lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp ủy cấp trên và các cơ chế,
chính sách của địa phương. 

Năm là, mỗi bí thư chi bộ
phải nêu cao tinh thần trách

nhiệm của mình trước chi ủy,
chi bộ, cấp ủy cấp trên;
thường xuyên tự cập nhật,
nghiên cứu để hiểu và nắm
chắc các văn bản lãnh đạo, chỉ
đạo mới của Trung ương, của
các cấp ủy cấp trên có liên
quan đến chi bộ để kịp thời cụ
thể hoá trong hoạt động lãnh
đạo, chỉ đạo. Đồng thời, tăng
cường xin ý kiến lãnh đạo, chỉ
đạo, hướng dẫn của cấp ủy
cấp trên trực tiếp đối với
những việc khó, việc mới để
chi ủy, chi bộ bàn, quyết định
nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp
với tình hình của chi bộ. 

Sáu là, ngoài việc tập huấn,
đào tạo, bồi dưỡng theo các
lớp, có thể tổ chức bồi dưỡng
kiến thức thực tiễn cho đội
ngũ bí thư chi bộ theo phương
thức: Triệu tập các bí thư chi
bộ lên làm việc tại bộ phận
văn phòng đảng ủy cơ sở
trong thời gian 1 tuần làm
việc (đối với bí thư chi bộ trực
thuộc đảng ủy cơ sở); lên các
ban, cơ quan tham mưu của
cấp ủy cấp huyện trong thời
gian 3 ngày (đối với bí thư chi
bộ cơ sở); nội dung bồi dưỡng
tập trung vào việc rèn luyện
nghiệp vụ, kỹ năng thực tế và
cập nhật kiến thức chuyên
môn. Việc đào tạo, bồi dưỡng
theo hình thức trên đây góp
phần nâng cao hiệu quả tiếp
thu kiến thức thực tế của đội
ngũ bí thư chi bộ, giúp cho họ
nâng cao năng lực và hiệu quả
thực hiện nhiệm vụ r
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Chuyển biến toàn diện, tích cực, hiệu quả
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018,
của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) “Về tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất
là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và
uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, công tác cán bộ
của tỉnh Đắk Lắk được triển khai đồng bộ, toàn
diện trên các lĩnh vực với sự chuyển biến tích
cực, hiệu quả. Hệ thống văn bản lãnh đạo về
công tác cán bộ được ban hành, sửa đổi, bổ
sung ngày càng đầy đủ, cụ thể, chặt chẽ, phù
hợp với thực tế. Công tác quy hoạch cán bộ
được triển khai thực hiện theo đúng phương
châm “động” và “mở”, chủ động tạo nguồn, bố
trí cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
được quan tâm, từng bước gắn với vị trí việc
làm, chức danh cán bộ đang đảm nhiệm và quy
hoạch cán bộ. Công tác bố trí, sử dụng, điều
động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ
ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ,
minh bạch, khách quan, đúng nguyên tắc, quy

trình, quy định. Việc thẩm tra, xác minh, kết
luận tiêu chuẩn chính trị được thực hiện
nghiêm túc, chặt chẽ. Chính sách cán bộ được
quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời. 

Đắk Lắk hiện có 7.474 cán bộ, công chức;
trong đó, cấp tỉnh có 1.614 đồng chí, chiếm
21,5%; cấp huyện có 2.262 đồng chí, chiếm
trên 30%; cấp xã có 3.598 đồng chí, chiếm
48%; cán bộ nữ có 2.556 đồng chí, chiếm
34%; cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS)
có 1.166 đồng chí, chiếm 15,6%. Về chuyên
môn, nghiệp vụ: Cán bộ trình độ thạc sỹ, tiến
sỹ có 710 đồng chí, chiếm 9,4%; đại học, cao
đẳng có 5.812 đồng chí, chiếm 77,7%. Về lý
luận chính trị: Cao cấp, cử nhân có 1.466 đồng
chí, chiếm 19,6%; trung cấp có 3.420 đồng chí,
chiếm 45,7%.

Thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách
tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở,
cấp phòng” nhằm lựa chọn, sử dụng cán bộ có
năng lực và đổi mới quy trình bổ nhiệm, giới
thiệu cán bộ ứng cử chức danh cán bộ lãnh
đạo, quản lý, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thi tuyển

Đắk Lắk là tỉnh miền núi, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính
trị, quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nguyên. Trong xu thế phát triển
mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức, kinh tế số, sự bùng nổ của khoa học - công
nghệ, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là vấn đề cấp
thiết hiện nay. Xác định tầm quan trọng đó, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung trọng tâm về
công tác cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý và đạt được những kết quả tích cực.

đắk lắk chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

NGUYễN THượNG HảI
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk



để bổ nhiệm các chức danh Giám đốc Sở Công
thương, Phó Giám đốc Sở Y tế, 2 Trưởng
phòng của Sở Nội vụ, Bí thư Huyện ủy Lắk và
Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn. Cách làm mới
trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ này đã góp phần
chống chạy chức, chạy quyền, được dư luận
quan tâm, đánh giá cao. 

Đến nay, tỉnh đã bố trí 15/15 bí thư huyện
ủy, thị ủy, thành ủy không là người địa phương.
Cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều
động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử cơ bản
bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có phẩm chất,
năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
được giao; khắc phục tình trạng điều động cán
bộ không hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị này
sang giữ chức vụ cao hơn ở đơn vị khác. Đặc
biệt, công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản
lý được đổi mới về nội dung, phương pháp;
quy trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ,
dân chủ, khách quan, thực chất, giúp cán bộ
nhìn nhận được ưu điểm, khuyết điểm của bản
thân, từ đó xây dựng kế hoạch, biện pháp phát
huy, khắc phục, sửa chữa. Kiểm điểm, nhận
xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thể hiện
tính dân chủ, khách quan, toàn diện và phù hợp
với điều kiện công tác cụ thể của từng cán bộ;
kết luận theo đa số, công khai đối với cán bộ
được nhận xét, đánh giá. Đây là cơ sở quan
trọng để lựa chọn cán bộ có phẩm chất chính
trị, có năng lực trong thực thi nhiệm vụ, làm
căn cứ xem xét quy hoạch, giới thiệu cán bộ
ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng
cán bộ…

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị được quan tâm, đạt kết quả tích
cực. Đến nay, 100% thôn, buôn, tổ dân phố
trên địa bàn tỉnh đều có chi bộ; đã xóa tình
trạng “trắng” tổ chức đảng trước đây. Các
TCCSĐ được sắp xếp lại phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ từng loại hình và hoạt động
thực chất, hiệu quả hơn; năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội

ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng
lên. Số TCCSĐ  trong sạch, vững mạnh bình
quân hằng năm đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ
TCCSĐ  yếu kém giảm. Chất lượng sinh hoạt
chi bộ đi vào thực chất, vai trò hạt nhân lãnh
đạo chính trị ở cơ sở ngày càng được phát huy.

Với đặc thù là tỉnh có 35,7% số dân là đồng
bào DTTS, Đắk Lắk xác định việc xây dựng,
phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
người DTTS của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng.
Ngày 19-5-2022, BTV Tỉnh ủy Đắk Lắk ban
hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về “Xây dựng,
phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Nghị quyết xác
định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ
cán bộ, công chức, viên chức người DTTS
trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức
toàn tỉnh đạt 15% trở lên; đến năm 2030 đạt
30% và đến năm 2045 phù hợp với tỷ lệ người
DTTS ở từng địa phương. 

hạn chế và nguyên nhân
Quá trình lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất

lượng cán bộ các cấp ở tỉnh Đắk Lắk còn một
số hạn chế sau:

Một là, công tác xây dựng, tạo nguồn đội
ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người DTTS có
năng lực, chuyên môn còn thiếu đồng bộ; công
tác quy hoạch cán bộ ở một số cơ quan, đơn
vị, địa phương chưa bảo đảm theo phương
châm “động” và “mở”, còn lúng túng trong
việc xác định nguồn cán bộ để quy hoạch nên
có một số chức danh quy hoạch chưa bảo đảm
theo yêu cầu, tiêu chuẩn; tư tưởng khép kín,
cục bộ chậm được khắc phục.

Hai là, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
chất lượng còn chưa cao, chưa kết hợp nhuần
nhuyễn giữa lý luận và hoạt động thực tiễn;
còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo,
quản lý, chưa gắn với quy hoạch theo chức
danh, vị trí việc làm. Công tác đề bạt, bổ nhiệm
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cán bộ có lúc, có nơi còn nặng về cơ cấu, chưa
chú trọng tiêu chuẩn và hiệu quả công tác thực
tiễn của cán bộ. Công tác điều động, luân
chuyển cán bộ có lúc chưa dựa trên cơ sở quy
hoạch cán bộ để thực hiện công tác cán bộ. 

Ba là, quy trình nhận xét, đánh giá, xếp loại
cán bộ vẫn còn chung chung, chưa lượng hóa
cụ thể và lấy kết quả công tác làm thước đo để
đánh giá cán bộ. Các chính sách, chế độ hỗ trợ
chưa tạo động lực để cán bộ phát huy năng lực,
chưa khuyến khích, thu hút cán bộ công tác ở
cơ sở, nhất là ở những vùng khó khăn. 

Bốn là, công tác quản lý cán bộ còn một số
hạn chế; trình độ, năng lực cán bộ các cấp chưa
đồng đều; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ người DTTS
ở cấp tỉnh, cấp huyện còn thấp; một số cán bộ
thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa trau dồi
phẩm chất, đạo đức, chưa thật sự tâm huyết với
công việc, chưa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
được giao. Việc kiểm tra, giám sát công tác cán
bộ có lúc, có nơi chưa thường xuyên. 

Nguyên nhân của những hạn chế đó là:
Đắk Lắk là tỉnh miền núi, có diện tích rộng,
dân số đông, tỷ lệ đồng bào DTTS cao, đời
sống nhân dân còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ
tầng kỹ thuật phát triển chưa đồng bộ, nguồn
lực đầu tư phát triển kinh tế chưa đáp ứng nhu
cầu thực tiễn. Nhận thức và ý thức trách
nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh
đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất
là người đứng đầu về công tác cán bộ chưa
thật sự đầy đủ, sâu sắc, toàn diện; chưa có
những giải pháp đồng bộ, khả thi để tổ chức
thực hiện tốt chiến lược xây dựng đội ngũ cán
bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh được
hình thành từ nhiều dân tộc và nhiều địa
phương khác nhau, văn hoá, tập tục đa dạng,
trình độ dân trí, chuyên môn, nghiệp vụ không
đồng đều và có mặt chưa theo kịp với yêu cầu
phát triển trong thời kỳ mới. Chưa phát huy
đầy đủ vai trò giám sát của hội đồng nhân dân,
giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân
dân trong việc tham gia xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức. Việc kiểm tra, giám
sát công tác cán bộ có lúc, có nơi thực hiện
chưa thường xuyên. Ý thức tự giác học tập
nâng cao trình độ, năng lực, tu dưỡng, rèn
luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của một số
cán bộ chưa cao. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định:
“Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,
nhất là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản
lý, cán bộ chủ chốt của tỉnh đủ phẩm chất,
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị
vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực
nổi trội, luôn đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám
làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, có
tâm, có tài, có uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong tình hình mới”. 

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đắk Lắk cần tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số giải
pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm
về xây dựng đội ngũ cán bộ. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính
quyền và nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí
quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ; xác
định công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng,
thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền
các cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn
vị và là một trong các tiêu chí quan trọng đánh
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm và
cả nhiệm kỳ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của
cán bộ, công chức, viên chức, nhận thức đúng
đắn về quyền lợi và trách nhiệm, tuyệt đối
chấp hành sự phân công của tổ chức, tự giác
phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm
chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ, đáp
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ứng yêu cầu trong tình hình mới; trách nhiệm,
tận tụy, sáng tạo trong công việc, cống hiến lâu
dài cho sự phát triển của tỉnh.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác cán bộ.

Thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện
hệ thống các văn bản về công tác cán bộ, bảo
đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong hệ
thống chính trị. Tập trung xây dựng đội ngũ
cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm
chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu,
tư duy đổi mới, năng lực, uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập
trung dân chủ trong công tác cán bộ, nhất là
Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của
Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực trong
công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy
quyền” gắn với trách nhiệm người đứng đầu.
Tiếp tục rà soát cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán
bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, bảo
đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng,
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

Thứ ba, đổi mới tư duy, thực hiện quyết liệt,
đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ.

Tiếp tục hoàn thiện đề án vị trí việc làm của
các cơ quan, đơn vị, địa phương; công khai,
minh bạch nhu cầu, vị trí và thông tin trong
tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
thông qua hình thức thi, xét tuyển gắn với vị
trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, địa
phương theo đúng quy định. Công tác quy
hoạch cán bộ phải tiến hành công khai, thực
hiện theo đúng phương châm “động” và
“mở”, bảo đảm số lượng, chất lượng nguồn
cán bộ đưa vào quy hoạch, quan tâm cán bộ
có phẩm chất, năng lực, làm việc năng động,
sáng tạo, có hiệu quả, có nhiều triển vọng phát
triển; chú trọng quy hoạch ở các ngành, lĩnh
vực trọng điểm như khoa học - kỹ thuật, kinh
tế, nông - lâm nghiệp, văn hóa, y tế, giáo dục,
tôn giáo - dân tộc.

ưu tiên đổi mới nội dung, chương trình,

phương pháp đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn;
đào tạo theo yêu cầu vị trí việc làm, chức danh
đảm nhiệm; chú trọng đào tạo phương pháp tư
duy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo
chuyên sâu đội ngũ cán bộ trong các ngành,
lĩnh vực trụ cột, trọng điểm, mang tính đột phá,
phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh. Xây
dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều
động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ,
công chức, viên chức nhằm tạo điều kiện để
rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ; kịp
thời thay thế cán bộ thiếu tinh thần trách
nhiệm, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm các
quy định của Đảng và Nhà nước, không hoàn
thành nhiệm vụ, năng lực hạn chế, uy tín thấp,
không đáp ứng yêu cầu công việc. Thực hiện
việc bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ đúng
người, đúng việc, phù hợp với vị trí việc làm,
trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ và tình
hình thực tiễn; quan tâm phát hiện, tuyển chọn,
bố trí và sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ người
DTTS tại chỗ. 

Tổng kết, nhân rộng mô hình thi tuyển các
chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua
trình bày đề án công việc trước tập thể BTV
cấp ủy để đánh giá, sử dụng cán bộ có năng lực
phù hợp, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ theo chức danh. Tiếp tục đổi mới,
nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ
theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo
tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm và kết quả thực
hiện đề án công việc đối với cán bộ lãnh đạo,
quản lý được bổ nhiệm thông qua hình thức thi
tuyển; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết
quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ
quan, đơn vị.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát
huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây
dựng đội ngũ cán bộ.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát định
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tự học với vấn đề bồi dưỡng lý luận
chính trị 

Có một kỷ niệm không bao giờ quên ngay
trong những ngày đầu tôi học tập, nghiên cứu
tại Trường Đảng cao cấp Mát-xcơ-va (Liên
Xô). Một trong những bài học đầu tiên chúng
tôi được nghe giảng trên lớp là về tư tưởng,
đạo đức, thân thế, sự nghiệp và con người lãnh
tụ Hồ Chí Minh do một cô giáo người Nga
giảng. Sau khi chào hỏi, làm quen, cô giáo
người Nga đặt câu hỏi: “Các đồng chí có biết
Bác Hồ đã tốt nghiệp những trường đại học
nào, ở đâu không?”. Tất cả chúng tôi đều ớ ra
và mỗi người trả lời một kiểu. Chờ chúng tôi
trả lời hết, cô giáo người Nga mới giơ lên cho
chúng tôi xem một tài liệu phô tô và nói đại ý
rằng, tháng 8-1935, khi tham dự Đại hội VII
Quốc tế Cộng sản được tổ chức tại Thủ đô
Mát-xcơ-va, Bác Hồ đã khai rõ trong lý lịch:
“Họ và tên: Lin. Trình độ học vấn: Tự học”.
Sau này, chúng ta mới biết, dù Bác Hồ đã tốt
nghiệp Trường Đại học Phương Đông ở Mát-
xcơ-va và theo học ở một số trường đại học
khác trên thế giới, nhưng với đức tính khiêm
tốn, Người vẫn tự khai là “tự học” và đó cũng
chính là “Trường học lớn nhất” trong suốt cuộc
đời của Người. Hàm ý của cô giáo người Nga
muốn nhắn nhủ chúng tôi noi gương Bác Hồ
và hãy tự học suốt đời, giống như lãnh tụ V.I.
Lê-nin đã dạy: “Học, học nữa, học mãi!”. 

Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc viết
tháng 10-1947, Bác Hồ đã chỉ ra cách học tập

đối với các ngành, các cấp và với cán bộ, đảng
viên là “Lấy tự học làm cốt”(1). Bác Hồ lưu ý:
Vô luận công tác môn nào, lớp huấn luyện nào,
đều phải tuyệt đối chống bệnh chủ quan, bệnh
hẹp hòi, bệnh ba hoa. Mặc dù trong những năm
kháng chiến chống thực dân Pháp vô cùng ác
liệt, điều kiện khó khăn và thiếu thốn đủ bề,
Bác Hồ vẫn chỉ ra cách tự học như thế nào cho
phù hợp và hiệu quả nhất. Chẳng hạn: “Ở các
cơ quan, mỗi ngày ít nhất phải học tập một
tiếng đồng hồ. Những nơi vì hoàn cảnh kháng
chiến đặc biệt, thời gian dài hay ngắn, tùy theo
điều kiện mà định”(2). 

Với tư cách là một đảng cách mạng cầm
quyền, một trong những vấn đề rất quan trọng
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo
dục, rèn luyện Đảng ta cũng như thường xuyên
nhắc nhở cán bộ, đảng viên là công tác giáo dục
lý luận chính trị (LLCT). Từ rất sớm, trong tác
phẩm Đường kách mệnh viết năm 1927, ngay
ở trang đầu, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trích
câu trong tác phẩm Làm gì? của V.I.Lê-nin:
“Không có lý luận cách mệnh, thì không có
cách mệnh vận động. Chỉ có theo lý luận cách
mệnh tiên phong, đảng cách mệnh mới làm nổi
trách nhiệm cách mệnh tiên phong”(3). “Đảng
có vững cách mệnh mới thành công, cũng như
người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng
muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong
Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ
nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng
như người không có trí khôn, tàu không có bàn
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chỉ nam”(4). Học lý luận để làm gì và như thế
nào cũng được Bác Hồ chỉ rất rõ: “Học lý luận
không phải để nói mép, nhưng biết lý luận mà
không thực hành là lý luận suông. Học là để áp
dụng vào việc làm. Làm mà không có lý luận
thì không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa
chậm chạp vừa hay vấp váp. Có lý luận thì mới
hiểu được mọi việc trong xã hội, trong phong
trào để có chủ trương cho đúng, làm cho
đúng”(5). Chính vì vậy, cán bộ, đảng viên phải
cố gắng học tập, coi việc học tập LLCT là
nhiệm vụ quan trọng của mình.

Học tập quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí
Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng,
Đảng ta luôn xác định công tác giáo dục, bồi
dưỡng, nâng cao trình độ LLCT có vai trò quan
trọng đối với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nghị
quyết số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 của Bộ
Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất
lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính
trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý” đã góp phần
đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu quả công
tác giáo dục LLCT. Trong từng giai đoạn cách
mạng, công tác giáo dục LLCT trong hệ thống
chính trị nước ta đã đạt nhiều thành công và
chuyển biến khác nhau, góp phần quan trọng
vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, giữ
vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng; xuyên
suốt và thống nhất ở một số nhiệm vụ nổi bật:
1) Toàn Đảng cũng như từng cấp uỷ đảng
không ngừng trang bị, củng cố, nâng cao trình
độ LLCT cho cán bộ, đảng viên mà nền tảng là
Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước. 2) Nhờ công tác giáo
dục LLCT mà hầu hết cán bộ, đảng viên có
được một nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác-
Lênin, có tư duy biện chứng, có một trình độ
lý luận cơ bản, trên cơ sở đó vận dụng vào thực
tiễn, bảo vệ và phát triển lý luận cách mạng của

Đảng. 3) Nhờ có trang bị LLCT và phương
pháp tư duy biện chứng, khoa học, đã góp phần
làm cho cán bộ, đảng viên có khả năng phản
bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, phá
hoại của các thế lực thù địch, phản động, bảo
vệ Đảng, chế độ, Nhà nước ta. 4) Cũng nhờ
được giáo dục, nâng cao trình độ LLCT cũng
như không ngừng đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh mà phần lớn cán bộ, đảng viên không bị
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, không sa ngã vào tham nhũng, tiêu cực,
luôn đi đầu trong khó khăn, thách thức, nêu
gương để quần chúng nhân dân noi theo. 

Tuy nhiên, Đảng ta đã nhiều lần thẳng thắn
chỉ ra một số hạn chế, yếu kém, bất cập trong
công tác giáo dục, học tập, nâng cao trình độ
LLCT của không ít cấp uỷ, tổ chức đảng, trong
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên:
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán
bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư
tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị
quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng
mức, kém hiệu quả; nội dung và phương pháp
giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; tình trạng
ngại học, lười học LLCT, dạy và học hình thức
vẫn diễn ra; một bộ phận không nhỏ cán bộ,
đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống. “Tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ Đảng ta có nguyên nhân từ
việc không thường xuyên tăng cường kiểm tra,
giám sát, thiếu tự giác trong giáo dục, học tập
LLCT. Đặc biệt, Đảng ta luôn coi việc đọc, sử
dụng, lan tỏa kiến thức, mô hình hay, người tốt
việc tốt qua báo chí của Đảng là một giải pháp
hiệu quả trong công tác bồi dưỡng, nâng cao
trình độ LLCT. Vì thế, đã ban hành nhiều văn
bản thúc đẩy việc tự học, tự bồi dưỡng, tự nâng
cao trình độ LLCT của cán bộ, đảng viên.

tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận
chính trị bằng tạp chí Xây dựng Đảng

Đối chiếu những vấn đề trên đây, nhất là
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quan điểm của Bác Hồ “Lấy tự học làm cốt”,
với hệ thống các báo, tạp chí có chức năng giáo
dục, nâng cao trình độ LLCT cho cán bộ, đảng
viên, tạp chí Xây dựng Đảng là một trong
những cơ quan báo chí đáp ứng tốt và đầy đủ
yêu cầu hiện nay. Điều này căn cứ vào một số
lý do chính sau đây.

Thứ nhất, tạp chí Xây dựng Đảng là tạp chí
nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây
dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương.
Trong thực tế, tạp chí Xây dựng Đảng với
nhiều chuyên mục đã phát triển, cụ thể hóa
chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có
việc tuyên truyền, phổ biến quan điểm, lý luận
của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh về công tác xây dựng Đảng nói chung và
công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên...
Đồng thời, phổ biến, tuyên truyền một cách kịp
thời, nhanh chóng các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, chứng minh tính đúng đắn, tính khoa
học và phù hợp với thực tiễn nước ta; cập nhật
tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng
như công việc thường xuyên và đột xuất của
Ban Tổ chức Trung ương. Những nội dung nổi
bật là gắn lý luận với thực tiễn, nghiên cứu -
trao đổi, giới thiệu, phổ biến những gương điển
hình, mô hình tốt, kinh nghiệm hay, bài học
quý về công tác xây dựng Đảng, trong đó nổi
lên là công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng
viên cũng như kinh nghiệm quốc tế về công
tác tổ chức xây dựng Đảng... Đặc biệt, trong
những năm gần đây, với vai trò là Cơ quan
thường trực Giải báo chí toàn quốc về xây
dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng), tạp chí
Xây dựng Đảng đã thường xuyên đăng tải
những bài báo của các tác giả, nhóm tác giả
đoạt giải. Đây thực sự là những bài báo hay,
nhiều bài có tính phát hiện mang tính lý luận,
thực tiễn, rút được nhiều bài học kinh nghiệm
quý trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng
hệ thống chính trị ở các tổ chức đảng, cán bộ,
đảng viên trên mọi miền đất nước. Cán bộ,

đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý
chịu khó đọc, nghiên cứu, tích lũy sẽ có thu
hoạch được nhiều kiến thức bổ ích trong công
tác. Đối với nhiều tổ chức, cấp uỷ đảng và cán
bộ, đảng viên, tạp chí Xây dựng Đảng được ví
như “cẩm nang gối đầu giường” phục vụ tốt
trong công tác và đời sống. 

Thứ hai, 57 năm từ khi ra số đầu và không
ngừng phát triển, đổi mới, với nhiều thế hệ
lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên có phẩm
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tay
nghề, tinh thần trách nhiệm cao, chu đáo, cẩn
trọng, kỹ lưỡng với công tác biên tập, với
lượng cộng tác viên, bạn đọc phong phú..., tạp
chí Xây dựng Đảng xứng đáng là những
người “tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể
và tổ chức tập thể”. Chính vì vậy, Tạp chí đã
thu hút được đông đảo các cộng tác viên có
chất lượng cao, đủ mọi thành phần, lứa tuổi,
từ các nhà khoa học, các chuyên gia về công
tác xây dựng Đảng, các nhà văn, nhà báo, các
trí thức, cán bộ hoạt động thực tiễn trong công
tác xây dựng Đảng trên khắp mọi miền đất
nước và cả những kiều bào, trí thức định cư,
công tác ở nước ngoài với những đóng góp
tích cực, hiệu quả. Chính những cộng tác viên
này đã góp phần có tính quyết định chất
lượng, tính hấp dẫn, tạo ra bản sắc riêng của
tạp chí Xây dựng Đảng.

Thứ ba, đồng thời với tạp chí Xây dựng
Đảng in, tạp chí Xây dựng Đảng điện tử cập
nhật, bổ sung kịp thời, cần thiết và hiệu quả
trong công tác phổ biến, tuyên truyền những
chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy
định của Đảng, hướng dẫn của các ban đảng
Trung ương, đáp ứng tốt công tác tuyên truyền
của Đảng và nhu cầu của đông đảo bạn đọc.
Việc tạp chí Xây dựng Đảng có bản điện tử
riêng, độc lập đã tạo điều kiện để Tạp chí chủ
động đăng tải được nhiều tin, bài hơn, đáp ứng
tốt nhiệm vụ tuyên truyền và nhu cầu của bạn
đọc, phù hợp với xu hướng của báo chí hiện
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đại hiện nay.
Thứ tư, tạp chí Xây dựng Đảng cả bản in và

bản điện tử có nhiều chuyên mục đa dạng,
phong phú nhưng vẫn tập trung tuyên truyền,
phản ánh công tác xây dựng Đảng, đáp ứng
nhu cầu của mọi đối tượng bạn đọc cũng như
giải đáp những khó khăn, thắc mắc, trả lời các
câu hỏi nghiệp vụ, tình huống công tác xây
dựng Đảng và đăng tải ý kiến của cán bộ, đảng
viên trong công tác, sinh hoạt đảng. Mỗi số tạp
chí in lại tập trung vào tuyên truyền, phản ánh
một vài chủ đề chính, tạo ra một nhóm bài, loạt
bài, giúp cho việc đặt bài, biên tập bài cũng
như theo dõi của bạn đọc được hệ thống, giúp
độc giả tích lũy được những tư liệu bổ ích cho
công việc. Những chuyên mục của Tạp chí đều
góp phần thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu, nâng cao
kiến thức, trình độ LLCT cũng như nghiệp vụ
công tác xây dựng Đảng của mọi đối tượng
bạn đọc. 

Thứ năm, số lượng phát hành của tạp chí
Xây dựng Đảng in rất lớn, dung lượng bài
ngắn gọn, cô đọng, xúc tích, biên tập cẩn thận,
hầu như không sai sót về nội dung, rất ít lỗi
văn phạm hay lỗi chính tả. Tạp chí duy trì nền
nếp đánh giá, nhận xét, khen thưởng những bài

hay, xuất sắc của từng số tạp chí, đây là một
cách làm tốt, góp phần nâng cao trình độ
nghiệp vụ báo chí, nghiệp vụ công tác tổ chức
xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên, biên
tập viên. Trừ số gộp (thường vào đầu năm),
còn các số khác 68 trang, gọn nhẹ, khuôn khổ
vừa phải, ổn định, thống nhất..., là những điều
kiện thuận lợi cho công tác in, phát hành, vận
chuyển, lưu trữ, sử dụng, góp phần giáo dục,
nâng cao trình độ LLCT cũng như công tác
xây dựng Đảng bằng cách tự học, tự bồi dưỡng
kiến thức về LLCT và công tác xây dựng Đảng
hiện nay.

Là một trong những tạp chí có số lượng phát
hành lớn, lượng người đọc tạp chí Xây dựng
Đảng điện tử cũng rất nhiều, nên chăng Tạp
chí Xây dựng Đảng có những cuộc điều tra,
khảo sát riêng ở một số địa phương, cơ sở,
nhằm tìm hiểu nhu cầu bạn đọc để đáp ứng
ngày càng tốt hơn yêu cầu tự bồi dưỡng, nâng
cao trình độ LLCT nói chung và công tác xây
dựng Đảng nói riêng r

-----
(1), (2), (5) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG,

H.2002, tập 5, tr.273, tập 6, tr.47. (3), (4) Sách đã
dẫn, tập 2, tr.259, tr.268.

kỳ, đột xuất về công tác cán bộ; kịp thời phát
hiện, uốn nắn, xử lý nghiêm những tổ chức, cá
nhân vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước
về công tác cán bộ. Mở rộng dân chủ, phát huy
vai trò giám sát, phản biện xã hội của HĐND,
mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
và nhân dân. Kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu
nại, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ.

Thứ năm, nâng cao chất lượng tham mưu về
công tác tổ chức, cán bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ
quan, đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng

đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ
có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên
nghiệp, có chính kiến, có trình độ, kiến thức
về khoa học tổ chức - cán bộ, nắm vững
nguyên tắc, đồng thời có kinh nghiệm, kỹ
năng, thực hiện các quy trình công tác cán bộ
để làm tốt công tác tham mưu về tổ chức - cán
bộ. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ
giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp
ủy với các cơ quan trong hệ thống chính trị,
tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham mưu
về công tác tổ chức - cán bộ thực hiện tốt
chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây
dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong giai đoạn mới r

ĐẮK LẮK CHÚ TRỌNG...
(Tiếp theo trang 23)
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Xây dựng nền tảng tốt
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC

được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm, chỉ
đạo thông qua việc xây dựng và ban hành
nhiều văn bản quy định về chế độ, chính sách,
đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp
và cách thức tổ chức thực hiện để nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC. Hằng năm
BTV Tỉnh ủy ban hành kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, CCVC các cấp, trong đó hướng
tới việc vừa làm rõ trách nhiệm của người
đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm
chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, vừa hướng tới
trách nhiệm của bản thân cán bộ, CCVC trong
thực hiện quyền, nghĩa vụ được đào tạo, bồi
dưỡng, tự học, tự rèn luyện. Mỗi năm, UBND
tỉnh chi gần 28 tỷ đồng cho công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, CCVC. 

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh tập trung đào tạo
sau đại học đối với nhân lực Ngành Y tế, Giáo
dục và Đào tạo; có chính sách thu hút đối với
bác sĩ đa khoa được đào tạo chính quy, tốt
nghiệp loại giỏi trở lên, tiến sỹ, thạc sỹ, người
tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi các
ngành mà tỉnh có nhu cầu... Đồng thời, tập
trung đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính
trị cho cán bộ, CCVC theo chức danh được

quy hoạch. 
Với nhiều chủ trương, giải pháp trong đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ, đến nay Vĩnh Phúc có
đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản đạt và vượt
chuẩn về trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo
yêu cầu vị trí việc làm. Tính đến năm 2021,
tỉnh Vĩnh Phúc có 27.631 cán bộ, CCVC, trong
đó 100% cán bộ, CCVC tỉnh và huyện có trình
độ đại học trở lên, trình độ sau đại học chiếm
45%; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt
chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định.
Ngoài trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu
cầu vị trí việc làm, nhiều cán bộ đã phát huy
tinh thần tự học, chủ động tham gia các khóa
đào tạo đại học tại chức, vừa học vừa làm, đào
tạo từ xa (chủ yếu là các chương trình liên kết
với các cơ sở đào tạo của tỉnh) hoặc các
chương trình đào tạo sau đại học để có văn
bằng 2, bằng thạc sỹ nhằm bổ sung kiến thức,
kỹ năng phục vụ công tác. Nhiều cán bộ đã
phát huy tốt sự năng động, đổi mới, sáng tạo,
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công
việc. Tỉnh đạt tỷ lệ 13,9 bác sĩ/vạn dân, cao
hơn chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày
25-2-2008 của Tỉnh ủy “Về phát triển nguồn
nhân lực phục vụ CNH, HĐH đến năm 2015,
định hướng đến năm 2020” đề ra (năm 2021 là

ĐỘT pHÁ TRONG CôNG TÁC ĐàO TạO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
ở Vĩnh Phúc

TrươNG NGUYệT

Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế - xã
hội nhanh và bền vững, thời gian qua Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chú trọng triển
khai các giải pháp đột phá về công tác cán bộ. Trong đó, việc đổi mới, nâng
cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức (CCVC) luôn được tỉnh coi là nhiệm vụ trọng tâm. 



11 bác sĩ/vạn dân).
Vĩnh Phúc đã từng bước mở rộng và nâng

cao năng lực hợp tác, đa dạng chương trình
hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC ở
nước ngoài. Vĩnh Phúc cũng là tỉnh đầu tiên
trong cả nước tổ chức các chương trình hợp tác
với nước ngoài để bồi dưỡng cho giáo viên
giảng dạy bộ môn tiếng Anh ở các cấp học
nhằm chuẩn hóa giáo viên ngoại ngữ theo Đề
án của Chính phủ. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh thời
gian qua đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên,
BTV Tỉnh ủy đánh giá công tác này vẫn còn
một số hạn chế như: Thiếu tính chiến lược, dài
hạn; chưa có nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo,
chưa đồng bộ với yêu cầu về vị trí việc làm,
tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch và bố trí cán
bộ. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn
thường xuyên chưa đạt hiệu quả như mong
muốn; chưa có giải pháp hiệu quả trong việc
tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngay tại
cơ quan, đơn vị nên chưa xây dựng được
chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ
lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực cấp thiết
hiện nay. Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số
lĩnh vực mũi nhọn chưa được quan tâm đào
tạo, bồi dưỡng chuyên sâu. Trình độ ngoại ngữ
của cán bộ, CCVC còn hạn chế. Số lượng các
chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ còn ít. Một bộ phận cán bộ có
trình độ đại học, sau đại học nhưng hiệu quả
làm việc chưa tương xứng với bằng cấp…

… Để tạo đà đột phá
Để khắc phục những hạn chế trong công tác

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC, ngày 5-11-
2021 BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Đề
án số 06-ĐA/TU về “Đột phá trong công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai
đoạn 2021-2025” với các mục tiêu, giải pháp
cụ thể. Theo đó, BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy
các cấp coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
là nhiệm vụ quan trọng cần được tiến hành một

cách đồng bộ, thường xuyên, khoa học và hiệu
quả, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đội
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất,
năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy
tốt vai trò của các cấp ủy đảng, người đứng đầu
trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ phải gắn với quy hoạch
và theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.
Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương
trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc
làm của cán bộ, CCVC. 

Đề án số 06 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc hướng
tới mục tiêu tạo chuyển biến mới trong nhận
thức về đào tạo và tự đào tạo của cán bộ,
CCVC. Đổi mới, cải cách mạnh mẽ, nâng cao
chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng
nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC có đủ
phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín, góp
phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính
trị của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được tập trung
vào các nội dung như: Đào tạo đội ngũ chuyên
gia có trình độ chuyên môn sâu về những lĩnh
vực tỉnh có nhu cầu, còn thiếu, còn yếu. Bồi
dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy các cấp nhằm
trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các
hoạt động lãnh đạo, quản lý. Bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin
học để xây dựng được đội ngũ cán bộ, CCVC
có đủ khả năng làm việc trong môi trường
quốc tế. Xây dựng phong trào học tập, tinh
thần tự học của đội ngũ cán bộ, CCVC.

Tỉnh phấn đấu đến đầu nhiệm kỳ 2025-2030
có 100% cán bộ đương chức và cán bộ quy
hoạch các chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản
lý được đào tạo văn bằng 2 hoặc đào tạo trình
độ thạc sĩ trở lên. 100% các chức danh chủ
chốt cấp xã có trình độ chuyên môn đại học và
trung cấp lý luận chính trị trở lên. 100% cán
bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh;
100% cán bộ đương chức và trong quy hoạch
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lãnh đạo các sở, ban, ngành nhiệm kỳ 2025-
2030; 100% cán bộ được quy hoạch BTV cấp
uỷ cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030 và quy
hoạch các chức danh phó chủ tịch HĐND,
UBND huyện, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031
được bồi dưỡng theo Chương trình lớp cán bộ
nguồn. 

Vĩnh Phúc cũng đặt mục tiêu đào tạo đội
ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu về
những lĩnh vực tỉnh cần, còn thiếu, còn yếu
thông qua các chương trình chọn cử cán bộ đi
đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn ở nước
ngoài trên các lĩnh vực: Quản lý hành chính
công, đầu tư công, cung ứng dịch vụ công,
chính sách xã hội, nông nghiệp, văn hóa, thể
thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, quy
hoạch, xây dựng, tài nguyên - môi trường và
ngoại ngữ... Phấn đấu đến năm 2030 có 100%
cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý có ít nhất 2
bằng đại học hoặc có trình độ chuyên môn từ
thạc sỹ trở lên; 80% cán bộ lãnh đạo, quản lý
dưới 50 tuổi, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý
dưới 40 tuổi có trình độ thạc sỹ trở lên; 100%
cán bộ chuyên trách cấp xã ít nhất có trình độ
chuyên môn đại học và trung cấp lý luận chính
trị trở lên.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải
pháp đột phá về công tác cán bộ, ngày 2-6-
2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Đề
án “Đột phá về công tác cán bộ tại các cơ
quan, đơn vị khối nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
giai đoạn 2022-2025”. Trong 12 nhóm nhiệm
vụ, giải pháp đột phá của Đề án, nhóm nhiệm
vụ thứ 7 được UBND tỉnh quan tâm thực hiện
là “nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong
tình hình mới”. UBND tỉnh yêu cầu các cấp,
thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, chủ
tịch UBND các huyện, thành phố thường
xuyên quan tâm và triển khai các giải pháp
nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ. Trước hết là ban hành Kế

hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025
gắn với nhu cầu sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm,
luân chuyển và điều động cán bộ, CCVC; quan
tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng, thử thách cán
bộ qua môi trường thực tiễn nhằm triển khai
thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của BTV
Tỉnh ủy. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn
vị xây dựng kế hoạch tự đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ, CCVC thuộc thẩm quyền quản lý.
Mỗi cơ quan, đơn vị đều thành lập Ban đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC. Ban đào tạo, bồi
dưỡng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
và kiểm tra về kiến thức nghiệp vụ chuyên
môn, văn hóa công vụ đối với cán bộ, CCVC
cơ quan 1-2 lần/năm. Kết quả kiểm tra là một
trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại và thực
hiện các khâu trong công tác cán bộ như quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn
nhiệm, luân chuyển, điều động, chế độ, chính
sách đối với cán bộ, CCVC. Tổ chức kiểm tra,
sát hạch, đánh giá kiến thức, năng lực, kỹ năng
về nghiệp vụ chuyên môn, hiểu biết chung ít
nhất 1 lần/năm đối với ít nhất 50% số cán bộ,
công chức; ít nhất 1 lần/năm với số viên chức
nghiệp vụ chuyên môn…

Nhằm tạo đột phá trong công tác đào tạo,
bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025, tỉnh Vĩnh
Phúc sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
CCVC theo các chương trình như: Bồi dưỡng
trước khi bổ nhiệm ngạch CCVC; bồi dưỡng
kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý kết hợp
với đi thực tế và trao đổi kinh nghiệm trong và
ngoài nước. Tổ chức các lớp đào tạo văn bằng
2 đối với cán bộ, CCVC trong quy hoạch các
chức danh Tỉnh ủy quản lý; lớp đào tạo đại học
hoặc cử cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt
chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn theo
quy định; lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy
hoạch BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm
kỳ 2025-2030; các lớp nguồn quy hoạch cấp
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

khái niệm tư pháp
Tư pháp là một trong ba quyền cao nhất của

nhà nước - lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Tư pháp được hiểu dưới nhiều góc độ khác

nhau, theo nghĩa rộng nhất, tư pháp là sự công
bằng, công lý và các thiết chế nhằm duy trì, bảo
đảm sự công bằng, bảo vệ nền công lý. Từ điển
Luật học (NXB Từ điển Bách khoa, H.2006)
ghi quyền tư pháp là “quyền xét xử các vụ án
hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế,
lao động, hành chính…”. Trong sách Thể chế
tư pháp trong nhà nước pháp quyền, (NXB Tư
pháp, H.2004) của Viện nghiên cứu pháp lý
định nghĩa: “Tư pháp là một lĩnh vực quyền lực
nhà nước, được thực hiện thông qua hoạt động
phân xử và phán xét tính đúng đắn, tính hợp
pháp của các hành vi, các quyết định pháp luật
khi có sự tranh chấp về các quyền và lợi ích
giữa các chủ thể pháp luật”. Như vậy, quan
niệm về quyền tư pháp cơ bản đều cho rằng
quyền tư pháp là quyền xét xử và dựa trên quan
điểm này thì cơ quan tư pháp được xác định là

tòa án. Nhưng để xét xử đúng, công minh và
công bằng không thể chỉ có tòa án.

Như thế ở Việt Nam, tư pháp được hiểu theo
nghĩa rộng, là toàn bộ hoạt động bảo vệ pháp
luật, trong đó hoạt động xét xử của tòa án là
trung tâm. Ngoài ra, còn có các hoạt động bổ
trợ tư pháp như luật sư, công chứng, đấu giá,
giám định tư pháp. Trong nhận thức của nhiều
người dân và cơ quan có thẩm quyền, các cơ
quan tư pháp bao gồm các cơ quan trong
Ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương
(Bộ Tư pháp, các sở tư pháp và các phòng tư
pháp cấp huyện).

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005
của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư
pháp đến năm 2020 tiếp tục chỉ ra hệ thống các
cơ quan tư pháp mà trọng tâm là Tòa án Nhân
dân thực hiện quyền xét xử; Viện Kiểm sát
nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát
hoạt động tư pháp; các cơ quan điều tra thực
hiện nhiệm vụ điều tra trong tố tụng hình sự
và các cơ quan thi hành án.

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 TÖ PHAÙP

Bài 4



2. Quan niệm của hồ Chí Minh về quyền
tư pháp

Tư pháp là cơ quan trọng yếu của chính
quyền. Chính quyền nhà nước Việt Nam là
chính quyền của dân, do dân và vì dân. Cơ
quan tư pháp có quyền và nhiệm vụ bảo vệ
pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo
đảm công lý và quyền sống, quyền tự do và
quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân. Cơ
quan thực hiện quyền tư pháp phải được thiết
lập đồng thời với cơ quan thực hiện quyền lập
pháp và cơ quan hành chính. Cơ quan tư pháp
khi làm nhiệm vụ chỉ tuân theo pháp luật. 

Bản chất của nền tư pháp. Xuất phát từ bản
chất của Nhà nước và pháp luật là dân chủ, Hồ
Chí Minh cũng yêu cầu công tác xét xử nói
riêng và công tác tư pháp nói chung đều phải
vì lợi ích của Nhân dân. Tại Hội nghị học tập
của cán bộ Ngành Tư pháp năm 1950, Người
dạy: “Các chú hiện nay làm công tác tư pháp,
công tác xử án. Vậy muốn làm tốt công tác ấy,
trước hết phải đề cao lòng thương nước,
thương đồng bào, phải căm ghét bọn thực dân
xâm lược và bè lũ tay sai của chúng. Nghĩ cho
cùng, vấn đề tư pháp trong lúc này là vấn đề ở
đời và làm người. Ở đời và làm người là phải
thương nước, thương dân, thương nhân loại
đau khổ bị áp bức”. Người đã đề ra những yêu
cầu chuẩn mực về năng lực chuyên môn và
đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác
tư pháp trong chính quyền mới: “Các bạn là
những người phụ trách pháp luật. Lẽ dĩ nhiên,
các bạn phải nêu cao cái gương “phụng công,
thủ pháp, chí công vô tư” cho nhân dân noi
theo”. Đó chính là bản chất của nền tư pháp
Việt Nam, một nền tư pháp hoàn toàn mới về
bản chất so với nền tư pháp của chính quyền
thực dân, phong kiến - chính quyền của các
chế độ bóc lột, trong đó dung dưỡng áp bức,
bất công, “nén bạc đâm toạc tờ giấy”.

Sự thống nhất giữa đức trị và pháp trị trong
hoạt động tư pháp. Tư tưởng Hồ Chí Minh về

sự thống nhất giữa đức trị với pháp trị trong
hoạt động tư pháp của nhà nước pháp quyền
có nguồn gốc sâu xa từ truyền thống văn hoá
phương Đông và từ tấm gương trị nước của
các vị vua hiền minh trong lịch sử phong kiến
Việt Nam. Hồ Chí Minh đã thực thi triệt để vấn
đề đức trị với pháp trị trên cơ sở cách mạng,
khoa học và nhân đạo, nói đi đôi với làm, vì
hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng pháp trị của
Hồ Chí Minh đặc biệt thể hiện nổi bật ở việc
bảo đảm tính khoa học, hiệu lực và nghiêm
minh của pháp luật. Hơn hai tháng sau khi
tuyên bố độc lập, ngày 23-11-1945 Hồ Chí
Minh đã ký Sắc lệnh số 64-SL về việc thành
lập Ban Thanh tra đặc biệt và Toà án đặc biệt
có nhiệm vụ giám sát, xét xử sai phạm của các
nhân viên từ trong các UBND các cấp đến cơ
quan cao nhất của chính quyền (các bộ). Bốn
ngày sau khi ký Sắc lệnh thành lập Ban Thanh
tra đặc biệt và Toà án đặc biệt, ngày 27-11-
1945 Hồ Chí Minh ký tiếp Sắc lệnh ấn định
hình phạt “tội đưa và nhận hối lộ”. Trong đó,
quy định đưa và nhận hối lộ sẽ bị phạt từ 5 đến
20 năm khổ sai và phải nộp phạt gấp đôi số
tiền nhận hối lộ. 

Tư pháp góp phần giáo dục đạo đức cho
nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, giáo dục nhân
dân hiểu biết về pháp luật là cần thiết, vì điều
đó tạo ra tính chủ động của người dân trong
thực thi pháp luật. Tư pháp không chỉ nhằm
luận tội và xử phạt mà chủ yếu là để giáo dục,
làm cho người ta hướng thiện và hoàn lương.
Xử phạt cũng phải đạt yêu cầu làm cho người
ta tâm phục, khẩu phục mà vui vẻ đoạn tuyệt
với quá khứ lầm lạc của mình. Nhưng muốn
vậy thì cán bộ, nhất là cán bộ Ngành Tư pháp
phải làm gương trong việc tuân thủ pháp luật.
Trong thư gửi Hội nghị tư pháp toàn quốc
tháng 2-1948, Hồ Chí Minh viết: “Các bạn là
bậc trí thức. Các bạn có cái trách nhiệm nặng
nề và vẻ vang là làm gương cho dân trong mọi
việc… Các bạn là những người phụ trách thi
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hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn phải nêu
cao cái gương “phụng công, thủ pháp”, chí
công vô tư cho nhân dân noi theo”(1). 

Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá I (tháng
11-1946), có đại biểu Quốc hội đã chất vấn
Chính phủ về nạn hối lộ trong các cơ quan
công quyền, thay mặt Chính phủ, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã trả lời thẳng thắn: “Chính phủ
hiện thời đã cố gắng liêm khiết lắm. Nhưng
trong Chính phủ, từ Hồ Chí Minh đến những
người làm việc ở các uỷ ban làng, đông lắm,
phức tạp lắm. Dù sao, Chính phủ đã hết sức
làm gương, và nếu làm gương không xong, thì
sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ.
Đã trị, đang trị và sẽ trị cho kỳ hết”. “Pháp luật
phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất
kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”.

Thực hiện định chế tư pháp bảo trợ. Tháng
8-1945, khi chính quyền cách mạng mới ra
đời, mặc dù phải đối phó với thù trong, giặc
ngoài nhưng Hồ Chí Minh vẫn dành nhiều
thời gian cho việc quy định chế định tư pháp
bảo trợ. Định chế tư pháp bảo trợ thực chất là
trợ giúp pháp lý cho người dân. Định chế này
nhằm bảo đảm cho hoạt động điều tra, xét xử
tội phạm được tiến hành như quy trình tố tụng
của các quốc gia văn minh, tiến bộ khác. Tư
tưởng này xuất phát từ yêu cầu bảo vệ uy tín
của Nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ trong
nhiệm vụ bảo vệ người dân, tránh oan sai, lạm
quyền hoặc ức hiếp dân, cũng như không để
lọt tội phạm. Một trong những quy định của
chế định tư pháp bảo trợ là bảo đảm có luật
sư thực hiện bào chữa cho bị can, bị cáo trước
các phiên xét xử tại Toà án của chế độ dân
chủ nhân dân. Ngày 10-10-1945, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 10/SL về việc
duy trì tổ chức luật sư cũ. Hiến pháp 1946
(Điều 67) quy định: “Người bị cáo được
quyền tự bào chữa lấy hoặc mượn luật sư”.
Ngay sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký
Sắc lệnh 13/SL ngày 24-1-1946, trong đó có

quy định: “Nếu bị can không có ai bênh vực,
ông Chánh án sẽ cử một luật sư hoặc một bào
chữa viên để bào chữa”. Tại Sắc lệnh số
113/SL ngày 28-6-1946 về lệ phí và án phí
(Điều 7) cũng quy định: “Nguyên cáo hoặc bị
cáo trong một việc hộ có quyền xin tư pháp
bảo trợ”. Như vậy, chế định bảo trợ tư pháp
cũng được áp dụng đối với các vụ việc dân sự
do Tòa xử.

Do số lượng luật sư còn quá ít, không đủ
đáp ứng nhu cầu nên Sắc lệnh số 69/SL ngày
18-6-1949 và Sắc lệnh số 144/SL ngày 22-12-
1949 đã quy định về việc mở rộng chế độ bào
chữa, cho phép các bị can, bị cáo có thể nhờ
một công dân không phải là luật sư bênh vực
trước các Toà án, trừ Toà án binh tại mặt trận.

Tư tưởng và nội dung tư pháp bảo trợ của
Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kế thừa, thể hiện
kết quả của cuộc đấu tranh bền bỉ của nhân loại
vì công lý và công bằng trước pháp luật của
mọi tầng lớp dân cư, của các quyền dân sinh,
dân chủ và dân quyền. Chế định bảo trợ tư
pháp mà Hồ Chí Minh theo đuổi xuất phát từ
các nguyên tắc tối thượng của các công ước
nhân quyền, là quyền bất khả xâm phạm trái
pháp luật về tự do thân thể, nhân phẩm và tài
sản của công dân; quyền được đối xử bình
đẳng trước pháp luật và quyền suy đoán vô tội:
Không ai bị cho là có tội khi chưa có bản án
có hiệu lực pháp luật của một toà án hợp pháp
vì không phải 100% người bị truy cứu là bị
can, bị cáo, là người đã phạm tội và có tội theo
pháp luật.

Tóm lại, với những tư tưởng định hướng và
bằng những hoạt động cụ thể của mình trên
lĩnh vực tư pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
đặt nền móng cho sự ra đời của nền tư pháp
Việt Nam, để xây dựng một nhà nước dân chủ
của dân, do dân và vì dân, vận hành quản lý
bằng pháp luật kết hợp chặt chẽ với việc giáo
dục đạo đức, là sự thống nhất của đức trị và
pháp trị.
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3. hồ Chí Minh dày công xây dựng nền
tư pháp nhân dân 

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý tưởng về một
chế độ xã hội mới tốt đẹp, về một nền công lý
dân chủ, tiến bộ, một nền tư pháp nhân dân đã
xuất hiện từ rất sớm và là tư tưởng xuyên suốt,
nhất quán trong toàn bộ cuộc đời hoạt động
cách mạng của Người. Nền tư pháp đó được đặt
trong một hệ thống bộ máy chính quyền mạnh
mẽ và sáng suốt của nhân dân trên nền tảng dân
chủ. Nền tư pháp đó thể hiện rõ nét những đặc
điểm của Việt Nam trên cơ sở tiếp thu, kế thừa
các giá trị văn minh, tiến bộ của nhân loại về tư
pháp cũng như các giá trị văn hoá của tư tưởng
chính trị - pháp lý phương Đông. Nền tư pháp
nhân dân là một nền tư pháp gắn bó với dân,
gần dân, vì dân, một nền tư pháp của những
thẩm phán “áo vải” nhân dân, lăn lộn với dân
và hiểu dân, không phải là những quan tòa án
xa vời, khép kín cánh cửa công đường mà xử
án, tạo ra sự cách biệt với dân. Những đặc điểm
đó của nền tư pháp nhân dân trong tư tưởng Hồ
Chí Minh được thể hiện đậm nét qua các
nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của
hệ thống tư pháp: Nguyên tắc bảo đảm quyền
bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật; có
sự tham gia của đại diện nhân dân vào việc xét
xử của tòa án; tòa án xét xử công khai... 

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về nền tư pháp
nhân dân thể hiện qua việc xây dựng và tổ
chức hệ thống các toà án nhân dân. Bằng việc
ký Sắc lệnh số 33-SL ngày 13-9-1945 về việc
thành lập các tòa án quân sự trong phạm vi
toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt những
viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng hệ
thống toà án ở nước ta. Mặc dù có tên gọi là
Tòa án quân sự nhưng với thẩm quyền được
quy định về bản chất thì đây chính là Tòa án
cách mạng của chính quyền dân chủ nhân dân
mà không phải là Tòa án quân sự thuần túy
như nhiều người từng hiểu. Mặc dù là tòa án ở
thời kỳ cách mạng mới thành công nhưng với

các quy định về thành phần hội đồng xét xử,
thủ tục xét xử, đường lối xét xử theo các
nguyên tắc chuẩn mực và cơ bản trong hoạt
động tư pháp như xét xử công khai, có tranh
luận, có nghị án, khoan hồng, nhân đạo đối với
người biết ăn năn hối cải, bảo đảm quyền bào
chữa của bị cáo và quyền xin ân xá, giảm án
của người bị kết án tử hình..., hoạt động của
Tòa án quân sự thể hiện bản chất tiến bộ, dân
chủ và pháp quyền của Nhà nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa trong việc thực hiện quyền
lực Nhà nước. Chính điểm này cho thấy Chủ
tịch Hồ Chí Minh là người am hiểu tường tận
và coi trọng giá trị của các nguyên tắc tư pháp
thực định đã được áp dụng trên thế giới và
được thừa nhận trong học thuyết của Chủ
nghĩa Mác - Lênin.

4. hồ Chí Minh đặt nền móng xây dựng
bộ máy thực hiện quyền tư pháp nhân dân

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra
đời, cùng với bộ máy thực thi quyền lập pháp,
quyền hành pháp được xác lập thì bộ máy thực
hiện quyền tư pháp cũng ra đời. Dưới sự chủ
trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hiến pháp đầu
tiên của nước ta đã xác định: “Cơ quan tư pháp
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm có:
a) Tòa án tối cao. b) Các tòa án phúc thẩm. c)
Các tòa án đệ nhị cấp và sơ cấp” (Điều thứ 63,
Hiến pháp năm 1946).

Sau 9 năm kháng chiến chống thực dân
Pháp thắng lợi, để phù hợp với tình hình mới,
năm 1959, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí
Minh bản Hiến pháp sửa đổi đã ra đời. Bản
Hiến pháp này quy định cơ quan tư pháp bao
gồm cả cơ quan xét xử và cơ quan kiểm soát
việc tuân theo pháp luật của các cơ quan hành
chính nhà nước là Tòa án Nhân dân các cấp và
Viện Kiểm sát nhân dân các cấp. Chương 8,
Điều 97 (Hiến pháp năm 1959) đã ghi: “Tòa
án Nhân dân tối cao nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, các tòa án nhân dân địa phương, các
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1. C.Mác và Ph.ăng-ghen 
C.Mác và Ph.ăng-ghen đã chỉ rõ tính tất yếu

của cuộc đấu tranh giải phóng nhân loại khỏi
ách áp bức, bất công tàn bạo của giai cấp tư
sản là làm cuộc cách mạng giải phóng xã hội
do giai cấp công nhân và đội tiên phong của
nó là Đảng Cộng sản lãnh đạo. Cuộc cách
mạng ấy sẽ xóa bỏ tận gốc sự thống trị của
CNTB và tất cả tàn dư của các xã hội trước nó
để xây dựng CNXH. 

Hai ông là tác giả cuốn Tuyên ngôn của
Đảng Cộng sản - Cương lĩnh đầu tiên của
những người cộng sản trên toàn thế giới. Tư
tưởng cơ bản và chủ đạo của Tuyên ngôn là:
“Trong mỗi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế
và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do
sản xuất kinh tế mà ra - cả hai cái đó cấu thành
cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng

của thời đại ấy, do đó (từ khi chế độ công hữu
ruộng đất nguyên thủy tan rã) toàn bộ lịch sử
là lịch sử của các cuộc đấu tranh giai cấp, đấu
tranh giữa những giai cấp bị bóc lột và những
giai cấp đi bóc lột, giữa những giai cấp bị trị
và những giai cấp thống trị, qua các giai đoạn
của sự phát triển xã hội của họ; nhưng cuộc
đấu tranh ấy hiện nay đã đến một giai đoạn mà
giai cấp bị bóc lột và bị áp bức (tức là giai cấp
vô sản) không còn có thể tự giải phóng khỏi
tay giai cấp bóc lột và áp bức mình (tức là giai
cấp tư sản) được nữa, nếu không đồng thời và
vĩnh viễn giải phóng toàn thể xã hội khỏi ách
bóc lột, ách áp bức và khỏi những cuộc đấu
tranh giai cấp…”(1). Trong tác phẩm này,
C.Mác và Ph.ăng-ghen đã chỉ rõ: Trong
CNTB, giai cấp tư sản liên tục bóc lột giai cấp
vô sản đối với sức lao động của họ, tạo ra lợi

đỂ hiện thực hÓa con đường phát triỂn đất nước 
PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
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nhuận bị giai cấp tư sản chiếm đoạt và tích lũy
vốn. Tuy nhiên, làm như vậy giai cấp tư sản cư
xử như tự đào mồ chôn chính nó; giai cấp vô
sản không thể tránh khỏi việc trở nên có ý thức
về năng lực của họ và lên nắm chính quyền
thông qua cách mạng, lật đổ giai cấp tư sản.
Trong Cương lĩnh đầu tiên của những người
cộng sản, do hoàn cảnh lịch sử ở châu âu khi
ấy nên C.Mác và Ph.ăng-ghen chỉ mới hình
dung một cách đại thể là, sau khi lật đổ giai
cấp tư sản giành được chính quyền thì giai cấp
vô sản sẽ thiết lập nền chuyên chính vô sản,
cải tạo và xây dựng xã hội mới, xã hội XHCN.

Trên thực tế, thời Mác và ăng-ghen chưa có
nước tư bản nào giành được chính quyền, chỉ
duy nhất Công xã Pa-ri nổ ra và sau hơn 70
ngày thì Công xã đã bị dìm trong bể máu.Từ
kinh nghiệm thực tế đấu tranh của giai cấp vô
sản chống lại giai cấp tư sản sau khi C.Mác
qua đời, trong lời tựa cho những lần tái bản
bằng các thứ tiếng khác nhau, Ph.ăng-ghen
vẫn nhất quán với phương pháp mà C.Mác và
Ph.ăng-ghen nêu ra trong lời tựa đầu tiên. Một
mặt, ông khẳng định tư tưởng chủ đạo của
Tuyên ngôn, mặt khác ông bổ sung, làm rõ hơn
những nội dung, cả về chiến lược và sách lược
của Tuyên ngôn. Chẳng hạn, khi viết Lời tựa
tái bản bằng tiếng Nga năm 1882, Ph.ăng-
ghen đã chỉ rõ vai trò của “nước Nga đang đi
tiên phong trong phong trào cách mạng châu
âu”. Đặc biệt, ông đã chỉ ra rằng nước Nga,
với chế độ công xã nông thôn, “cái hình thức
đã bị phân giải ấy của chế độ công hữu ruộng
đất nguyên thủy có thể chuyển thẳng lên hình
thức cao, cộng sản chủ nghĩa về sở hữu ruộng
đất” mà không cần “phải trải qua quá trình tan
rã như nó đã trải qua trong tiến trình phát triển
lịch sử của phương Tây”.

Từ thực tiễn nước Nga, Ph.ăng-ghen đã chỉ
rõ điều kiện một nước nông nghiệp chưa qua
chế độ TBCN, có thể tiến thẳng lên chủ nghĩa
cộng sản (CNCS). ông viết: “Ngày nay lời giải

duy nhất cho câu hỏi ấy là thế này: Nếu cách
mạng Nga báo hiệu một cuộc cách mạng vô sản
ở phương Tây và nếu cả hai cuộc cách mạng ấy
bổ sung cho nhau thì chế độ ruộng đất công
cộng ở Nga hiện nay sẽ có thể là khởi điểm của
một sự tiến triển cộng sản chủ nghĩa”(2). Chỉ
dẫn thiên tài đó của Ph.ăng-ghen đã làm phong
phú thêm lý luận về con đường đi lên CNCS
của các nước khác nhau trong những điều kiện
khác nhau. Điều đó đã được cuộc Cách mạng
Tháng Mười Nga năm 1917 chứng minh là
hoàn toàn đúng bởi sự vận dụng tài tình và sáng
tạo những nguyên lý của Tuyên ngôn và chỉ dẫn
bổ sung của Ph.ăng-ghen do V.I.Lê-nin và
Đảng Cộng sản (b) Nga thực hiện. 

C.Mác và Ph.ăng-ghen quan niệm xã hội
XHCN là một xã hội tiếp theo và cao hơn xã
hội tư bản. Nó phải phá bỏ chế độ tư hữu, thủ
tiêu nền sản xuất hàng hóa TBCN, loại trừ sự
tôn thờ đồng tiền trong các quan hệ xã hội, sự
sùng bái vật chất đi kèm với sự phá hủy các
giá trị con người. Động cơ và mục đích của
nền sản xuất TBCN là giá trị thặng dư. Đó là
nguồn gốc và điều kiện tồn tại của CNTB mà
hệ quả tất yếu của nó là duy trì chế độ người
bóc lột người. Theo C.Mác và Ph.ăng-ghen thì
cần thủ tiêu chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN,
chấm dứt quan hệ hàng - tiền, thay thế sự áp
bức, bóc lột con người bằng tự do và phát triển
toàn diện con người. Bằng cách đó, CNXH sẽ
“làm cho những cơn co giật và những đau đớn
của xã hội bóc lột phải tiêu tan”.

Bằng sự phân tích lô-gic phát triển của các
hình thái kinh tế - xã hội, C.Mác và Ph.ăng-
ghen hình dung con đường phát triển của xã hội
tương lai được hình thành sau khi giai cấp vô
sản mỗi nước giành được chính quyền là thiết
lập nền chuyên chính vô sản, xây dựng một xã
hội công hữu về tư liệu sản xuất dựa trên cơ sở
của lực lượng sản xuất phát triển thật cao không
tương dung được với chế độ sở hữu tư nhân,
tiêu biểu là sở hữu tư bản nữa, xóa bỏ chế độ
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người bóc lột người, thiết lập một xã hội hoàn
toàn tự do, bình đẳng, nhân đạo. “Thay cho chế
độ tư sản cũ, với những giai cấp và đối kháng
của nó, xuất hiện một liên hiệp, trong đó sự
phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho
sự phát triển của tất cả mọi người”(3). 

2. V.i.Lê-nin - nhà cách mạng trung thành
và phát triển Chủ nghĩa Mác, ông là nhà canh
tân đầu tiên, vĩ đại nhất trong lịch sử phát triển
của CNXH khoa học. 

Sau khi cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga
thành công, nước Nga trong những năm 1917-
1921 do sự đòi hỏi khắc nghiệt của nội chiến
và chống trả sự bao vây của 14 nước đế quốc
nên đã áp dụng Chính sách cộng sản thời
chiến, thực hiện xây dựng nền kinh tế phi
hàng hoá, phân phối sản phẩm trực tiếp, tiến
hành quốc hữu hóa công nghiệp, thương
nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông
dân, đình chỉ tự do buôn bán và trao đổi sản
phẩm ở địa phương.

Ngày 17-7-1921, trong một báo cáo quan
trọng “Chính sách kinh tế mới và những nhiệm
vụ của các ban giáo dục chính trị”, V.I.Lê-nin
đã nhận định: “Sai lầm của chúng ta” là “một
phần do những nhiệm vụ quân sự dồn dập đè
lên vai chúng ta, và do khi cuộc chiến tranh đế
quốc chủ nghĩa kết thúc, nước cộng hòa chúng
ta lúc đó đứng trước một tình hình cơ hồ như
tuyệt vọng - do những tình huống ấy và nhiều
tình huống khác nên chúng ta đã phạm sai lầm
quyết định chuyển ngay sang việc sản xuất và
phân phối cộng sản chủ nghĩa… Đáng tiếc
rằng, đó lại là một sự thật. Tôi nói đáng tiếc vì
một cuộc thí nghiệm không lâu lắm đã cho
chúng ta thấy rõ rằng cách làm như vậy là sai,
là trái với những điều trước kia chúng ta đã
viết về bước quá độ từ CNTB lên CNXH…
Thất bại đó đã biểu hiện ở chỗ là chính sách
kinh tế của ta lâm vào tình trạng, ở phía thượng
tầng của nó, bị tách rời cơ sở và không dẫn đến
việc phát triển lực lượng sản xuất mà cương

lĩnh Đảng ta coi là nhiệm vụ cơ bản và bức
thiết nhất.

Chế độ trưng thu lương thực thừa ở nông
thôn, cách giải quyết những nhiệm vụ xây
dựng ở thành thị một cách trực tiếp theo CNCS
như thế đã làm trở ngại cho việc phát triển lực
lượng sản xuất, và đã tỏ ra là nguyên nhân chủ
yếu gây nên cuộc khủng hoảng kinh tế và
chính trị sâu sắc mà chúng ta vấp phải hồi mùa
xuân 1921. Cho nên, đứng về mặt đường lối
và chính sách của chúng ta mà xét, cần phải có
cái mà người ta không thể gọi một cách khác
hơn là một sự thất bại nặng nề và một sự rút
lui rất nghiêm trọng”(4). 

Với tinh thần tự phê phán nghiêm khắc đối
với bệnh giáo điều theo những quan niệm
chung của C.Mác và Ph.ăng-ghen khi xa rời
tình hình cụ thể ở nước Nga nên đã đi quá sớm,
quá xa trong các chủ trương kinh tế. Kịp thời
và dũng cảm nhận rõ sai lầm, V.I.Lê-nin đã đề
ra Chính sách kinh tế mới (NEP) và Thanh
Đảng nhằm đưa nước Nga quá độ lên CNXH
một cách hợp quy luật. NEP thực sự là một sự
chuyển hướng chiến lược: Từ quá độ trực tiếp
sang quá độ gián tiếp, từ đường thẳng chuyển
đi đường vòng, phải chia thời kỳ quá độ ra
thành nhiều bước quá độ, trung gian, từ từ.
Phải kiên nhẫn, không được nôn nóng trước
cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ cho sự toàn
thắng của CNXH. Từ lập trường chính trị của
giai cấp vô sản, V.I.Lê-nin đã chỉ rõ: Chuyên
chính vô sản là một cuộc chiến tranh quyết liệt.
Giai cấp vô sản đã thắng lợi trong một nước,
nhưng trong phạm vi quốc tế thì vẫn yếu hơn.
Giai cấp vô sản phải đoàn kết chung quanh
mình toàn thể công nhân và toàn thể nông dân
làm cho họ nhận thức sâu sắc rằng trận chiến
đấu chưa kết thúc.

Chính sách kinh tế mới là trận chiến đấu
mới bằng một đường lối chiến lược mới giữa
giai cấp vô sản và giai cấp tư sản để giành
thắng lợi cho CNXH. NEP là một cống hiến
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xuất sắc của V.I.Lê-nin vào lý luận của CNXH
khoa học. Con đường đi lên CNXH ở một
nước không phải là nước tư bản phát triển cao
đặt ra những vấn đề mới mà C.Mác và
Ph.ăng-ghen chưa đề cập tới.

Trước hết, phải thừa nhận nền kinh tế hàng
hoá còn lâu dài trong suốt thời kỳ quá độ và
trong CNXH. Do đó, phải thừa nhận quy luật
giá trị, thừa nhận về mặt pháp lý của các hình
thức sở hữu, phân phối, áp dụng cơ chế hạch
toán kinh tế trong sản xuất - kinh doanh, sử
dụng các đòn bẩy kinh tế (kích thích sản xuất,
thưởng phạt, thuế, lương…); giải quyết đúng
đắn các quan hệ hàng - tiền, cung - cầu, kế
hoạch - thị trường. 

Thứ hai, phải thỏa hiệp với tiểu nông. Nhà
nước chuyên chính vô sản không được tính
toán hơn thiệt đối với họ mà phải giúp đỡ, tạo
điều kiện cho họ tiến lên. V.I.Lê-nin đã từng
nhấn mạnh: Chúng ta chỉ có thể chiến thắng
được CNTB khi biết tổ chức được tầng lớp tiểu
nông lại trên cơ sở phát triển lực lượng sản
xuất, phải dùng chính quyền vô sản mà giúp
đỡ cho sự phát triển. Cuộc đấu tranh sẽ kết
thúc như thế nào là do điều đó quyết định.
Điều đáng chú ý là V.I.Lê-nin đã khuyên “chớ
trông mong chuyển ngay lên chủ nghĩa cộng
sản” mà phải lấy sự quan tâm của người lao
động làm cơ sở, phải thừa nhận quyền tự do
sản xuất - kinh doanh và quyền sở hữu tư nhân
của người tiểu nông về công cụ sản xuất và vật
phẩm tiêu dùng. Từ đó mà hướng họ vào các
hình thức hợp tác tự nguyện, có lợi, trên cơ sở
phát triển lực lượng sản xuất.

Thứ ba, cần phải sử dụng “chủ nghĩa tư bản
nhà nước”, phải lợi dụng nó để xây dựng cơ sở
vật chất kỹ thuật của CNXH. V.I.Lê-nin đặt
vấn đề sử dụng CNTB nhà nước mà nhiều
người cộng sản đương thời coi là điều “kỳ lạ”,
là “phi lý”, nhưng xét trên bình diện lý luận
chính trị và các quy luật vận động của lịch sử,
thì chính nó lại là “chiếc cầu nối” để đi lên

CNXH. Đây là vấn đề mà C.Mác và Ph.ăng-
ghen trước kia chưa hề đặt ra. V.I.Lê-nin nói:
Cần phải “tạo ra một thứ chủ nghĩa tư bản phục
tùng nhà nước và phục vụ nhà nước”(5). Phải
chăng, đó chính là chủ trương tôn trọng các
hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, phát
triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
mà Đảng ta đang vận dụng? Tư duy chính trị
sáng suốt đã dẫn V.I.Lê-nin đi đến những quyết
định táo bạo - một sự táo bạo vượt cao hơn
những suy nghĩ bảo thủ trì trệ dựa trên nguyên
tắc: Tôn trọng các quy luật khách quan, đặc
biệt là các nguyên tắc kinh tế. Chính vì vậy mà
Lê-nin từ chỗ coi NEP là một chính sách kinh
tế, thậm chí coi là “một bước lùi”, tới chỗ
khẳng định như một đường lối chính trị, một
phương hướng phát triển “nghiêm túc và lâu
dài”, hơn thế nữa còn là một thiết kế lý luận về
mô hình của CNXH.

Thứ tư, NEP là sự thể hiện bản lĩnh chính trị
của Đảng Cộng sản và chính quyền Xô-viết.
Đây thực sự là một cuộc đấu tranh giai cấp
giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản quốc tế,
bởi vì vấn đề cuối cùng là những người cộng
sản sẽ thành công hay thất bại trong công cuộc
xây dựng CNXH. “Hãy nhớ rằng câu hỏi mà
hiện nay cần phải giải đáp dứt khoát là: Chúng
ta có biết cách làm việc cho chính chúng ta
được hay không? Nếu không - tôi xin nhắc lại
- nước cộng hoà của ta sẽ bị diệt vong”(6).
V.I.Lê-nin đòi hỏi tất cả cán bộ, đảng viên,
viên chức nhà nước đều phải học hỏi để biết
làm kinh tế, bởi vì “bên cạnh các đồng chí sẽ
có các nhà tư bản, cũng sẽ có các nhà tư bản
nước ngoài, những người được tô nhượng và
những nhà trưng thầu; họ sẽ quơ của các đồng
chí những món lợi nhuận lên tới hàng trăm
phần trăm; họ sẽ làm giàu bên cạnh các đồng
chí. Cứ để cho họ làm giàu; còn các đồng chí
thì sẽ học được ở bọn họ cách quản lý kinh tế,
chỉ có như thế, các đồng chí mới xây dựng
được nước cộng hòa cộng sản chủ nghĩa”(7).   
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tòa án quân sự là những cơ quan xét xử của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong
trường hợp cần xét xử những vụ án, Quốc hội
có thể quyết định thành lập các tòa án đặc
biệt”. Điều 105 ghi: “Viện Kiểm sát nhân dân
tối cao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
kiểm soát việc tuân theo pháp luật của các cơ
quan thuộc Hội đồng Chính phủ, cơ quan nhà
nước địa phương, các nhân viên cơ quan nhà
nước và công dân. Các viện kiểm sát nhân dân
địa phương và viện kiểm sát quân sự có quyền
kiểm soát trong phạm vi do luật định”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tư pháp nói riêng
và về Nhà nước nói chung vẫn đang là cơ sở
để Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền
XHCN của dân, do dân và vì dân hiện nay r

-----
(1) Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, NXB Sự

thật, H.1958, tập 1, tr.234-235.

Việc học hỏi là một trọng trách, nó liên quan
đến sự sống còn của chế độ. Vì vậy, V.I.Lê-nin
coi mọi sự lơ là học tập đều là tội lỗi: Ai ngại
khó khăn, ai nhụt chí khí, ai muốn thoái lui,
không chịu lao vào khoa học quản lý - “một
khoa học thật khó khăn, gian khổ và đôi khi
khắc nghiệt nữa”(8). ông đã nghiêm khắc cảnh
báo: Nếu ai không chịu học để biết quản lý thì
đều phải xử phạt một cách nghiêm khắc. Đó là
biện pháp duy nhất để tồn tại, bởi vì nếu không
biết quản lý thì chúng ta sẽ bị “uy hiếp của nạn
diệt vong”. ông đã chỉ rõ: “Nhà nước phải học
cách buôn bán để sao cho công nghiệp thỏa
mãn được nông dân, còn nông dân thì nhờ có
thương nghiệp mà thỏa mãn được nhu cầu của
mình. Phải tổ chức như thế nào để mỗi người
lao động đem được hết sức mình ra củng cố
nhà nước công - nông. Chỉ có như thế mới có
thể xây dựng được một nền đại công

nghiệp”(9).   
V.I.Lê-nin đã phát triển tư tưởng của C.Mác

và Ph.ăng-ghen về hình thái kinh tế - xã hội,
về sự phát triển và thay thế nhau của các chế
độ xã hội, khẳng định con đường phát triển của
nhân loại là làm cuộc cách mạng XHCN.

Sự thắng lợi của CNXH đối với CNTB, suy
cho cùng là CNXH có tạo ra được một năng
suất lao động xã hội cao hơn CNTB hay
không, mà muốn có năng suất lao động xã hội
cao hơn CNTB, thì chỉ có một con đường duy
nhất là công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất
nước r

-----
(1), (2), (3) C.Mác và Ph.Ăng-ghen tuyển tập,

NXB Sự thật, H.1980, tập 1, tr.509-510, tr.508,
tr.569. (4), (5), (6), (7), (8), (9) V.I.Lê-nin toàn tập,
NXB Sự thật, H.1978, tập 44, tr.197-199, tr.202,
tr.209, tr.209, tr.210, tr.210.

LÀM THEO TƯ TƯỞNG...
(Tiếp theo trang 34)

ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm
kỳ 2025-2030; lớp bồi dưỡng lý luận chính trị,
tiêu chuẩn chức danh cho đội ngũ cán bộ, công
chức các cấp bảo đảm khi được bổ nhiệm hoặc
bố trí công tác phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn
theo quy định… Đồng thời, Tỉnh ủy tăng
cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát
công tác đào tạo, bồi dưỡng về nội dung,
chương trình, hình thức, chất lượng, kinh
phí… của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm
vụ đào tạo, bồi dưỡng.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trên
tinh thần đổi mới, công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ ở Vĩnh Phúc thời gian tới hứa hẹn sẽ có
những đột phá, bảo đảm chất lượng, hiệu quả,
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC có
đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ, thực hiện thành công nghị quyết đại hội
đảng bộ các cấp đã đề ra r

ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC...
(Tiếp theo trang 30)
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Văn hóa từ chức nhìn từ lịch sử chính trị
phong kiến Việt nam 

Trong những năm gần đây, khái niệm “từ
chức” và các hình thái thể hiện được đề cập
khá nhiều trên nghị trường của nhiều phiên
họp Quốc hội, trên các phương tiện thông tin
đại chúng và mới được bổ sung, đề cập trong
một số văn bản của Đảng và Nhà nước. Từ
chức là vấn đề tuy được nhắc đến nhiều nhưng
mới chỉ là hiện tượng, chưa được coi là phổ
biến, bình thường ở Việt Nam hiện nay. 

Nhìn lại lịch sử chính trị Việt Nam thời kỳ
phong kiến Việt Nam và cả những năm gần
đây, văn hóa từ chức trong đời sống chính trị
Việt Nam đã manh nha hình thành nhưng chưa
trở thành một hiện tượng bình thường, được xã
hội tiếp nhận như một vấn đề cần phải có của

ĐỂ TỪ CHỨC TRỞ THÀNH văN Hóa 
MINH ANH, HoàNG YếN, TườNG VY, THANH TùNG

Từ chức là một chủ đề còn khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng rất phổ biến, được luật hóa và
trở thành một trong những nét văn hóa cơ bản gắn liền với trách nhiệm thực thi công vụ của
mỗi công chức tại các quốc gia phát triển. Văn hóa từ chức là biểu hiện theo chuẩn mực,
đạo lý xã hội, nhân cách của người đang đảm nhận chức vụ tự nguyện rời bỏ vị trí lãnh đạo,
nhằm bảo đảm lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Tạo dựng và phổ
biến văn hoá từ chức là góp phần hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, làm đẹp thêm hình ảnh
người cán bộ, đảng viên, tác động trực tiếp đến quá trình xây dựng Đảng về đạo đức, củng
cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ và Nhà nước ta. Tạp chí Xây dựng Đảng trân
trọng giới thiệu với bạn đọc chùm bài 3 kỳ “Để từ chức trở thành văn hóa” của nhóm tác
giả Minh Anh - Hoàng Yến - Tường Vy - Thanh Tùng đến từ Viện Khoa học tổ chức, cán bộ,
Ban Tổ chức Trung ương.

NEÙT ÑEÏP VAÊN HOÙA TÖØ CHÖÙC
NHÌN TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI

Bài 1:

Văn hóa từ chức là phạm trù văn hóa
chính trị gắn liền với việc thực thi và kiểm
soát quyền lực. Trong điều kiện Đảng ta
đặt ra yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, chỉnh
đốn Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa
từ chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là
cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy
tín, ngang tầm nhiệm vụ. Để đưa ra các
giải pháp phù hợp trong việc xây dựng văn
hóa từ chức trong hệ thống chính trị Việt
Nam cần có cái nhìn toàn cảnh - cái nhìn
lịch sử biện chứng về văn hóa từ chức
trong suốt thời kỳ dựng nước và giữ nước,
phát triển và hội nhập của dân tộc ta.



bất kỳ chế độ xã hội văn minh nào. Việt Nam
đã trải qua 10 triều đại phong kiến với nhiều
bậc nho học nổi tiếng “lều chõng” đi thi để ra
làm quan, phụng sự giúp nước, giúp dân, thế
nhưng không ít người buộc phải xin từ quan
về làm dân thường, sống cuộc sống vui thú
điền viên, không màng sự đời, danh lợi như
Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh
Khiêm, Nguyễn Thiếp…

Triều đại nhà Trần, thời vua Trần Dụ Tông
(1336-1369), các bậc trung thần bị đè nén, bọn
nịnh thần lên ngôi, người dân đói khổ nhưng
vua chỉ mải miết vui thú cờ bạc, tửu sắc, nghe
lời nịnh thần. Văn Trinh Công, Tư nghiệp
Quốc Tử giám Chu Văn An đã dâng “thất trảm
sớ” khuyên can vua phải chém đầu 7 loạn thần
để củng cố kỷ cương, giữ gìn phép nước nhưng
không được vua chấp thuận, ông đã dứt áo từ
quan về ở ẩn, vừa dạy học và chữa bệnh, sống
cuộc đời thanh bạch với trăng, gió, thơ để giữ
tiết hạnh của một bậc thánh hiền. Chu Văn An
là một trong những vị quan đầu tiên trong lịch
sử phong kiến Việt Nam dám từ bỏ chốn quan
trường mà muôn người thèm muốn để về ở ẩn,
làm những điều mình thích. Việc từ quan của
Chu Văn An xuất phát từ bản tính cương trực,
liêm chính, luôn giữ được phẩm hạnh của
người thánh hiền, thi thố tài năng, ra làm quan
để hộ quốc an dân chứ không phải ra làm quan
để có cuộc sống đủ đầy. Hành động treo mũ từ
quan của Chu Văn An là một hành động chỉ có
thể được thực hiện bởi những bậc trung quân
không màng danh lợi, luôn nghĩ cho nước, cho
dân. Hành động đó đã trở thành tấm gương
sáng cho thế hệ nhà nho tiếp nối, nhiều bậc nho
học hậu bối sau này đã học tập hành động từ
quan của ông. 

Thời vua Trần Nghệ Tông (1321-1395)
cũng có một vị quan triều đình vì can gián vua
không được nên đành treo áo từ quan, đó là
tướng quân Đỗ Lễ (Đỗ Tử Bình). Sự nghiệp
của ông gắn liền với cuộc chiến giữa Đại

Việt và Chiêm Thành hồi nửa cuối thế kỷ 14.
Khi đánh quân Chiêm Thành, tướng quân Đỗ
Lễ thấy quân giặc sai người trá hàng, ông bèn
3 lần can gián nhà vua không đánh nhưng vua
không nghe, ông đành treo mũ bỏ đi. Hành
động đó của ông được Sử gia Ngô Sĩ Liên
đánh giá rất cao, coi đó là tấm gương sáng cho
con cháu đời sau. Việc treo mũ bỏ đi của
tướng quân Đỗ Lễ cũng phù hợp với tư tưởng
của các bậc quan thanh liêm cuối triều Trần,
cũng giống Chu Văn An trước đó, biết rõ
những việc nguy hại cho triều đình nên ra sức
can ngăn nhà vua, khuyên vua làm điều phải
đạo, hợp lẽ nhưng vì vua không còn sáng suốt,
thích nghe lời xàm tấu, nịnh thần nên đành từ
quan chứ nhất định không chịu sống kiếp luồn
cúi. Những con người như thế xứng đáng là
bậc đại trí, đại đức, là tấm gương sáng cho hạ
thế noi theo.

Triều đại Hậu Lê, trong số những khai quốc
công thần đã cùng sinh tử với Lê Thái Tổ (Lê
Lợi) có Nguyễn Trãi, một trong những nho sĩ
nổi tiếng nhất lịch sử phong kiến Việt Nam.
Sinh thời, Nguyễn Trãi nổi tiếng là người liêm
khiết, cương trực, sống thanh tao, không màng
vật chất, tiền bạc, chỉ mong sống đúng với lời
dạy của bậc thánh hiền. Do đó, sau khi Lê
Thái Tổ (Lê Lợi) mất, Lê Thánh Tông lên
ngôi, ông liền cáo quan về ở ẩn tại núi Côn
Sơn (nay thuộc TP. Chí Linh, tỉnh Hải
Dương). Quyết định treo mũ từ quan của
Nguyễn Trãi được nhiều sử gia cho rằng ông
xin từ quan là do tuổi đã cao, sức đã yếu, lại
tự nhận thấy mình không còn phù hợp với sự
nghiệp làm quan. 

Thời nhà Mạc, đời vua Mạc Hiến Tông (?-
1546) trị vì, nhà Mạc bắt đầu suy, trạng nguyên
Nguyễn Bình Khiêm đã dâng sớ trị tội 18 kẻ
nịnh thần nhưng vua không chấp nhận,
Nguyễn Bình Khiêm đã xin từ quan về quê.
Hành động xin từ quan về quê của Nguyễn
Bình Khiêm giống với tiền bối Chu Văn An,
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cả hai đều là bậc trung quân ái quốc, khi thấy
triều đình rơi vào thoái trào, bọn nịnh thần lộng
hành, nhân dân đói khổ, với bản tính cương
trực, họ đã chủ động đề nghị vua phải chấn
chỉnh kỷ cương nhưng đều bị khước từ nên
đành treo mũ từ quan. Hành động từ quan đó
đều là hành động của những bậc thánh hiền,
của những vị quan cương trực, thanh liêm.
Những bậc thánh hiền đã thấm được đạo thì dù
có nghèo khổ, hoạn nạn cũng không sợ hãi, chỉ
sợ không có người hiểu mình, sợ không tìm
được minh chủ chứ không bao giờ chịu sống
luồn cúi để hưởng lợi lộc riêng. Họ luôn nghĩ
đến xã tắc đúng theo câu nói “Dân vi bản, xã
tắc thứ chi”. 

Thời nhà Hậu Lê, La Sơn Phu Tử Nguyễn
Thiếp làm quan được 13 năm, đến năm Mậu
Tý (1768) thì xin từ quan về ở ẩn. Học giả
Hoàng Xuân Hãn cho rằng quyết định từ quan
của Nguyễn Thiếp xuất phát từ việc ông cảm
thấy bất lực trước tình cảnh nhiễu nhương của
đất nước, tình trạng mua quan bán chức diễn
ra khắp nơi, đời sống nhân dân khổ cực, vua
Lê được lập chỉ là “bù nhìn”, thực quyền thuộc
về chúa Trịnh. Chính trong tình trạng nhiễu
nhương của xã hội, bậc nho sĩ như ông luôn
muốn tìm được minh quân để nỗ lực cống
hiến, dốc toàn tâm, mong cho quốc thái dân an
nhưng sức mọn của ông không thể xoay
chuyển càn khôn nên đành từ quan về ở ẩn. 

Nhìn lại nước Việt ta xưa, các nhà nho,
những người có tri thức, phẩm giá treo ấn từ
quan khá nhiều. Tất nhiên việc từ chức ấy phần
nhiều là do không đồng ý với quan điểm của
vua. Nhưng dù lý do nào thì rõ ràng Việt Nam
đã có lịch sử về văn hóa từ chức. Nhìn từ góc
độ lịch sử phong kiến Việt Nam, từ chức là câu
chuyện văn hóa hơn là pháp lý. Từ chức trước
hết là hành vi của cá nhân, nó vừa biểu hiện
văn hóa chính trị của cá nhân nhưng đồng thời
cũng là sự phản ảnh các giá trị của văn hóa
cộng đồng. Văn hóa cá nhân gắn với nhân cách

cá nhân, thể hiện qua trình độ nhận thức, qua
ý thức, thái độ và cụ thể hơn là qua hành vi
cũng như sự tham gia của các cá nhân vào đời
sống chính trị. Về cơ bản, văn hóa từ chức phụ
thuộc vào các điều kiện về chính trị, kinh tế,
văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, kể cả khi các điều
kiện này đầy đủ cũng chưa chắc chắn rằng nhất
định sẽ có văn hóa từ chức. Ngược lại, vẫn có
thể có hành vi từ chức trong điều kiện các yếu
tố trên chưa đầy đủ. Từ chức là một thành tố
văn hóa được biểu hiện ra không chỉ ở hành vi
mà cả trong ý thức, tư tưởng và suy nghĩ của
cá nhân người có quyền chức. Thực tế cho thấy
hành vi từ chức của các cá nhân còn có cơ sở
đạo đức của nó là liêm chính, tự trọng, trọng
danh dự, liêm sỉ của chính các cá nhân đó và
các chuẩn mực đạo đức khác. Nếu không có
những chuẩn mực đạo đức này rất khó để các
cá nhân từ chức hoặc nếu không hành vi từ
chức cũng không trở nên tự giác, khó trở thành
văn hóa. 

Văn hóa từ chức nhìn từ lịch sử hiện đại 
Từ khi Đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc thực

hiện cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân
dân, nhất là khi Cách mạng Tháng Tám thành
công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra
đời, Đảng luôn coi trọng công tác cán bộ bởi
cán bộ có vai trò rất quan trọng, quyết định sự
thành bại của cách mạng. Trong từng giai đoạn
cách mạng, chúng ta đã chứng kiến nhiều tấm
gương cán bộ có đạo đức, mẫn cán, kiên trực,
dấn thân, nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp
cách mạng, thậm chí có một số đồng chí vì sự
nghiệp chung đã quyết định từ bỏ chức vụ
mình đang nắm giữ với mong muốn sự nghiệp
cách mạng giành thắng lợi. Trong giai đoạn
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn thể
dân tộc thực hiện cuộc cách mạng dân tộc, dân
chủ nhân dân và sự nghiệp xây dựng, đổi mới
đất nước đều xuất hiện những cán bộ lãnh đạo,
quản lý dám từ bỏ chức vụ vì sự nghiệp chung. 

Đồng chí Trường Chinh (1907-1988) là một
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nhà cách mạng của Việt Nam, đã có nhiều
đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh vì
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân
dân ta. ông đã từng giữ các chức vụ quan
trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam
như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam,
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch
Quốc hội Việt Nam. Tuy không trực tiếp và là
người chịu trách nhiệm duy nhất về những sai
lầm của cấp dưới, nhưng là người lãnh đạo
cao nhất của Đảng trong Cải cách ruộng đất,
tháng 9-1956, trong Hội nghị Trung ương về
vấn đề sửa sai Cải cách ruộng đất, đồng chí
Trường Chinh đã xin từ chức Tổng Bí thư. Sau
đó, ông đứng đầu chỉ đạo công tác sửa sai cho
đến năm 1958. Giữa năm 1986, tại Hội nghị
BCH Trung ương, đồng chí Trường Chinh
được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản
Việt Nam khi đồng chí Lê Duẩn từ trần. Tháng
12-1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
VI, do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Trường
Chinh đã chủ động xin nghỉ, không tái cử.
Hành động của đồng chí Trường Chinh về cơ
bản có thể coi là văn hóa từ chức, bởi hành
động của ông xuất phát từ tinh thần tự giác,
trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, qua đó
bảo vệ hình ảnh thiêng liêng, uy tín của Đảng
trước Nhân dân. 

Trong xã hội hiện đại, từ chức là hiện tượng
được xã hội coi trọng và ủng hộ, được nhìn
nhận theo hướng tích cực như một tất yếu
trong quá trình nâng cao chất lượng nhân sự
cấp cao và hoạt động hiệu quả của tổ chức.
Điều này cũng thể hiện yêu cầu, đòi hỏi cao
hơn của xã hội về năng lực, trách nhiệm, đạo
đức, ý thức tuân thủ pháp luật của những
người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý. Khi có
những sự việc xảy ra gây hậu quả nghiêm
trọng, người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý đã tự
kiểm điểm trách nhiệm bản thân và đưa ra
quyết định nghiêm khắc nhất đối với mình là
xin từ chức hoặc thấy bản thân giữ cương vị

đã lâu ở một chức vụ nên xin từ chức để các
đồng chí khác có cơ hội, có điều kiện cống
hiến cho Đảng, cho sự phát triển chung của
đất nước. 

Đồng chí Lê Huy Ngọ khi đang làm Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn, sau vụ án Lã Thị Kim oanh đã có đơn
xin từ chức. Lã Thị Kim oanh, Giám đốc
Công ty Tiếp thị và Thương mại Nông nghiệp
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đã cùng đồng phạm cố ý làm trái, thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô hơn
70 tỉ đồng và hơn 92.000 USD, gây thiệt hại
hơn 34 tỉ đồng và 3.000 USD. Trong vụ án này,
hai nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn là Nguyễn Quang Hà và
Nguyễn Thiện Luân cùng hai nguyên vụ
trưởng của Bộ này là Phan Văn Quán và
Huỳnh Xuân Hoàng phạm tội thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án Lã
Thị Kim oanh xảy ra trong bối cảnh đồng chí
Lê Huy Ngọ mới được bổ nhiệm Bộ trưởng,
chưa nắm được tình hình nhưng thấy rõ trách
nhiệm của mình trong vụ án này nên đã xin từ
chức. Bộ trưởng Lê Huy Ngọ xin từ chức là
một việc làm đúng đắn, hợp đạo lý, là một văn
hóa rất đáng quý của người lãnh đạo. 

Chẳng hạn như đồng chí Nguyễn Sự,
nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng
Nam, dù còn mấy tháng nữa mới hết nhiệm kỳ
đồng chí được bầu làm Bí thư Thành ủy (2010-
2015) và còn hơn hai năm nữa mới đến tuổi
nghỉ hưu, đồng chí đã quyết định nghỉ hưu
sớm để những người kế nhiệm tiếp tục làm cho
Hội An phát triển. Những tấm gương giàu lòng
tự trọng, không ham quyền lực, tận tụy phụng
sự nhân dân đang thể hiện một nét mới về văn
hóa chính trị qua văn hóa từ chức, có tầm ảnh
hưởng đến đời sống xã hội, hứa hẹn sự chuyển
biến tích cực về tư tưởng, phong cách, trách
nhiệm của người cán bộ, đảng viên hiện nay. 
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TRANG TP. HỒ CHÍ MINH

Để đền đáp, tôn vinh sự hy sinh, cống
hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ,
thương binh, bệnh binh, gia đình liệt

sỹ, người có công với cách mạng, thấm nhuần
đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ
người trồng cây” của dân tộc, những năm qua
các cấp ủy, chính quyền TP. Hồ Chí Minh luôn
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác
đền ơn đáp nghĩa, chăm lo thương binh, liệt sỹ,
người có công với cách mạng. Qua đó, các cấp
ủy, chính quyền thành phố cũng đã đúc rút
được nhiều bài học kinh nghiệm quý nhằm đẩy
mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp
phần thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ
thành phố lần thứ X đề ra là  “Xây dựng TP.
Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

tập trung mọi nguồn lực chăm lo người
có công với cách mạng

TP. Hồ Chí Minh hiện có 271.129 người có
công cách mạng và thân nhân hưởng chính
sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với
cách mạng. Trong đó, có 50.160 liệt sỹ, 5.184
Mẹ Việt Nam Anh hùng (có 280 Mẹ còn sống),
26.174 thương binh, 3.549 bệnh binh, 5.780
người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
bị nhiễm chất độc hóa học, 10.302 người hoạt
động cách mạng bị địch bắt, tù đày; 26.109
người có công giúp đỡ cách mạng. 

Những năm qua, Thành phố đã huy động
mọi nguồn lực nhằm thực hiện đầy đủ, kịp
thời và hiệu quả các chính sách, chế độ ưu đãi
đối với người có công và thân nhân của họ.
Ngoài chính sách trợ cấp theo quy định của

Nhà nước, TP. Hồ Chí Minh đã vận dụng thêm
từ nguồn ngân sách của Thành phố và nguồn
lực từ cuộc vận động toàn dân tích cực tham
gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn
dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ
và người có công” để thực hiện tốt các chính
sách đối với người có công với cách mạng.
Thành ủy, UBND thành phố đã triển khai kế
hoạch tổ chức thực hiện, kêu gọi, vận
động các đơn vị, cá nhân ủng hộ và trích ngân
sách hỗ trợ thêm cho các Mẹ Việt Nam Anh
hùng 2 - 3 triệu đồng/tháng, có nơi hơn 5 triệu
đồng/tháng (huyện Củ Chi, Hóc Môn). Các
Mẹ được các cơ quan, đơn vị nhận phụng
dưỡng suốt đời, thường xuyên thăm hỏi, chăm
sóc lúc ốm đau. Hiện nay, các cấp ủy đảng
thuộc Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đang tích cực
chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng cả
về vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, từ năm
2001, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
đã vận động các đơn vị phụng dưỡng, thăm,
tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại 2 tỉnh
Quảng Nam và Bến Tre. 

Thương binh, bệnh binh và người hoạt động
kháng chiến của TP. Hồ Chí Minh, ngoài trợ
cấp của Nhà nước, tiếp tục được chăm sóc
bằng nhiều hình thức như giúp vốn ưu đãi cho
các gia đình thương, bệnh binh; tạo điều kiện
cho con em thương, bệnh binh có việc làm
hoặc đi xuất khẩu lao động; tu sửa, xây dựng
mới các nhà tình nghĩa, nhà tình thương đã
xuống cấp; thăm, tặng quà nhân Ngày Thương
binh - Liệt sỹ 27-7 cũng như dịp lễ, Tết

CôNG TÁC ĐềN ơN ĐÁp NGHĨA
ở thành phố “Nghĩa tình”

PHạM BÁ NHIễU



Nguyên đán…
Việc chăm sóc thương, bệnh binh nặng được

cấp ủy, chính quyền các cấp của Thành phố
đặc biệt quan tâm. Bên cạnh chế độ, chính sách
của Nhà nước, rất cần sự hỗ trợ thiết thực về
vật chất và tinh thần trong cuộc sống hằng
ngày. Vì vậy, Thành phố đã kêu gọi, vận động
các đơn vị, doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân
hỗ trợ thương, bệnh binh nặng, giúp mỗi
thương binh nặng có thêm mức hỗ trợ sinh
hoạt 1 - 2 triệu đồng/tháng. 

Thành phố đã xét duyệt và giải quyết chế độ
trợ cấp một lần cho 9.781 người hoạt động
kháng chiến theo Quyết định số 290/2005/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh
phí 44 tỷ 499 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện
tốt công tác chi trả trợ cấp một lần, trợ cấp
hằng tháng đến tận tay từng đối tượng. Ngoài
chính sách, chế độ của Nhà nước, hằng năm
Thành phố trích ngân sách khoảng 310-350 tỷ
đồng tổ chức thăm, tặng quà gia đình người có
công dịp lễ, Tết. Lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc
thành phố và các quận, huyện đã dành những
phần quà có ý nghĩa tặng các gia đình chính
sách vào dịp 27-7 và các ngày lễ, Tết.

Những năm gần đây, mỗi năm Thành phố
chi ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng để thực hiện
việc nâng cấp, tôn tạo các “Nhà tình nghĩa”
xây tặng đã lâu, có dấu hiệu xuống cấp. Để
nâng cao chất lượng công trình nhà tình nghĩa,
nhà tình thương, hằng năm các cấp chính
quyền của Thành phố đều nâng mức hỗ trợ xây
dựng mới hoặc sửa chữa nhà cho người có
công với cách mạng, năm 2021 nâng từ 50
triệu đồng lên 60 - 80 triệu đồng/căn; hỗ trợ
học bổng cho học sinh, sinh viên là con liệt sỹ,
thương, bệnh binh qua chương trình Giải
thưởng Nguyễn Hữu Thọ… Bên cạnh đó,
Thành phố cũng tăng mức hỗ trợ sinh hoạt cho
các đối tượng chính sách có công đang được
nuôi dưỡng tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè
(Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành

phố); trợ cấp thêm cho những thương binh
nặng và bệnh binh mất sức trên 61%...

Đối với việc phong tặng, truy tặng danh hiệu
vinh dự cấp Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh
hùng”, tính từ khi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi
người có công (bổ sung) các cấp ủy, chính
quyền của Thành phố đã hoàn chỉnh thủ tục hồ
sơ đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng
Danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho
2.976 Mẹ, nâng tổng số Mẹ Việt Nam Anh
hùng toàn thành phố lên 5.184; tiếp tục công
nhận và giải quyết cho 1.339 người hưởng trợ
cấp, người hoạt động cách mạng trước Cách
mạng Tháng Tám năm 1945 hy sinh, từ trần.
Xác nhận và giải quyết trợ cấp cho 1.806
người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm
chất độc hóa học và con đẻ của họ; làm xong
thủ tục cho 68.146 người thoát ly hoạt động
kháng chiến giải phóng dân tộc để được tặng
thưởng huân, huy chương. Hiện nay, Thành
phố có 13.487 thân nhân người có công được
hưởng trợ cấp ưu đãi về giáo dục, đào tạo hằng
năm, chủ yếu là con em các liệt sỹ, thương,
bệnh binh nặng.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp
ủy, chính quyền thành phố, đến năm 2019 TP.
Hồ Chí Minh đã xác minh, xét duyệt, thẩm
định, giải quyết dứt điểm các hồ sơ, chế độ,
chính sách cho người có công còn tồn đọng.
Ngoài ra, các hồ sơ khác như hồ sơ thương
binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến
bị địch bắt tù đày, thanh niên xung phong trên
các chiến trường, người nhiễm chất độc da
cam… cũng được giải quyết kịp thời, bảo đảm
quyền lợi cho các đối tượng.

Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách
hỗ trợ người có công, TP. Hồ Chí Minh chú
trọng chỉ đạo công tác khảo sát, tìm kiếm, quy
tập mộ liệt sỹ. Từ năm 2015 đến nay, Thành
phố và các quận, huyện đã tìm kiếm, quy tập
trên 200 hài cốt liệt sỹ đưa vào nghĩa trang.
Đồng thời thường xuyên nâng cấp, sửa chữa,
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trồng cây xanh tại 7 nghĩa trang, khu tưởng
niệm với hơn 27.000 mộ liệt sỹ.

những bài học kinh nghiệm
Từ thực tiễn công tác đền ơn đáp nghĩa 47

năm sau ngày giải phóng, cấp ủy, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh đúc rút một
số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy,
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và nhân
dân trong việc quan tâm chăm sóc, ưu đãi
người có công. Cấp ủy, chính quyền các cấp TP.
Hồ Chí Minh đã tập trung mọi nguồn lực để
thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người
có công cao hơn bình quân chung cả nước. 

Hai là, việc thực hiện chính sách đối với
người có công cần lồng ghép với nhiều chương
trình khác của Thành phố và các địa phương
như cho vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm,
hỗ trợ phương tiện sản xuất… Từ những hỗ trợ
thiết thực của các cơ quan, đơn vị và cộng
đồng, các gia đình chính sách phấn đấu vươn
lên, vững vàng hơn trong cuộc sống.   

Ba là, Thành phố tích cực thực hiện hiệu

quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân
chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ”, nổi
bật là Cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn
đáp nghĩa”, “Phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt
Nam Anh hùng”, “Chăm sóc bố, mẹ liệt sỹ neo
đơn”, “Đỡ đầu con liệt sỹ”... tại tất cả các
quận, huyện. Qua đó, hỗ trợ các gia đình chính
sách, người có công cải thiện đời sống về
nhiều mặt.

Bốn là, mở rộng phong trào tặng “Nhà tình
nghĩa” cho các gia đình chính sách. Huyện Củ
Chi là nơi khởi phát phong trào tặng “Nhà tình
nghĩa” và sau đó lan rộng trong cả nước.
Huyện Củ Chi và TP. Hồ Chí Minh đã sớm
hoàn thành xây “Nhà tình nghĩa” cho các gia
đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh khó khăn
về nhà ở. Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền đều
chủ động xây dựng kế hoạch và tập trung triển
khai Cuộc vận động trong các tầng lớp nhân
dân và doanh nghiệp. Nhờ đó phong trào xây
tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà tình thương”
ngày càng phát triển đều khắp, mang lại hiệu
quả cao r

Tuy nhiên, hành động từ chức trong khu vực
công của Việt Nam xảy ra không nhiều, nhưng
qua những trường hợp từ chức trong nền chính
trị Việt Nam hoàn toàn có thể khẳng định Việt
Nam thời kỳ này đã có một số biểu hiện cụ thể
của văn hóa từ chức. Việc từ chức ấy thể hiện
trách nhiệm chính trị cao của các cá nhân trước
Đảng, trước tổ chức, trước Nhân dân. Nó cho
thấy sự nghiêm túc và thẳng thắn trong việc
nhìn thẳng sự thật, nhận thức rõ sai lầm và
quyết tâm sửa chữa, khắc phục hậu quả. rõ
ràng là sự từ chức thể hiện tinh thần trách
nhiệm rất cao của các cá nhân, cán bộ, đảng
viên với Đảng, với tổ chức, với Nhân dân. Như
vậy, muốn có từ chức, đặc biệt là hình thành

văn hóa từ chức cần phải có một môi trường
thuận lợi với đầy đủ các cơ sở về chính trị,
kinh tế, văn hóa - xã hội và pháp lý để khích lệ
và tạo ra những tiền đề cho hành động từ chức
trở thành việc làm bình thường trong đời sống
chính trị ở nước ta. 

rõ ràng, để có văn hóa từ chức, phải xác lập
được đúng giá trị xã hội của cán bộ, công
chức, xác định được đúng giá trị con người,
giá trị văn hóa, giá trị xã hội của việc từ chức.
Chừng nào trong xã hội, nhất là trong hệ thống
công quyền còn coi cán bộ, công chức nằm ở
nấc thang cao nhất của giá trị xã hội, là nơi bảo
đảm con đường tiến thân với lợi ích cao và bền
vững, không gắn với trách nhiệm xã hội, trách
nhiệm công dân, trách nhiệm con người, thì
chừng đó văn hóa từ chức vẫn khó “có đất”
hình thành và phát triển lành mạnh r

ĐỂ TỪ CHỨC...
(Tiếp theo trang 43)
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Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-
2025 xác định cơ cấu nền kinh tế theo hướng“tăng trưởng xanh, chuyển đổi
số”, coi thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm, là công cụ cốt
lõi. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Hải Dương nhiều lần nhấn mạnh, CĐS phải biến thành quyết tâm chính trị,
nhiệm vụ ưu tiên của các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các địa phương,
đơn vị. Trong đó, cần chú trọng thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng
viên và nhân dân về CĐS. Theo đó, phát triển nhanh và bền vững theo hướng
tăng trưởng xanh và CĐS, gọi tắt là “Xanh - Số” là chiến lược phát triển
xuyên suốt, bao trùm của tỉnh để phấn đấu đến năm 2030 đưa Hải Dương
trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

CHIEÁN LÖÔÏC “TAÊNG TRÖÔÛNG XANH - CHUYEÅN ÑOÅI SOÁ”
của Hải Dương

NGọC ANH

những con số ấn tượng 
Ngày 26-3-2021, BCH Đảng bộ tỉnh Hải

Dương ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về
“Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định
hướng đến năm 2030”. Đây là Nghị quyết
chuyên đề đầu tiên của Chương trình hành động
số 02-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-
2025, trong đó việc phát triển chính quyền số,
kinh tế số, xã hội số là những nhân tố quyết định
để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và
sức cạnh tranh của tỉnh trước mắt cũng như lâu
dài. Hải Dương là tỉnh đầu tiên ban hành nghị
quyết chuyên đề về CĐS.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2025 Hải
Dương phấn đấu thuộc nhóm 20 tỉnh, thành
phố dẫn đầu cả nước về CĐS; đến năm 2030 sẽ
vươn lên thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn
đầu cả nước. Trên cơ sở Nghị quyết số 06 của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số
2358/KH-UBND ngày 25-6-2021 về triển khai

thực hiện Nghị quyết và xây dựng đề án về
CĐS giai đoạn 2021-2030 với tổng mức đầu tư
khoảng 4.000 tỷ đồng. Để thực hiện CĐS, Hải
Dương huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống
chính trị, trong đó Tỉnh ủy giao Ban Cán sự
đảng UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực
hiện do lãnh đạo cấp ủy hoặc lãnh đạo UBND
tỉnh làm Trưởng ban, đồng thời thành lập Ban
chỉ đạo CĐS các địa phương do người đứng
đầu UBND làm Trưởng ban, cùng sự tham gia
của các đoàn thể. Các thủ trưởng sở, ngành, địa
phương phải xác định rõ những lĩnh vực ngành,
địa phương cần ưu tiên thực hiện CĐS để phục
vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Sau hơn một năm thực hiện chiến lược về
CĐS, Hải Dương đã triển khai được 6 bước,
đây là những dấu mốc quan trọng của tỉnh
trong hành trình thực hiện CĐS. 

Thứ nhất, CĐS đã từng bước trở thành nhu
cầu cần thiết của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, nhiều tổ chức và cá nhân. Nhận thức



về tầm quan trọng của CĐS, nhận thức của
cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên và
nhân dân đã được nâng lên từ chỗ chưa hiểu
biết về CĐS đến hiểu và thực hiện. Cụm từ
này đã trở nên quen thuộc trong đời sống hằng
ngày. Yêu cầu đầu tiên trong Kế hoạch thực
hiện Chiến lược CĐS của Hải Dương nêu:
“Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương
chịu trách nhiệm trực tiếp về CĐS trong cơ
quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ
trách; nâng cao nhận thức của các cấp ủy
đảng, chính quyền, người dân và doanh
nghiệp về CĐS”.

Thứ hai, những ứng dụng của CĐS trong
phòng, chống dịch bệnh CoVID-19 thời gian
qua đã góp một phần không nhỏ cho những nỗ
lực kiểm soát, đẩy lùi và thích ứng linh hoạt,
an toàn với dịch bệnh, trở thành một công cụ
không thể thiếu trong công tác phòng, chống
dịch bệnh ở Hải Dương. 

Thứ ba, tuy dịch bệnh bùng phát, nhờ CĐS
mà quả vải thiều cùng một số nông sản chủ lực
và sản phẩm oCoP của Hải Dương vẫn đến
được với người tiêu dùng trong và ngoài nước,
đem lại giá trị kinh tế vượt trội. Lần đầu tiên
giá trị thu được từ quả vải thiều lên tới 1.478
tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2020.

Thứ tư, doanh nghiệp của Hải Dương đã và
đang trở thành lực lượng tiên phong trong ứng
dụng CĐS để nâng cao năng suất lao động, hạ
giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của
hàng hóa. Đến cuối tháng 12-2021, Hải Dương
có 97.827 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn
thương mại điện tử, 95.563 hộ sản xuất nông
nghiệp được đào tạo kỹ năng số, 289 sản phẩm
của tỉnh được đưa lên sàn.

Thứ năm, trong khối các cơ quan đảng,
chính quyền, việc ứng dụng công nghệ thông
tin và CĐS trong chỉ đạo, điều hành, hội họp,
cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính
quyền điện tử, chính quyền số được ứng dụng
mạnh mẽ đem lại hiệu quả thực sự với những

hiệu ứng to lớn trong bối cảnh thực hiện mục
tiêu vừa phòng, chống dịch CoVID-19, vừa
phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ sáu, trong 3 dự án thành phần của Đề
án về CĐS (xây dựng hạ tầng công nghệ thông
tin cho chính quyền điện tử và đô thị thông
minh; xây dựng Trung tâm Giám sát, điều
hành thông minh tỉnh Hải Dương; xây dựng
Trung tâm Giám sát an ninh không gian
mạng), thì Trung tâm Điều hành thông minh
IoC của tỉnh với 20 hợp phần kết nối cơ sở dữ
liệu các ngành bước đầu mang lại những tiện
ích thiết thực trong mọi hoạt động của tỉnh.
Trung tâm được đầu tư hệ thống trang thiết bị
hiện đại, các biểu đồ trực quan hiển thị 24/7,
các hình ảnh từ hệ thống ca-mê-ra giám sát
CCTV trên toàn tỉnh được kết nối về bộ máy
đầu não, kết hợp với nền tảng bản đồ số và
thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung, hỗ trợ
Lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình của tỉnh
24/24, từ đó ra quyết định nhanh chóng, chính
xác và kịp thời.

Website về CĐS của tỉnh Hải Dương tại địa
chỉ: chuyendoiso.haiduong.gov.vn đi vào hoạt
động phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành của Lãnh đạo tỉnh, đem đến trải nghiệm
mới về dịch vụ CĐS cho người dân và doanh
nghiệp. 

Mục tiêu về những công dân số
Mới đây, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức “Ngày

CĐS 26-3” với chủ đề “CĐS hiện thực hóa
khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương”. Sự kiện
lần đầu tiên được tổ chức thể hiện quyết tâm
mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân
trong tỉnh khi thực hiện chiến lược phát
triển “Tăng trưởng xanh - Chuyển đổi số”. 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy
Hải Dương khẳng định, CĐS không chỉ là cơ
hội mà còn là động lực, là công cụ hữu hiệu để
giúp Hải Dương đạt được khát vọng phát triển.
Hải Dương rút ra được bài học quan trọng:
CĐS là một xu thế tất yếu, chúng ta cần phải

48 X©y dùng §¶ng sè 8-2022

NGHỊ QUYẾT VÀ CUỘC SỐNG



nhanh chóng nắm bắt thời cơ phát triển do
CĐS mang lại. Cần đi đầu và đi nhanh hơn nữa
trong hành trình CĐS trên cả 3 trụ cột về xây
dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
“Khó khăn lớn nhất của CĐS là thay đổi thói
quen; thách thức lớn nhất của CĐS là nhận
thức đúng. Thay đổi thói quen là việc lâu dài.
Song, thay đổi thói quen của một tổ chức phụ
thuộc chủ yếu vào quyết tâm của người đứng
đầu”. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhận định. 

Hơn một năm qua, Hải Dương bước những
bước đầu tiên trong hành trình CĐS một cách
mạnh dạn, tự tin và quyết đoán với những dấu
mốc quan trọng. Ngày CĐS sẽ thành ngày hội
thực sự của người dân và doanh nghiệp. Lấy
người dân và doanh nghiệp là trung tâm của
CĐS, mỗi người dân trở thành công dân số thì
CĐS mới thành công. 

Tỉnh Hải Dương đã quyết định chọn ngày
26-3 là Ngày CĐS hằng năm của tỉnh, cũng
là ngày ban hành Nghị quyết số 06 của BCH
Đảng bộ tỉnh về CĐS, cũng là Ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện
sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị
tỉnh Hải Dương về CĐS và cũng đặt lên vai
của lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh
sứ mệnh xung kích, đi đầu trong ứng dụng
CĐS vào học tập, lao động, trong việc tuyên
truyền, vận động nhân dân ứng dụng CĐS
trong cuộc sống. 

Ngày CĐS còn là ngày hội của người dân,
doanh nghiệp và tuổi trẻ được hòa mình vào
không khí của đổi mới, sáng tạo, được tiếp cận
với những ứng dụng mới nhất của CĐS, qua
đó thổi bùng cảm hứng và niềm đam mê về
CĐS của mỗi người dân Hải Dương với mục
tiêu mỗi người dân sẽ là một công dân số. 

Hiện nay, ứng dụng Smart Hải Dương dành
cho người dân trong tỉnh đã có khoảng
150.000 người cài đặt. Đây là ứng dụng cung
cấp đầy đủ các dịch vụ phục vụ người dân
được tích hợp cơ sở dữ liệu, cung cấp đầy đủ

các dịch vụ tiện ích dành cho người dân. Đồng
thời, ứng dụng Hải Dương ID cũng là nền tảng
xã hội số hướng tới đối tượng là người lao
động. 

Đặc biệt với hệ thống định danh điện tử
eKYC thông minh, ứng dụng Hải Dương ID
sẽ giúp người dân xác thực chính xác danh tính
để tránh sự giả mạo và giúp thuận tiện hơn
trong quá trình sử dụng các dịch vụ công...
Đây sẽ là đầu mối hữu hiệu kết nối người lao
động, doanh nghiệp và chính quyền trong các
dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh, hướng đến
xây dựng một chính quyền phục vụ người dân
tốt hơn.

tiếp tục hành trình phát triển 
Trong năm 2022, Hải Dương sẽ đưa Trung

tâm dữ liệu và Trung tâm giám sát an ninh
không gian mạng vào hoạt động làm nền tảng
cho CĐS; hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia
sẻ dữ liệu của tỉnh; triển khai Kho dữ liệu dùng
chung, phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của
tỉnh, thực hiện số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu
quả trong hoạt động của chính quyền... 

Chính quyền số của tỉnh sẽ ngày càng được
đồng bộ với hạ tầng công nghệ thông tin phát
triển nhanh, hiện đại. Hàng loạt hệ thống công
nghệ đã được triển khai như phần mềm quản
lý văn bản điều hành, hội nghị trực tuyến, chữ
ký số, liên thông cổng dịch vụ công và một cửa
điện tử. Triển khai đồng bộ CĐS hệ thống đài
truyền thanh cấp xã từ hệ thống có dây sang
đài truyền thanh thông minh cho ít nhất 2
huyện. Cung cấp dịch vụ đô thị thông minh:
In-tơ-nét không dây (wifi) công cộng, bệnh viện;
hệ thống chiếu sáng thông minh; ca-mê-ra,
ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật... Triển khai Bộ chỉ
số đánh giá CĐS tỉnh Hải Dương để các sở,
ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành
phố theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Hải Dương tập trung đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số; đưa
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triển khai sâu rộng
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các kế

hoạch, hướng dẫn của Trung ương, BTV Tỉnh
ủy Quảng Bình đã chỉ đạo tổ chức học tập và
thực hiện các chuyên đề hằng năm; hướng dẫn
công tác tuyên truyền gương các điển hình tiên
tiến theo từng giai đoạn; triển khai Cuộc vận
động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học,
nghệ thuật, báo chí viết về đề tài học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; cụ thể hóa các hướng dẫn về xây dựng
bản đăng ký, cam kết học tập, làm theo của cán
bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền. Công tác học tập, quán triệt được tổ
chức theo tinh thần đổi mới thông qua hình thức
trực tuyến trên sóng Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh Quảng Bình, do các báo cáo viên ở
Trung ương trực tiếp báo cáo; tổ chức biên tập,

in sao các đĩa VCD, đặt mua các tài liệu chuyên
đề hằng năm cấp phát cho các TCCSĐ; thường
xuyên duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2 kỳ/tháng
và tuyên truyền thường xuyên trên các số báo
Quảng Bình ra hằng ngày; duy trì thực hiện các
chuyên mục “Hoa đời thường”, “Xây dựng
Đảng”, “Đảng trong cuộc sống”... trên sóng Đài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh để tuyên truyền
các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo của
các tập thể, cá nhân.

BTV Tỉnh ủy cũng chỉ đạo cấp ủy các cấp
đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh
hoạt thường xuyên, xem đây là nhiệm vụ trọng
tâm trong sinh hoạt của chi bộ, cơ quan, đơn
vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn nội
dung, hình thức tổ chức phù hợp; quy định cụ
thể về nội dung trong từng tháng, từng quý,
như: Thông tin chuyên đề về cuộc đời, sự
nghiệp và thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
nói chuyện truyền thống nhân Ngày sinh nhật
Bác; gắn nội dung học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và từng đảng
viên... Việc đưa nội dung học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
vào sinh hoạt thường xuyên đã trở thành nền
nếp trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị,
góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và
nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên.

thực hiện nghiêm các chuẩn mực
Để tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, ngày 3-3-2016 BTV Tỉnh ủy ban hành
Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử

QUAÛNG BÌNH LAØM THEO LÔØI BAÙC

TS. NGUYễN VIếT XUâN
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

Cách đây hơn 65 năm, ngày 16-6-1957,
Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân Quảng Bình.
Trong buổi gặp mặt, trò chuyện trước ba
vạn đồng bào, Bác căn dặn: “Nếu biết dùng
đúng và dùng tốt tài nguyên và lao động của
mình thì Quảng Bình, Vĩnh Linh sẽ giàu có,
không những đời sống nhân dân tỉnh nhà
được nâng lên mà còn đóng góp một phần
quan trọng cho Nhà nước”. Khắc ghi lời
dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và
Nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn
đấu, vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều
thành tựu quan trọng trong phát triển kinh
tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị.



lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó
của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực
hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện
phương châm hành động “Tăng cường siết chặt
kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động”
và Quy định số 01-QĐ/TU, các cấp ủy đã chủ
động rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, gắn các chuẩn mực đạo đức cách mạng
với đạo đức nghề nghiệp; cải cách thủ tục hành
chính; bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, xây
dựng Bộ Quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách của Bác, trong đó quy định rõ
thái độ, trách nhiệm thực hiện văn hóa giao tiếp,
văn hóa ứng xử, văn hóa công sở... 

Tỉnh đã nghiêm khắc xử lý và phối hợp xử
lý 12 cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý; chỉ đạo
các cấp ủy xử lý các trường hợp cán bộ, đảng
viên vi phạm quy định trong thực hiện chức
trách, nhiệm vụ được giao. Sự quyết liệt trong
lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Bình đã
làm cho ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán
bộ được nâng lên; lề lối, tác phong làm việc
được chấn chỉnh, tạo chuyển biến khá rõ nét về
kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong
cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với
nhân dân; chống bệnh thành tích, bệnh hình
thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách
nhiệm, nói đi đôi với làm. Việc thực hiện Quy
định số 01-QĐ/TU đã góp phần quan trọng
khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, nâng
cao chất lượng công tác cán bộ, củng cố niềm
tin của Nhân dân vào Đảng, vào cán bộ, đảng
viên, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành và giải quyết công việc của đội ngũ
cán bộ, công chức, góp phần đẩy nhanh sự phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Lựa chọn khâu đột phá
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, BTV

Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ
trọng tâm, trong đó đẩy mạnh thực hiện đổi

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị
quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương
6 (khóa XII). Theo đó, tỉnh đã sáp nhập Văn
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn
phòng HĐND tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; thực hiện mô
hình Văn phòng phục vụ chung khối mặt trận
và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện,
trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc
trung tâm chính trị cấp huyện tại 8 huyện, thị
xã, thành phố; bí thư đồng thời là chủ tịch
UBND xã (5 xã); sắp xếp thôn, bản theo tiêu
chí diện tích, dân số. Đồng thời chỉ đạo sắp xếp
tổ chức bộ máy phòng, ban thuộc các sở, ban,
ngành, đơn vị nơi có 3-4 biên chế trở xuống;
giảm 29 đầu mối cấp phòng và tương đương
thuộc tỉnh (khối chính quyền 11, khối đảng 18),
43 phòng thuộc chi cục và tương đương; sắp
xếp lại, giảm 55 đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc khối các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
và cấp huyện (khối chính quyền 51, khối đảng
4) và tinh giản 372 biên chế công chức, 2.372
biên chế sự nghiệp, 140 hợp đồng lao động
theo Nghị định số 68 của Chính phủ... 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa
XII), BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện tự
kiểm tra, rà soát toàn diện công tác cán bộ, phát
hiện, chấn chỉnh những trường hợp còn sai sót
về quy trình, thủ tục, nhất là trong công tác bổ
nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Tiến hành thí
điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo; rà soát sắp
xếp cán bộ lãnh đạo, giảm số lượng cấp phó;
tiến hành tổ chức rà soát bằng cấp (tự kê khai,
báo cáo) đầy đủ, trung thực, đúng quy định; tổ
chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ
dự nguồn cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025;
các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí
thư cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025; tiến
hành thí điểm khảo sát nhân sự trước khi giới
thiệu cán bộ bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ
ứng cử, làm bước sàng lọc đầu tiên để lựa chọn
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nhân sự đủ năng lực, uy tín khi thực hiện quy
trình bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử;
thực hiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
thông qua báo cáo chương trình hành động
trước BTV Tỉnh ủy..., tạo bước chuyển biến
trong công tác cán bộ của tỉnh.

Cấp ủy các cấp đã lựa chọn những vấn đề
trọng tâm mang tính đột phá, tập trung giải
quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo sự
thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong
Nhân dân như: Công an tỉnh giải quyết hiệu
quả các vấn đề an ninh trật tự nổi lên trên địa
bàn liên quan đến sự cố môi trường biển, liên
quan đến thi công một số dự án kinh tế động
lực, trọng điểm của tỉnh; mở các đợt cao điểm
đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, khám
phá nhiều vụ án, chuyên án hình sự, ma túy,
bắt, xử lý nhiều đối tượng cầm đầu nguy hiểm.
Huyện Tuyên Hóa chủ động phối hợp xử lý vụ
phá rừng phòng hộ đầu nguồn nghiêm trọng tại
xã Thanh Hóa; xử lý vấn đề sạt lở đất và tình
hình sau lũ tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô;
công tác quản lý đất đai tại xã Phong Hóa; vấn
đề quản lý bảo vệ rừng tại xã Thanh Thạch,
việc lấn chiếm đập Khe Nung và triển khai các
đề án “Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt thành
rừng sản xuất’, “Đào tạo nghề cho lao động
nông thôn và xuất khẩu lao động có thời hạn ở
nước ngoài giai đoạn 2016-2020”… 

Thị xã Ba Đồn tập trung chỉ đạo giải quyết
dứt điểm các vụ việc có đơn thư, khiếu nại, tố
cáo; xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tuyên
truyền tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân
dân về triển khai thực hiện Dự án Hệ thống thủy
lợi rào Nan. Huyện Quảng Trạch với công tác
giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Nhiệt điện
Quảng Trạch 1; công tác quản lý đất đai. Huyện
Minh Hóa xây dựng nội dung đột phá là “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, thực hiện nói đi đôi với làm trong
triển khai chương trình trọng tâm về trồng rừng

kinh tế và phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-
2020”; tập trung khắc phục tình trạng vi phạm
quy hoạch về đất ở tại thị trấn Quy Đạt, xã Yên
Hóa; tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai ở xã
Xuân Hóa và xã Quy Hóa; vi phạm trong quản
lý, bảo vệ rừng ở xã Hóa Tiến, Hóa Hợp. Huyện
ủy Quảng Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm là
giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm,
phát triển du lịch, đổi mới công tác cán bộ; tập
trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan
đến dân tộc - tôn giáo. Huyện ủy Lệ Thủy tập
trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan
đến sự cố môi trường biển, khai thác ti-tan.
Thành phố Đồng Hới với thực hiện chủ đề
“Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, tiếp
tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán
bộ, đảng viên”. Huyện Bố Trạch tập trung chỉ
đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, đặc biệt là
những tổ chức đảng yếu kém, giải quyết các vi
phạm trong lĩnh vực dân tộc - tôn giáo. Đảng
ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh xác định nhiệm vụ
trọng tâm là tăng cường lãnh đạo các doanh
nghiệp làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính
trị, mở rộng lĩnh vực, quy mô sản xuất - kinh
doanh… Việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm
mang tính đột phá và những vấn đề bức xúc để
tập trung giải quyết cho thấy việc học và làm
theo Bác tại Quảng Bình đã đi vào cuộc sống,
mang lại hiệu quả thiết thực.

nhân rộng các mô hình
Học và làm theo Bác, từng cấp ủy, chính

quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở
Quảng Bình đã gắn với các phong trào thi đua
yêu nước, các cuộc vận động do địa phương,
ngành, cơ quan phát động, tạo không khí thi
đua sôi nổi, lan tỏa sâu hơn trong đời sống xã
hội. Nhiều mô hình, phong trào mà các địa
phương, cơ quan, đơn vị triển khai cho kết quả
tích cực, tiếp tục được nhân rộng để lan tỏa
mạnh mẽ hơn, như: Mô hình “Dân vận khéo”;
phong trào quyên góp hỗ trợ bữa ăn cho bệnh
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Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - gọi chung là
đào tạo cán bộ - là một trong ba cạnh
của tam giác đều công tác cán bộ: Cạnh

thứ nhất là quy hoạch cán bộ theo từng chức
danh lãnh đạo, quản lý; cạnh thứ ba là bố trí sắp
xếp cán bộ vào chức danh lãnh đạo, quản lý đã
quy hoạch và cạnh thứ hai - nằm giữa hai cạnh
vừa nêu - là đào tạo cán bộ theo yêu cầu quy
hoạch. Nói đây là tam giác đều công tác cán bộ
chỉ cốt để nhấn mạnh tầm quan trọng như nhau
của ba động thái nghiệp vụ mà cơ quan tổ chức
cấp ủy cần tiến hành khi tham mưu về công tác
cán bộ: Một là, động thái lựa chọn người cơ bản
đáp ứng và quan trọng hơn là có triển vọng phát
triển nếu được tiếp tục đào tạo sẽ đáp ứng đầy
đủ tiêu chuẩn “đầu vào” của từng chức danh
lãnh đạo, quản lý; hai là, động thái lập kế hoạch
xác định nội dung đào tạo sao cho từng cán bộ
đã nằm trong quy hoạch sẽ được đào tạo đúng
hướng và đúng lúc - hiểu theo nghĩa là còn thiếu
nội dung gì so với tiêu chuẩn của chức danh quy
hoạch thì được bồi dưỡng đúng nội dung đó và
quan trọng hơn là lập kế hoạch xác định phương
thức và lộ trình đào tạo sao cho kịp thời điểm
xem xét sắp xếp vào chức danh quy hoạch; ba
là, động thái lựa chọn - cũng cần phải lựa chọn
vì theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-
2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch
cán bộ thì một chức danh được quy hoạch
không quá (thực chất là tới) ba người và một
người được quy hoạch không quá (thực chất là
tới) ba chức danh - để việc sắp xếp vào chức
danh quy hoạch sao cho đạt yêu cầu đúng

người, đúng việc và đúng thời điểm. 
Trong thực tế công tác cán bộ, khó tìm thấy

những trường hợp mà ba cạnh của tam giác
công tác cán bộ có thể bằng nhau. Trong đó,
cạnh thứ hai - đào tạo cán bộ theo yêu cầu quy
hoạch - thường là bị kéo dài nhất, thậm chí kéo
dài đến mức không còn chỗ cho cạnh thứ ba
xuất hiện (người ta hay gọi những trường hợp
không mong đợi này là “quy hoạch treo”).
Trọng trách của cơ quan tổ chức cấp ủy là làm
thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất, tiến tới
xóa bỏ tình trạng “quy hoạch treo” trong công
tác cán bộ và thường xuyên hơn là làm thế nào
để rút ngắn khoảng cách giữa cạnh thứ nhất và
cạnh thứ ba, thực chất là rút ngắn cạnh thứ hai.
Đương nhiên rút ngắn nhưng phải dành đủ thời
gian để bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu quy
hoạch chứ không thể vì rút ngắn, “tăng tốc” mà
vô tình hay cố ý xóa bỏ cạnh thứ hai. Không
phải ngẫu nhiên mà Quy định số 50-QĐ/TW
đã quy định: “Không thực hiện quy hoạch đồng
thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán
bộ ứng cử” và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW
ngày 15-2-2022 của Ban Tổ chức Trung ương
đã cụ thể hóa quy định này: “Không thực hiện
đồng thời quy trình bổ sung quy hoạch với quy
trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào
một chức danh lãnh đạo, quản lý. Việc thực
hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào
chức danh quy hoạch chỉ được thực hiện sau
khi phê duyệt quy hoạch ít nhất 3 tháng”.

Trọng trách của cơ quan tổ chức cấp ủy
trong việc đào tạo cán bộ không dừng ở kết quả

trọng trách của cƠ quan tỔ chỨc cấp ủy
trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

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



cán bộ được sắp xếp vào chức danh lãnh đạo,
quản lý đã quy hoạch sao cho đúng người,
đúng việc và đúng thời điểm. Lý do đơn giản
là khi mỗi cán bộ được sắp xếp vào chức danh
lãnh đạo, quản lý đã quy hoạch thì đó là lúc kết
thúc tam giác đều công tác cán bộ vừa qua và
cũng là lúc bắt đầu tam giác đều công tác cán
bộ tiếp theo: Được cơ quan tổ chức cấp ủy tiếp
tục lựa chọn để quy hoạch vào chức danh lãnh
đạo, quản lý cao hơn và do vậy đương nhiên sẽ
tiếp tục được cơ quan tổ chức cấp ủy lập kế
hoạch để đào tạo theo yêu cầu của chức danh
lãnh đạo, quản lý mới được quy hoạch ấy.
Thậm chí trong trường hợp không còn đủ tiêu
chuẩn - chẳng hạn tiêu chuẩn về độ tuổi hoặc
tiêu chuẩn về sức khỏe - để tiếp tục quy hoạch
vào chức danh lãnh đạo, quản lý cao hơn thì để
có đủ năng lực đảm đương chức danh lãnh đạo,
quản lý hiện tại, cơ quan tổ chức cấp ủy vẫn
phải có trách nhiệm đào tạo cho cán bộ ấy.
Chẳng hạn, phải tổ chức cập nhật những kiến
thức mới về đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, về thông tin thời sự
trong và ngoài nước và về cả những thông tin
thời sự chuyên ngành theo lĩnh vực mà cán bộ
đang được phân công lãnh đạo, quản lý. 

Có thể nói, đào tạo cán bộ là nhiệm vụ chính
trị thường xuyên của cơ quan tổ chức cấp ủy
trong quá trình tham mưu, giúp việc cho cấp ủy.
Ngay cả một yếu tố rất quan trọng trong việc đào
tạo cán bộ là năng lực tự đào tạo - từ văn hóa
đọc cho đến ý thức tổng kết thực tiễn để tự rút
ra bài học kinh nghiệm trong công vụ - của bản
thân từng cán bộ cũng phải được thu vào tầm
ngắm của người làm nghề tổ chức, phải được cơ
quan tổ chức cấp ủy ghi nhận như là dữ liệu để
đánh giá cán bộ, chứ không chỉ dựa vào bằng
cấp sau khi đào tạo. Suy ngẫm về trọng trách của
cơ quan tổ chức cấp ủy trong việc đào tạo cán
bộ không thể không tính tới một khía cạnh cũng
rất quan trọng là đào tạo cán bộ của nội bộ
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, bao gồm cả

Ngành Tổ chức nhà nước mà trước đây ở cấp
tỉnh trở xuống quen gọi là tổ chức chính quyền.
Và trong nội dung đào tạo cán bộ của nội bộ
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, rất cần đào tạo
về những kiến thức và kỹ năng liên quan đến
hoạt động tham mưu về đào tạo cán bộ, thậm chí
những kỹ năng tác nghiệp trực tiếp đối với các
hình thức đào tạo tự tổ chức, chẳng hạn như kỹ
năng tuyển sinh, kỹ năng giảng dạy…   

Suy ngẫm về trọng trách của cơ quan tổ chức
cấp ủy trong việc đào tạo cán bộ, không thể
không trăn trở về những hạn chế, bất cập vừa
chủ quan, vừa khách quan làm ảnh hưởng đến
chất lượng tham mưu đối với lĩnh vực công tác
này. Thứ nhất là, cho đến nay vẫn chưa thể hình
thành một mô hình đào tạo cán bộ một cách bài
bản, chuyên nghiệp theo từng ngành. Chẳng
hạn, đối với cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng
Đảng, số cán bộ trong ngành được đào tạo chính
quy chưa nhiều - trừ một số lớp chuyên ngành
Tổ chức do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh đào tạo; còn số được đào tạo theo kiểu
nghề dạy nghề, lần lượt trưởng thành từ cơ quan
tổ chức cấp ủy cấp huyện đến cơ quan tổ chức
cấp ủy cấp tỉnh rồi đến cơ quan tổ chức cấp ủy
cấp Trung ương, cũng rất hạn chế và cũng chưa
thực sự có được mối liên thông này. Trong tương
lai, có thể khắc phục hạn chế này bằng việc đề
ra tiêu chuẩn phải được đào tạo chính quy về
chuyên ngành Tổ chức hoặc nhất thiết phải kinh
qua công tác thực tiễn trong ngành ở cấp dưới ít
nhất một cấp đối với một số chức danh lãnh đạo
ngành từ cấp tỉnh trở lên…

Thứ hai, tuy chưa phổ biến nhưng không còn
quá cá biệt những trường hợp cán bộ có năng
lực và tâm huyết, chất lượng công tác rất tốt lại
bị thủ trưởng “tham công, tiếc việc”, không
chịu sắp xếp cho tham gia các lớp đào tạo theo
yêu cầu quy hoạch, đến lúc chuẩn bị bổ nhiệm
thì phải chịu hệ quả không thể bào chữa, biện
minh là… thiếu tiêu chuẩn về bằng cấp. Ngược
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Ngày 15-7-2022, Bộ Y tế tổ chức hội
nghị công bố quyết định của Bộ Chính
trị và Thủ tướng Chính phủ về công

tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Đào Hồng Lan,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc
Ninh thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh,
được điều động giữ chức Bí thư Ban cán sự
đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Lần đầu tiên Đảng và Nhà nước ta bổ nhiệm
người đứng đầu Bộ Y tế mặc dù người đó chưa
được đào tạo chuyên ngành y, thể hiện sự
quyết tâm đổi mới công tác cán bộ trong lĩnh
vực y tế của Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo cấp
cao năng lực chuyên môn có thể ít, nhưng năng
lực quản lý và lãnh đạo được xem là đặc biệt
quan trọng. Nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Y tế
không phải trực tiếp giải quyết những vấn đề
chuyên môn y khoa của những bác sĩ, chuyên
gia, mà là lãnh đạo Ngành ở tầm chiến lược,
tạo hệ thống y tế tốt nhất phục vụ người dân.
Đây cũng là bước đột phá nhằm góp phần thay
đổi phương thức quản lý, hướng đến một cuộc
cải cách lớn trong Ngành. Hơn 2 năm chiến
đấu với đại dịch CoVID-19, Ngành Y tế luôn
là tuyến đầu chống dịch, góp phần to lớn trong
việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, tính mạng
nhân dân. Thế nhưng, Ngành Y tế nước nhà lại
chao đảo trong “cơn bão” kit test CoVID-
19. Ngành Y đang trong vận khó còn bởi sự ra
đi của một lực lượng lao động được đào tạo bài
bản và có nhiều kinh nghiệm khám, chữa bệnh.
Bên cạnh đó, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế
đang diễn ra tại nhiều cơ sở y tế gây xáo trộn
công tác khám, chữa bệnh, ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sức khỏe người bệnh.

Những biến động của Ngành Y tế phải
chăng bắt nguồn từ công tác cán bộ trong

Ngành vẫn còn những bất cập, để lọt vào đội
ngũ những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”?. Chúng ta ưu tiên lựa chọn người
giỏi chuyên môn nhưng chưa đủ tầm làm công
tác lãnh đạo, quản lý, dẫn tới hoạt động trong
Ngành dễ mắc sai phạm? Phải chăng cơ chế
quản lý trong Ngành Y tế còn nhiều điểm chưa
phù hợp, nhất là tình trạng “công - tư” lẫn lộn
trong các cơ sở y tế công, bệnh viện công,
những bất cập trong quy định về tự chủ tài
chính, về đấu thầu thuốc và vật tư y tế, là
những nguyên nhân chính phát sinh những hệ
lụy, tiêu cực như vừa qua? 

Để vực dậy Ngành Y tế, nhiệm vụ của tân
Quyền Bộ trưởng rất nặng nề, trước hết cần đổi
mới công tác cán bộ của Ngành nhằm củng cố
đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, sáng về y
đức, được giao đúng việc, phù hợp trình độ,
năng lực và sở trường, được tin tưởng tham
vấn trong các quyết định chuyên môn. Đặc
biệt, Lãnh đạo Bộ phải trong sạch, bản lĩnh,
không bị thao túng bởi các nhóm lợi ích.

Ngành Y tế cần tập trung rà soát, tham mưu
cho Nhà nước ban hành các chính sách phù hợp
để các thành phần hoạt động trong Ngành Y tế
phát triển lành mạnh, phục vụ tốt nhu cầu
khám, chữa bệnh của người dân; đẩy mạnh xã
hội hóa y tế, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ
chăm sóc y tế ngoài công lập; cải thiện chế độ,
chính sách, đãi ngộ cho nhân viên y tế khu vực
công, đặc biệt chú ý đến tuyến cơ sở, y tế dự
phòng. Sự đổi mới trong bổ nhiệm người đứng
đầu Ngành Y tế là tín hiệu tích cực để giải quyết
những hạn chế trong Ngành, tạo nên một đất
nước khỏe mạnh, góp phần hiện thực hóa khát
vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường r

Böôùc ñoät phaù
THảo NGUYÊN
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Lính hình sự “đánh án” ma túy
Đại úy Nguyễn Văn Thành là người dân tộc

Mường, sinh ra và lớn lên tại một xã nghèo của
tỉnh Hòa Bình (nay thuộc huyện Thạch Thất,
Hà Nội). Mặc dù gia đình không có truyền
thống công tác trong Ngành Công an nhưng
ngay từ bé, Thành đã ưa thích những việc đòi
hỏi sự lô-gic, tìm tòi, khám phá nên Thành
quyết định chọn và thi vào Học viện Cảnh sát
Nhân dân (khóa D34). Ngay từ khi mới bước
chân vào trường, Thành đã cố gắng, nỗ lực hết
mình với mục tiêu trở thành đảng viên khi còn
là sinh viên, bởi anh nghĩ một chiến sỹ Công
an tốt trước hết phải là một đảng viên tốt. Năm
2012, khi đang là sinh viên năm thứ 4, Thành
vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Năm 2013, Thành tốt nghiệp và được phân
công về công tác tại Đội Điều tra trọng án,
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội.
Đến tháng 4-2014, quận Bắc Từ Liêm được
thành lập, anh được điều chuyển về làm tại Đội

Cảnh sát hình sự, Công an quận. Năm 2019,
anh được lãnh đạo Công an Quận điều động
sang Đội CSĐTTP về ma túy và một thời gian
ngắn sau đó anh được bổ nhiệm làm Phó Đội
trưởng.

Bắc Từ Liêm vốn là điểm nóng của TP. Hà
Nội về an ninh trật tự nói chung và tội phạm
ma túy nói riêng. Đây là nơi có hai tuyến
đường lớn nối Thủ đô Hà Nội với nhiều tỉnh,
thành phố trong cả nước. Một là quốc lộ 32 nối
với các tỉnh Tây Bắc như Phú Thọ, Hòa Bình,
Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên… Hai là tuyến
đường Phạm Văn Đồng nối với các tỉnh phía
Bắc như Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang…
Bắc Từ Liêm cũng là nơi có nhiều trường đại
học, nhiều khu phòng trọ; học sinh, sinh viên
và người dân lao động từ các tỉnh khác về tạm
trú nhiều. Địa bàn dân cư nơi đây với nhiều
thành phần lại không ổn định đã dẫn đến nguy
cơ phát sinh cao tội phạm ma túy cũng như các
loại tội phạm khác. 

Người lính trẻ
SAY HÌNH SÖÏ, THÍCH KHAÙM PHAÙ, TRUY TÌM

Bài và ảnh: HỒNG HạNH

Gương mặt dạn dày sương gió, đôi mắt hiện rõ quầng thâm nhưng
ẩn sau đó là sự can trường, nhiệt huyết, luôn sẵn sàng cống hiến
là những gì mà chúng tôi ấn tượng về Đại úy Nguyễn Văn Thành,
Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về
ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (ảnh bên). Chàng
lính trẻ sinh năm 1989 đã tham gia triệt phá hàng trăm vụ án
ma túy trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Anh xuất sắc được Chủ
tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bộ Công
an, UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen; Công an TP. Hà Nội tặng
Giấy khen; nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ
sở, một trong 10 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2021.



Dù tội phạm ma túy là tội phạm đặc biệt
nguy hiểm, nhưng với bản lĩnh được rèn luyện
khi làm lính hình sự khiến người lính trẻ này
không hề nao núng, lùi bước. Đặc biệt, càng
làm việc anh càng nhiệt huyết, đam mê, gắn bó
và yêu nghề hơn.

Đại úy Thành cho biết, mỗi giai đoạn, mỗi
tội phạm lại có những thủ đoạn riêng, thay đổi
liên tục. Ma túy giờ đây xuất hiện muôn hình
vạn trạng, ấn nấp dưới dáng vẻ của đồ ăn, thức
uống bình thường như kẹo, bánh, nước uống…
“Có tội phạm rất tinh vi, chúng trao đổi thông
tin và thay đổi địa bàn, cách thức hoạt động
liên tục, nếu mình không thay đổi theo thì
không thể phá án hiệu quả được. Khi “đánh
án”, tôi và anh em mày mò, tìm mọi cách bắt
bằng được các đối tượng, quyết không chịu
thua chúng”, anh Thành chia sẻ.

Với bản lĩnh, quyết tâm trong từng vụ án,
Đại úy Nguyễn Văn Thành đã trở thành “khắc
tinh” của tội phạm ma túy. Chỉ riêng trong năm
2021, anh cùng đồng đội đã điều tra, phát hiện
và bắt giữ 176 vụ với 204 đối tượng, trong đó
có 6 chuyên án lớn, đặc biệt là “chuyên án 23
bánh”, thu giữ số lượng lớn ma túy. 

Năm 2019, khi nhận được thông tin về một
đối tượng ở Hà Nội chuyên móc nối với một
người tên Tiến ở Lạng Sơn - một tội phạm truy
nã đặc biệt nguy hiểm, để mua bán, vận chuyển
số lượng lớn ma túy. Đại úy Thành cùng đồng
đội 10 ngày đêm liền “ăn dầm, nằm dề” tại các
bản vùng cao của tỉnh Lạng Sơn để theo dõi
Tiến. Cùng thời điểm đó, nhận được thông tin
đối tượng Tiến chiếm đoạt 35 triệu đồng của
một người dân ở Quốc oai (Hà Nội). Ban
chuyên án nhận định đây là một đối tượng
nguy hiểm, luôn mang vũ khí “nóng” bên mình
và sẵn sàng chống trả nếu bị bắt. Điều này đòi
hỏi những chiến sỹ khi làm nhiệm vụ phải cẩn
trọng và linh hoạt.

Anh Thành cho biết, để tránh sự theo dõi của
Công an, Tiến luôn phóng ô tô trên cao tốc với

tốc độ nhanh, chọn đi những con đường tắt rất
oái oăm. Đối tượng này còn tinh quái ở việc
sau khi lấy được hàng liên tục tăng, giảm ga
đột ngột. Có lúc hắn còn dừng lại làm việc
riêng nhưng thực ra để quan sát xem có bị theo
dõi không. Anh nhớ lại: “Suốt quãng đường từ
Sơn La về Hà Nội, đối tượng liên tục pha ma
túy vào nước để uống nhằm giữ tỉnh táo, tránh
Công an. Để bắt được đối tượng, mình cùng Tổ
trinh sát phải liên tục chạy xe với tốc độ tối đa
và luân phiên thay đổi vị trí giữa các xe theo
dõi”… Chính vì vậy, cho đến khi bị bắt Tiến
vẫn không biết mình bị theo dõi ở đâu, từ khi
nào. Thời điểm bị bắt, Tiến tỏ ra rất manh động,
4-5 trinh sát viên liên tục khống chế, đối tượng
này mới chịu quy hàng. Qua kiểm tra, lực
lượng chức năng phát hiện trên xe của Tiến có
23 bánh hê-rô-in. 

Từ lời khai của Tiến, anh Thành cùng tổ
trinh sát đã lên Sơn La để tìm bắt kẻ cung cấp
hê-rô-in cho hắn. Thêm một tuần ăn trực nằm
chờ, đón lõng tại một vài bản làng ở huyện
Sông Mã, tổ trinh sát xác định được kẻ cung
cấp hàng cho Tiến là Giàng A Mã, trú ở xã
Huổi Một. Việc vây bắt đối tượng tại nơi cư
trú của hắn là hết sức nguy hiểm. Chính vì vậy,
anh Thành cùng Tổ trinh sát đã bí mật theo
dõi, chờ đợi chúng ra khỏi địa bàn rồi mới
“quăng lưới”.

Đúng như dự đoán, vài ngày sau Mã cùng
vợ lên thành phố Sơn La để mua ô tô. Tổ trinh
sát đã bám theo và ập vào bắt giữ đối tượng khi
cả hai đang xem ô tô. Sau một ngày im lặng,
Mã đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội.
Các đối tượng cũng đã khai nhận từng thực
hiện một vụ giao dịch khác với số lượng 19
bánh hê-rô-in. “Làm án ma túy phải bất ngờ, bí
mật, áp đảo về số lượng người tham gia “đánh
án” thì mới có thể bắt được đối tượng. Khi bắt
thì phải bắt đến tận cùng”, đó là những kinh
nghiệm anh Thành rút ra sau rất nhiều vụ án. 

Làm công an hình sự là một nghề nguy hiểm,
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đặc biệt là những chiến sỹ “đánh án” về ma túy,
vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Khi được hỏi,
động lực nào giúp anh vượt qua và hoàn thành
tốt nhiệm vụ, đồng chí Phó Đội trưởng không
cần suy nghĩ mà trả lời: “Chỉ có đam mê, nhiệt
huyết, yêu nghề, yêu ngành mới có thể giúp
chúng tôi vượt qua những khó khăn. Ngành
Công an nhiều áp lực, nếu không như vậy thì
không thể hoàn thành được nhiệm vụ”.

Dù đối mặt với muôn vàn hiểm nguy và gian
khổ nhưng Đội Phó Đội CSĐTTP về ma túy
luôn gương mẫu và hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ. Anh cho rằng, mỗi chiến sỹ Công an luôn
phải cống hiến cho nhân dân, cho Tổ quốc đến
phút cuối cùng của cuộc đời. Đặc biệt, với
cương vị là một đảng viên, một chỉ huy trẻ, anh
Thành thấy mình càng phải có trách nhiệm rèn
luyện bản lĩnh, gương mẫu đi đầu, dẫn dắt cán
bộ, chiến sỹ trong Đội hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao, không để anh em nhụt ý
chí chiến đấu... 

Trong quá trình phá án ma túy có rất nhiều
cạm bẫy, cám dỗ, bản thân anh đã gặp nhiều
đối tượng sử dụng mọi thủ đoạn để mua chuộc
cán bộ, chiến sỹ nhưng với bản lĩnh của một
người đảng viên - chiến sỹ, anh nhận thức được
vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng,
trước Nhân dân nên không thể gục ngã những
thủ đoạn, cám dỗ đó.

Cẩn trọng, tỉ mỉ, còn sức thì còn chiến đấu
Xuất thân là lính hình sự trước khi chuyển

sang làm án về ma túy, người lính trẻ này luôn
trân trọng những bài học không thể quên khi
còn làm lính hình sự đem lại. Nó giúp anh rèn
luyện sự kiên trì, tỉ mỉ và cẩn trọng trong nghề.

Đại úy Thành bồi hồi kể lại cho chúng tôi
nghe về quá trình điều tra vụ án giết người tại
Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (phường Đức
Thắng) vào khoảng năm 2017, vụ án để lại cho
anh nhiều ấn tượng nhất khi làm lính hình sự.
Đối với Đại úy Thành, đây là vụ án lớn và khó
bởi khi đó anh còn trẻ, non kinh nghiệm.

Những manh mối ban đầu có được vô cùng ít
ỏi, chỉ là chi tiết hung thủ đi giày trắng lướt qua
ca-me-ra ghi hình của nhà dân. Anh được phân
công tham gia Tổ điều tra của chuyên án. Sau
khi rà soát những đối tượng tình nghi ban đầu,
Tổ điều tra khoanh vùng được một đối tượng
khả nghi nhất. Anh Thành đã đến và tìm gặp
đối tượng tình nghi tại nơi hắn trọ nhưng hắn
đã bỏ trốn. Tưởng chừng mọi manh mối đã đi
vào bế tắc, song bằng sự cẩn trọng, tỉ mỉ, qua
quá trình điều tra phòng trọ của đối tượng, anh
Thành đã phát hiện ra một tia máu rất nhỏ trên
đôi giày trắng trong phòng ngủ của đối tượng
tình nghi. Kết quả giám định cho thấy vết máu
tìm thấy trùng khớp với máu của nạn nhân, Tổ
điều tra xác định đó chính là hung thủ. Sau hơn
một tuần điều tra, bám theo, Tổ đã lần được
manh mối hung thủ ẩn nấp ở rừng cao su Tây
Ninh, giáp biên giới Căm-pu-chia. Tiếp tục
thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, các chiến
sĩ trong nhóm điều tra đã truy vết và nhanh
chóng vây bắt được đối tượng. 

Làm lính “đánh án” ma túy được 3 năm
nhưng anh Thành vẫn đau đáu đối với nghề
hình sự. Người lính trẻ này kể cho chúng tôi
nghe về tập hồ sơ vụ án “Lái xe ôm bị sát hại
tại công viên Hòa Bình” từ khoảng năm 2015
đến nay chưa phá được án, anh vẫn lưu giữ cẩn
thận trong tủ. Anh kể: “Vụ án đó khiến tôi dành
nhiều trăn trở nhất trong quãng thời gian làm
án hình sự. Đó là một nỗi niềm, tôi đau đáu bởi
mình chưa đi được đến tận cùng của chuyên án,
chưa truy tìm được hung thủ là ai để trả lại sự
công bằng cho nạn nhân và hóa giải nỗi niềm
của gia đình họ”.

Đặc điểm của lính “đánh án” ma túy là luôn
trong trạng thái trực chờ chiến đấu, thường làm
việc xuyên đêm, ít có thời gian dành cho gia
đình. Ban ngày làm việc ở cơ quan nghiên cứu
hồ sơ chuyên án, ban đêm phải trinh sát, điều
tra địa bàn. “Tôi cũng mới lấy vợ. Vợ tôi tuy
không công tác trong ngành nhưng rất tâm lý,
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luôn tin tưởng và ủng hộ chồng. Thời điểm vợ
mang bầu, bà ngoại xuống phụ giúp, ở cạnh vợ
tôi lúc tôi vắng nhà, giờ đây bà cũng giúp đỡ
vợ chồng tôi rất nhiều trong việc trông con. Có
những đợt phải ở lại cơ quan 3 - 4 ngày, dù nhà
gần nhưng không thể về được, thậm chí phải
nhờ vợ “ship” quần áo, đồ ăn sang đơn vị”, anh
tâm sự. Anh Thành cho rằng, bản thân mình rất
may mắn khi gia đình luôn sát cánh, tin tưởng
và ủng hộ khiến anh giảm bớt áp lực công việc.
Chúng tôi gặp anh Thành vào thời điểm bé gái

nhà anh mới sinh được 12 ngày. Anh thật lòng
chia sẻ, giờ đây anh phải nỗ lực cố gắng để
hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, nhưng đồng
thời cũng phải thực hiện tốt vai trò của một
người chồng, người cha. 

Nói về những dự định và mong muốn sắp
tới, anh Thành bộc bạch: “Mình luôn say nghề
và sẽ tiếp tục gắn bó với nghề. Còn sức thì còn
chiến đấu, còn cống hiến, thức cho dân ngủ
yên, đó là tâm nguyện của mình, của mỗi chiến
sỹ Công an nhân dân” r

nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa các huyện
Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy; mô hình “Cặp
lá yêu thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Lệ Thủy; mô hình “Thứ 7 tình nguyện
giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” ở
thị xã Ba Đồn; các mô hình “Tổ tự quản đường
biên, cột mốc”, “Tổ tự quản an ninh trật tự
thôn, bản khu vực biên giới”, “Tổ tàu, thuyền
an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo”,
“Tăng cường cán bộ, đảng viên sinh hoạt chi
bộ bản”, “Nâng bước em tới trường” ở Đảng
bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hội nghị “Công an
lắng nghe ý kiến nhân dân”, Cuộc vận động
“Xây dựng phong cách người Công an nhân
dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”
của Đảng bộ Công an tỉnh; mô hình “Chính
quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân
dân phục vụ” tại thị trấn Lệ Ninh, thị trấn Kiến
Giang, xã Hồng Thủy, Văn Thủy của huyện Lệ
Thủy; mô hình “Làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm
nghèo”, “Tuổi trẻ Bố Trạch học tập và làm theo
lời Bác” ở Đảng bộ huyện Bố Trạch; phong
trào “Tiết kiệm làm theo lời Bác” ở Đảng bộ
cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ Khối Mặt trận
huyện Bố Trạch, qua đó hằng tháng cán bộ,
viên chức mỗi người tiết kiệm 50.000 đồng để
hỗ trợ, động viên, giúp đỡ gia đình có công với

cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn…

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời
gian tới Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực
hiện có hiệu quả những lời căn dặn của Bác,
quyết tâm thực hiện tốt 4 khâu đột phá mà Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu đưa
tỉnh Quảng Bình sớm trở thành tỉnh phát triển
khá trong khu vực Bắc Trung Bộ r

QUẢNG BÌNH LÀM THEO...
(Tiếp theo trang 52)

hỘP thư CỘng tÁC ViÊn
Trong tháng 7 năm 2022, Tạp chí Xây dựng Đảng

đã nhận được tin, bài, câu hỏi... của các đồng chí và
các bạn: Trần Cao Anh, Đặng Xuân Căn, Nguyễn Duy
Độ, Phú Dũng, Bùi Thị Hải Hà, Nguyễn Thanh
Hoàng, Nguyễn Anh Hùng, tranbichlan@..., Trần Lưu
Loát, Lương Đức Luận, thanhphuong@..., Phạm
Ngọc Sang, nguyenvansam@..., nguyenthanh@...,
Đặng Văn Thanh, Nguyễn Văn Thanh, Đặng Trung
Thành, Hữu Thỉnh, Đỗ Thông, Hoàng Thị Thu,
Nguyễn Đắc Tình, daonanhtrang@..., Đinh Anh Tuấn,
Mai Mộng Tưởng…

Xin trân trọng cảm ơn và mong các đồng chí, các
bạn tiếp tục cộng tác, viết tin, bài cho Tạp chí số 9-
2022 với chủ đề: Sơ kết các mô hình thí điểm về tổ
chức - cán bộ; Chào mừng 77 năm Quốc khánh
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-
2022)... Tin, bài, ảnh... ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ,
điện thoại để tiện liên hệ. Gửi thư điện tử theo địa
chỉ: toasoan@xaydungdang.vn. Tiêu đề thư điện tử
và tên file gửi kèm đề nghị dùng tiếng Việt không dấu
để tiện khai thác, sử dụng.

BAN BIÊN TậP
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1Những năm gần đây, khách quốc tế đến
Việt Nam không ít. Nhưng có một vị
khách mà nhiều người không thể quên.

Đó là anh Nick Vujicic, người úc gốc Séc-bi-
a, một người khuyết tật từ khi sinh ra năm
1982, bị hội chứng tetra-amelia, không có cả
hai tay lẫn hai chân. Anh đến Việt Nam lần đầu
tiên vào ngày 27-5-2013. 

Sống trong tình trạng bi đát ấy, đã có lúc
Nick có ý định tự tử, nhưng rồi cuối cùng anh
quyết định đối mặt với số phận không may
mắn của mình. 

Là một trong những học sinh khuyết tật đầu
tiên được đi học ở một trường công lập, Nick
cố gắng tập dượt những kỹ năng đời thường để
sống một cuộc sống bình thường khi không có
tứ chi. Nick tập viết bằng cách kết hợp hai
ngón chân của bàn chân trái với một cái cán
đặc biệt trượt trên ngón chân cái. Nick tập sử
dụng máy vi tính và có thể gõ đến 45 từ mỗi
phút. Anh cũng học cách ném bóng quần vợt,
đánh trống, tự chải đầu, đánh răng, cạo râu…
Nick còn tham gia chơi golf, bơi và với sự trợ
giúp của bạn, anh có thể tham gia nhảy dù. Tốt
nghiệp đại học, ít lâu sau Nick trở thành một
diễn giả nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn
ở nhiều quốc gia trên thế giới về chủ đề làm
chủ cuộc sống. Được khán giả Việt Nam chào
đón nồng nhiệt, qua trực quan sinh động Nick
đã truyền động lực sống tới mọi người. Nick
là biểu tượng cho tinh thần không chấp nhận
số phận, vượt qua hoàn cảnh bất khả kháng,
không may mắn của con người!

2Việt Nam có nhiều người như Nick
không? Có! Có nhiều là khác. Trong một

bài viết gần đây, GS. Nguyễn Lân Dũng cho
biết, bé Linh Chi ở TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái)
cũng là một người bị khuyết tật nặng nề,
tương tự như Nick, cũng có một nghị lực phi
thường như Nick, bé đã đến giao lưu với Nick
ngày anh đến Việt Nam. Đó là cháu Nguyễn
Ngọc Bảo Khanh (Hà Nội) chỉ có một cánh
tay rưỡi mà biết đánh pi-a-nô, chơi được bóng
rổ, tập vẽ, viết rất đẹp và đã sáng tác một cuốn
tiểu thuyết bằng tiếng Anh. Đó là cháu Lê Thị
Thắm ở thôn Đồng Thịnh, Đông Sơn, Thanh
Hóa khi ra đời không có cả hai cánh tay. Vậy
mà người khác làm được việc gì thì Thắm làm
được việc nấy. Thắm tự lo liệu mọi sinh hoạt
cá nhân của mình như chải đầu, ăn uống, tắm
giặt. Thắm còn có thể dùng chân xâu kim chỉ
và thêu thùa rất đẹp. Thắm đã giành giải viết
chữ đẹp cấp tỉnh và đã đỗ vào khoa Sư phạm
tiếng Anh của Trường Đại học Hồng Đức. Đó
là chàng trai Trần Hồng Giang ở xã Nghĩa
Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định, lúc lên năm
tuổi bị anh trai nghịch ngợm dùng súng của
bố bắn vào cổ làm em liệt cả hai chân và hai
tay, phải nằm bẹp một chỗ. Giang đã tốt
nghiệp THPT, lại còn có chứng chỉ trình độ C
tiếng Anh, sử dụng thành thạo vi tính chỉ bằng
nửa chiếc đũa ngậm vào miệng và dùng má
đẩy con chuột máy tính. 

Những tấm gương của các bạn trên đây vượt
qua hoàn cảnh ngặt nghèo khiến ta nhớ đến
câu nói của văn hào người Nga Mác-xim
Goóc-ki: “Con người! Hai tiếng ấy vang lên
mới kiêu hãnh làm sao!”. 

3Nói đến những tấm gương vượt qua số
phận và hoàn cảnh nghiệt ngã, chúng ta

Vöôït qua hoaøn caûnh
MA VăN KHÁNG



không thể không nói đến các đồng chí thương
bệnh binh, những con người tàn nhưng không
phế của đất nước ta.

Dưới đây là một trong những tấm gương cao
quý đó mà tôi tình cờ biết được. Đó là anh
thương binh khiếm thị Đỗ Đình Khoa trên quê
hương Nam Đàn, Nghệ An. Năm 1964, 22
tuổi, chiến tranh chống đế quốc Mỹ bước vào
giai đoạn ác liệt, anh Khoa đang học năm cuối
cấp 3. Gác lại ước mơ trở thành thầy giáo dạy
Toán, anh Khoa viết tâm thư tình nguyện nhập
ngũ. Tháng 9-1967, anh được biệt phái vào
chiến trường Tây Nguyên, thuộc Binh trạm 44
làm nhiệm vụ sắp xếp, bảo quản kho vũ khí,
khí tài. Trận bom cuối năm 1968 địch đánh vào
kho đã cướp đi đôi mắt của anh. Năm 1973,
anh trở về địa phương với chiếc gậy dò đường.
Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay! Những
tưởng giờ đây chỉ còn có thể yên phận ở nhà
giữ con và trông nhà cho vợ đi làm. Thậm chí
buồn rầu, than thân trách phận. Không! Không
có chuyện đó. Không mảy may nghĩ tới
chuyện đó! Anh xin Cục Chính trị Quân khu
IV một chiếc ra-đi-ô. rồi anh ngày đêm lần mò
tự học chữ nổi Braille để viết văn bản. Thế rồi,
dựa vào chiếc đài bán dẫn, anh từng bước dần
dần thành lập được một đội tuyên truyền lưu
động trong xã và huyện. Tiếc là đội có người
hát mà không có ai biết đánh đàn. Thế là anh
mượn một số nhạc cụ, ban ngày một tay ôm
con, một tay tập gõ từng nốt nhạc. Sau hơn một
năm, anh đã chơi thành thạo ghi-ta, kèn ác-mô-
ni-ca, đàn măng-đô-lin và bộ trống gõ. Văn
nghệ đã thổi hồn vào các phong trào thi đua
sản xuất của xã, huyện. 

Còn chuyện gì nữa có thể kể về người
thương binh mù này? Còn! Chẳng hạn, một lần
anh Khoa sang nhà hàng xóm uống nước, vô
tình nghe được hai em nhỏ đang trao đổi với
nhau về một bài toán hình học. Tranh luận mãi
mà không em nào chịu em nào. Ký ức bừng
sáng, anh nói các em vẽ hình ra giữa sân và sau

đó giảng giải đâu ra đấy trước sự cảm phục của
hai em. Tiếng lành đồn xa. Từ đó, nhiều lớp
học do thầy giáo Khoa tổ chức đã hình thành,
có lớp đông tới 200 em. Hỏi, khi không nhìn
thấy, thầy dạy dỗ thế nào? Anh Khoa đáp: “Ở
mỗi lớp, tôi chọn một học trò khá nhất làm trợ
giảng. Em đó có nhiệm vụ đọc đề và giúp tôi
viết công thức, vẽ hình lên bảng. Quan trọng
là nghe em trợ giảng đọc đề xong, những kiến
thức toán học được học ngày trước lập tức
sống lại trong trí nhớ của tôi. Và thế là tôi định
hình xong phương pháp, đưa ra cách giải
nhanh nhất”. 

Đỗ Đình Khoa, người tự đào tạo mình
thành một nghệ sĩ dân gian, người thầy giáo
khiếm thị, cùng rất nhiều tấm gương vượt qua
hoàn cảnh, đã ung dung tự tại trở về cuộc
sống đời thường. Trên thế giới này, có lẽ
không có đất nước nào phải trải qua các cuộc
kháng chiến dài lâu, gian khổ như đất nước
ta. Hàng triệu con người đã ngã xuống cho
nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc.
Hàng triệu con người trở về từ chiến tranh sau
khi gửi lại một phần xương thịt trên chiến
trường, chịu đựng tật nguyền, khổ đau đeo
đẳng suốt cuộc đời. Giờ đây, vượt qua hoàn
cảnh ngặt nghèo của bản thân, họ không
những tự lập một cuộc sống không phiền hà,
ỷ lại vào ai mà còn tiếp tục dâng hiến tài sức
cho cộng đồng. Họ đã thực hiện đúng lời Chủ
tịch Hồ Chí Minh căn dặn khi Người đến
thăm Trường Thương binh hỏng mắt Hà Nội
đêm Giao thừa năm 1956: Có trường thương
binh hỏng mắt này, các chú được học chữ, học
nghề để tiếp tục phục vụ nhân dân, như vậy
các chú “Tàn mà không phế”. 

Tàn mà không phế! Mà vươn lên, vượt ra
khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo của lịch sử. Mà viết
nên những trang sử huyền thoại bi hùng, tráng
lệ giữa đời thường. Mà giải tỏa mọi ẩn ức, lo
âu và truyền cảm hứng sống mãnh liệt cho
cộng đồng dân tộc. 
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“Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nước vỡ bờ
Nước Việt Nam từ máu lửa

Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.
(Thơ Nguyễn Đình Thi)

Họ là những cán bộ, đảng viên của
một Đảng kiên trung, là những người
con của một dân tộc dũng cảm, kiên
cường, của một đất nước tươi đẹp và
anh hùng. Họ sống như những đóa
hoa cả trong thời chiến lẫn thời kỳ
dựng xây đất nước hòa bình, ấm no,
phồn vinh, hạnh phúc hôm nay! r

nông sản lên sàn thương mại điện tử; biến mỗi
hộ sản xuất nông sản là một cửa hàng số. Tỉnh
phấn đấu năm 2022 kinh tế số chiếm 20% tổng
sản phẩm trên địa bàn, trong đó nhiệm vụ trọng
tâm là tiếp tục triển khai các dự án thành phần
thuộc Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử
và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai
đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”.
Hải Dương hướng trọng tâm vào việc phổ biến
kiến thức về CĐS cho doanh nghiệp; triển khai
nền tảng CĐS hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử; hỗ
trợ doanh nghiệp giải pháp về tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải
tiến năng suất, chất lượng nhằm nâng cao năng
lực cạnh tranh và phát triển bền vững của
doanh nghiệp...

Về phát triển xã hội số, tỉnh Hải Dương tập
trung ưu tiên lựa chọn CĐS ở một số ngành,
lĩnh vực cung cấp các tiện ích và trải nghiệm
mới cho người dân, doanh nghiệp và xã hội
như y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông
nghiệp, giao thông vận tải và logistics, tài
nguyên và môi trường, du lịch..., sau đó sẽ
triển khai sang các lĩnh vực khác khi có điều

kiện. Trước mắt ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu
dùng chung ngành y tế; trung tâm điều hành y
tế thông minh; hệ thống điều hành giáo dục
thông minh; hệ thống kiểm định chất lượng
giáo dục; hệ thống quản lý thông tin nhà
trường vnEdu, học bạ điện tử, giáo án điện tử;
phát triển các hạng mục công về du lịch thông
minh, App ứng dụng tích hợp ảnh 360/3D,
thực tại ảo (Vr), thực tại tăng cường (Ar)
nhằm quảng bá hình ảnh Hải Dương đối với
nhân dân trong nước và du khách quốc tế…

Thời gian qua, CĐS của Hải Dương được
nhận định là một sự chuyển đổi sâu sắc và toàn
diện về cả phương thức, quy trình vận hành lẫn
cách làm việc trong mọi lĩnh vực. Điều này đã
được khẳng định qua kết quả của năm 2021,
dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch
CoVID-19, tổng giá trị sản phẩm của tỉnh vẫn
tăng 8,6%, đứng thứ 4 vùng đồng bằng sông
Hồng, đứng thứ 8 cả nước. Đây cũng là năm
Hải Dương thu ngân sách đạt trên 21.000 tỷ
đồng, vượt 62% kế hoạch. Quy mô kinh tế của
tỉnh đứng thứ 11 cả nước. Ngành nông nghiệp
Hải Dương đứng thứ 2 cả nước. Những bước
khởi đầu đầy hứa hẹn trong tiến trình CĐS của
tỉnh Hải Dương được kỳ vọng sẽ là một hành
trình thành công bền vững, tạo đà cho sự bứt
phá toàn diện của tỉnh r

lại, không ít trường hợp cán bộ có quá trình đào tạo dày
đặc, kèm theo bằng cấp, chứng chỉ đầy đủ, thậm chí vượt
tiêu chuẩn, có điều không phải trường hợp nào “danh”
cũng đi đôi với “thực”, dẫn đến tình trạng mặc dù thừa
tiêu chuẩn bằng cấp để được bổ nhiệm và thực tế đã được
bổ nhiệm rất “đúng quy trình”, nhưng lại không… đúng
người, đúng việc, hệ lụy là người làm được thì không
được làm, còn người được làm thì làm không được! Đây
là điều trăn trở, đau đầu nhất mà trách nhiệm trước hết
thuộc về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền r

TRỌNG TRÁCH CỦA CƠ QUAN...
(Tiếp theo trang 54)

CHIẾN LƯỢC...
(Tiếp theo trang 49)
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Ngày 14-7, Ban Tổ chức Trung ương phối
hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ

chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây
dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập
viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022. 

Đây là năm thứ hai Hội nghị được tổ chức
theo hình thức trực tuyến kết nối tới 63
điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung
ương. Đã có gần 1.700 người là cán bộ lãnh đạo,
phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn,
báo chí Trung ương và địa phương tham dự. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị
Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn
mạnh, Đại hội XIII của Đảng đã xác định đẩy
mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn

Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức,
tổ chức và cán bộ. Việc các cơ quan báo chí
tham gia phối hợp tuyên truyền sâu rộng về
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu
rất quan trọng, góp phần lan tỏa thông tin sâu
rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân để cùng
tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực,
phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các phóng viên, biên tập viên được các báo
cáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong công
tác xây dựng Đảng trao đổi 5 chuyên đề, chia
sẻ và cùng giải đáp những thắc mắc, băn khoăn
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị r

P.V

Trong 2 ngày 21 và 22-7, tại Hà Nội, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ

chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập,
quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH
Trung ương Đảng (khóa XIII) bằng hình thức
trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 11.661 điểm
cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn
một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên
cứu, học tập.

Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm
nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các
nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 5 (khóa
XIII) tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ,
đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy
các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp

tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ
quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế
hoạch, chương trình hành động thực hiện các
Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển
khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên
truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị
Trung ương 5 (khóa XIII), sự vào cuộc quyết
liệt, đồng bộ của toàn Đảng và hệ thống chính
trị, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, tinh
thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5 (khóa
XIII) sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết
quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới r

P.V

HỘI NGHỊ TOàN qUốC NGHIÊN CứU, HọC TẬp, qUÁN TRIệT 
NGHỊ qUyếT HỘI NGHỊ TRUNG ƯơNG 5 (kHóA xIII)

HỘI NGHỊ TRỰC TUyếN BỒI DƯỠNG kIếN THứC 
Về xÂy DỰNG ĐẢNG CHO pHóNG VIÊN, BIÊN TẬp VIÊN Năm 2022
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Quy trình khép kín, bài bản  
Chính phủ Nhật Bản quan niệm “những

người có tài năng, có tâm huyết phục vụ cho
đất nước” là công chức có chất lượng cao và
họ sẽ trở thành cán bộ cấp chiến lược trong
tương lai. Nhật Bản đặc biệt coi trọng đội ngũ
cán bộ cấp chiến lược và xác định việc xây
dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là nhiệm
vụ quốc gia. Từ đó, Nhật Bản xác định rõ mục
tiêu phải tìm ra những người có tài năng, tâm
huyết phục vụ đất nước bằng cách tổ chức các
kỳ thi tuyển công chức, bảo đảm tính công
minh, công bằng và trung thực. Khi đã có được
đội ngũ công chức như vậy, Nhật Bản tiếp tục
bồi dưỡng để lựa chọn cán bộ cấp chiến lược.
Đó là một quy trình khép kín, bài bản từ tư duy
chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao đến học hành, thi cử, tuyển chọn,
đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân công, bố trí
công việc, luân chuyển... 

Để bảo đảm quá trình tổ chức thi tuyển
công chức nghiêm túc và chuẩn mực, Nhật
Bản đã thành lập Cơ quan Nhân sự quốc gia
chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên
quan đến thi tuyển công chức. Cơ quan Nhân
sự quốc gia thuộc Chính phủ nhưng là đơn vị
độc lập, đại diện để tiếp nhận công chức sau
kỳ thi công chức quốc gia, đồng thời kiểm tra,
giám sát quy trình tổ chức thi tuyển công
chức các bộ, ngành. Hằng năm, Cơ quan
Nhân sự quốc gia tổ chức 3 kỳ thi: Kỳ thi
tuyển chọn công chức loại I (cấp cao) và kỳ
thi tuyển chọn công chức loại II và loại III
(cấp thấp). Những người trúng tuyển kỳ thi

loại I sẽ được đào tạo để trở thành cán bộ lãnh
đạo trong tương lai. Những người trúng tuyển
kỳ thi loại II, loại III sẽ làm các công việc
nghiệp vụ chuyên môn. 

Dù nền công vụ Nhật Bản có tính thứ bậc
cao và chặt chẽ, mang đặc trưng cơ bản của mô
hình chức nghiệp nhưng việc phân công, bố trí
công việc cho công chức lại gắn với các đặc
điểm của vị trí việc làm. Theo đó, công chức
làm việc theo các vị trí công việc nhất định
được nghiên cứu, mô tả chi tiết trong một thời
gian dài sau khi được bổ nhiệm. Công chức
phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của vị trí công
việc này và chỉ có thể thay đổi chuyên môn, vị
trí bằng cách vượt qua các kỳ thi để chuyển
đổi. Điều này có tác dụng khuyến khích công
chức phát triển để thăng tiến trong nền công
vụ và qua đó lựa chọn được những người ưu
tú nhất cho các vị trí lãnh đạo. 

Hệ thống đánh giá công chức của Nhật Bản
được triển khai từ tháng 4-2009. Khung cơ bản
của hệ thống đánh giá đối với công chức theo
năng lực làm việc và kết quả thực hiện nhiệm
vụ được thiết kế riêng cho từng vị trí công việc
như trưởng phòng, trưởng nhóm… và được áp
dụng theo định kỳ. Các tiêu chí đánh giá năng
lực của công chức được thiết kế khoa học,
phản ánh toàn diện phẩm chất của công chức
để đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại cũng
như công việc dự kiến trong tương lai, cụ thể
gồm các yếu tố: Đạo đức, giải thích (sắp xếp
các luận điểm và đưa ra cách giải thích lô-gíc,
dễ hiểu và hiểu những điều công chức khác
trình bày), phối hợp, quản lý hoạt động, lãnh

kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược
của Xin-ga-po và Nhật Bản

ĐăNG KHoA



đạo tổ chức, phát triển nguồn nhân lực. Kết
quả đánh giá công chức được sử dụng liên
thông trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi
việc, tăng lương, thưởng… 

Chính sách đãi ngộ đối với công chức là nội
dung quan trọng trong các quy định về công
vụ, công chức của Nhật Bản. Bằng những cơ
chế, phương pháp quản lý khách quan như chế
độ thi tuyển công khai, công bằng nên chỉ
những người thật sự ưu tú mới được tuyển
dụng làm công chức nhà nước. Họ được xã
hội tôn trọng, tin tưởng, từ đó công chức có
niềm tự hào với trọng trách do xã hội giao
phó. Đối với trí thức tài năng, cán bộ cấp
chiến lược, Nhật Bản trả lương rất cao và có
chế độ khen thưởng xứng đáng để động viên.
Trong quá trình sử dụng, các nhà quản lý luôn
tìm cách động viên, khuyến khích những
người dưới quyền tích cực làm việc và phát
huy hết tài năng, sức sáng tạo của mình, đồng
thời rất nghiêm khắc với các hành vi gian lận,
dối trá...

Chú trọng cách tư duy của người lãnh đạo 
Xin-ga-po là đất nước thiếu nguồn tài

nguyên thiên nhiên, nền kinh tế chủ yếu dựa
vào công nghiệp chế tạo, kinh tế cảng, thương
mại, dịch vụ tài chính… Ý thức được hạn chế
về nguồn tài nguyên, Xin-ga-po coi “con người
là tài nguyên lớn nhất” và coi đây là yếu tố
quyết định để phát triển công tác đào tạo nguồn
nhân lực cho nền công vụ chuyên nghiệp, hiện
đại, hiệu quả. Hiện nay Xin-ga-po có nhiều
đơn vị có thẩm quyền đào tạo cán bộ cấp chiến
lược, như: Trường Công vụ Xin-ga-po, trung
tâm đào tạo viên chức và cán bộ lãnh đạo các
cấp, trong đó có cán bộ cấp chiến lược; Trường
Đại học Quốc gia Xin-ga-po, trong đó có
Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, một
cơ sở tham gia đào tạo cán bộ lãnh đạo. Bên
cạnh đó, các tổ chức khoa học - công nghệ theo
mô hình doanh nghiệp cũng có thẩm quyền
tham gia đào tạo cán bộ lãnh đạo.

Nhằm bảo đảm tính nhất quán và hiệu quả
của quá trình đào tạo cán bộ lãnh đạo chiến
lược, Chính phủ Xin-ga-po đã chú trọng đến
cách tư duy của người lãnh đạo, coi đây là
mục tiêu trong các chương trình đào tạo.
Chương trình đào tạo cán bộ cấp chiến lược
của Xin-ga-po rất phong phú, như: Chương
trình về quản trị và chính sách công; cải cách
khu vực công; lãnh đạo và phát triển tổ chức,
nguồn nhân lực chiến lược… Các chương
trình đào tạo đều chú trọng đến đào tạo tư duy
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo để hình thành
những nhà lãnh đạo có phẩm chất, tư duy
chiến lược. Trong đó, các nhà lãnh đạo phải
hiểu và biết vận dụng linh hoạt lý thuyết vào
thực tiễn chính trị  - kinh tế của đất nước. Vì
vậy, Xin-ga-po đã nắm bắt được nhiều cơ hội,
biến những thách thức thành cơ hội sáng tạo.
Tinh thần này đặt trọng tâm vào trí tuệ và nghị
lực của con người: Nếu dám chấp nhận rủi ro
để sáng tạo và nếu có thể thay đổi, đổi mới thì
mới phát triển. Thông qua phương châm tư
duy cẩn trọng, Xin-ga-po lên chương trình đào
tạo tư duy phục vụ công việc, dự báo và tích
hợp, liên ngành, làm việc tốt cho cộng đồng,
xã hội. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp
chiến lược của Xin-ga-po đa dạng cấp độ, thể
hiện ở nội dung bồi dưỡng và những minh họa
được lựa chọn về các mô hình, cách thức quản
trị điều hành với thành công và thất bại ở cấp
độ quốc gia và quốc tế. Các chuyên đề bồi
dưỡng cán bộ lãnh đạo của Xin-ga-po có nội
dung quan tâm đúng mức đến vai trò của khu
vực doanh nghiệp, chú trọng mối quan hệ công
- tư (trong nhiều chương trình và chuyên đề,
các ví dụ minh họa được lấy từ kinh nghiệm
của các tổ chức quốc tế, cơ quan nhà nước, tập
đoàn tư nhân và khu vực phi lợi nhuận). Trong
đánh giá công chức nói chung và cán bộ lãnh
đạo nói riêng, Xin-ga-po vừa quan tâm đến
thực tại, vừa đề cao đánh giá tiềm năng. Ngoài
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ra, trong bồi dưỡng kỹ năng quản trị điều hành,
Chính phủ Xin-ga-po chú trọng tiêu chí về tính
kinh tế trong quản trị quốc gia. 

Chính phủ Xin-ga-po đặc biệt quan tâm công
tác đào tạo, bồi dưỡng công chức nhằm phát
huy cao độ tiềm lực con người cho phát triển,
trong đó chú trọng bồi dưỡng cho công chức
các giá trị về đạo đức, nguyên tắc công vụ; luôn
phân tích, quán triệt, đề cao phẩm chất đạo đức
công vụ, trong đó phẩm chất hàng đầu là liêm
chính; nguyên tắc hàng đầu là minh bạch; trách
nhiệm công vụ hàng đầu là giải trình. Nội dung
đào tạo cán bộ cấp chiến lược có tính hiện đại,
chú trọng sự kết hợp nguồn lực con người với
khoa học - công nghệ, cập nhật các vấn đề mới
nhất được lồng ghép trong các chủ đề truyền
thống để thực hành thảo luận chính sách. Bên
cạnh các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo
trường lớp, có chứng chỉ, Xin-ga-po rất chú
trọng đào tạo qua thực tế. 

kinh nghiệm cho Việt nam
Thứ nhất, cần có chế độ thi tuyển nghiêm

minh, chuẩn mực, công khai, trung thực, công
bằng, khách quan. Đánh giá chính xác nhân sự
được quy hoạch, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm
vào các chức danh cấp chiến lược. Kiên quyết
không để lọt những người không xứng đáng
vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. 

Thứ hai, rà soát lại và kiểm soát chặt chẽ nội
dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
cấp chiến lược sao cho phù hợp với đối tượng
đặc biệt này; tập trung vào các chuyên đề bổ
trợ sát với chương trình đào tạo, bồi dưỡng;
chú trọng đào tạo thực tế để học viên thâm
nhập sâu vào các hoạt động thực tiễn. Trước
tình hình kinh tế - xã hội biến đổi mạnh mẽ và
nhanh chóng như hiện nay, nội dung chương
trình đào tạo, bồi dưỡng phải bám sát nhu cầu
nâng cao kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ;

đồng thời dựa vào sự nghiên cứu, tư vấn của
các chuyên gia, nhà quản lý.

Thứ ba, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo
đức công vụ và phát huy một số phẩm chất
truyền thống của người cán bộ cấp chiến lược,
như: Trách nhiệm chính trị và đạo đức trong
sáng, thực sự vì nước, vì dân. Đạo đức công
vụ là yếu tố quyết định tinh thần và mức độ
cống hiến của cán bộ cấp chiến lược đối với
công việc và nhân dân. Trong thiết kế, xây
dựng chương trình cần có các khóa học về tư
cách đạo đức công vụ được thiết kế riêng hay
lồng ghép với các khóa học khác; đồng thời đa
dạng hóa phương pháp bồi dưỡng đạo đức
công vụ.

Thứ tư, sau các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ cấp chiến lược, các cơ sở đào tạo cần tổ
chức hoạt động đánh giá chất lượng bằng các
hình thức khác nhau nhằm cung cấp dữ liệu
phục vụ cho việc điều chỉnh, bổ sung nội dung
chương trình. Đánh giá kiến thức được tiến
hành dựa trên nội dung chuẩn của chương
trình; đánh giá kỹ năng theo tiến trình hình
thành kỹ năng của người học; phẩm chất đạo
đức của người học được đánh giá theo chuẩn
giá trị chung của đạo đức công vụ và đạo đức
xã hội. 

Thứ năm, cần có chính sách đãi ngộ, trọng
dụng thoả đáng, cao hơn mức thông thường
đối với cán bộ cấp chiến lược. Để tạo động lực
thu hút cán bộ có năng lực, dám đảm nhận
những trọng trách quan trọng, trở thành một
thành viên trong đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
của đất nước thì cách trả lương cần được đổi
mới, chống bình quân, cào bằng, đồng thời
chống đặc quyền, đặc lợi về thu nhập dưới mọi
hình thức. Tiền lương căn cứ vào hiệu quả
công việc, không nặng về bằng cấp, tuổi tác,
thâm niên nghề nghiệp r

Hoan nghªnh b¹n ®äc phª b×nh T¹p chÝ
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TỔ CHỨC BỘ MÁY
Đề nghị Trung ương sớm phân cấp thẩm
quyền quyết định việc phân bổ, điều chỉnh

biên chế cơ quan hành chính nhà nước khi hợp
nhất vào cơ quan đảng đối với các mô hình hợp
nhất để địa phương chủ động thực hiện và giải
quyết chế độ phụ cấp cho cán bộ của cơ quan
hợp nhất. Đồng thời, xem xét, điều chỉnh việc
giảm biên chế công chức cơ quan hành chính
để bổ sung biên chế khối đảng, đoàn thể của
tỉnh Bình Thuận đối với các mô hình thí điểm
hợp nhất theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết
luận số 34-KL/TW. 

Ban tổ chức tỉnh ủy Bình thuận

œ Tại cuộc họp ngày 1-4-2022, Bộ Chính
trị cho ý kiến về phương án giao, quản lý

biên chế do Ban Chỉ đạo Trung ương trình;
trong đó đồng ý quy định phân cấp quản lý biên
chế như sau: Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp
quản lý biên chế các cơ quan đảng, mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung
ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực
thuộc Trung ương. Trên cơ sở biên chế được
giao, BTV các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Trung ương trực tiếp quản lý biên chế của
địa phương, cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

Hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đang
hoàn thiện, tham mưu với Bộ Chính trị ban
hành Kết luận cụ thể về chủ trương nêu trên. Vì
vậy, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm
theo chủ trương của Bộ Chính trị.

CôNG TÁC CÁN BỘ
Xin hỏi, việc tuyển dụng cán bộ cựu chiến
binh đã nghỉ hưu vào làm việc tại cơ

quan chuyên trách Hội Cựu chiến binh cấp
tỉnh, cấp huyện được thực hiện theo quy định,
hướng dẫn nào?

tranbichlan@...

œViệc tuyển dụng cán bộ cựu chiến binh
đã nghỉ hưu vào các vị trí tại Hội Cựu

chiến binh ở các cấp, đề nghị nghiên cứu Nghị
quyết số 09/NQ-CCB ngày 11-1-2021 của

BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt
Nam về công tác quy hoạch cán bộ Hội Cựu
chiến binh Việt Nam, trong đó đã nêu rõ về tiêu
chuẩn, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định, đối
tượng, độ tuổi,… Ngoài quy định nêu trên, cần
tham khảo thêm các nghị quyết, hướng dẫn của
Hội Cựu chiến binh Việt Nam có liên quan đến
nội dung này để tổ chức thực hiện cho phù hợp.

Đề nghị Trung ương hướng dẫn cụ thể về
tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi đối với lãnh

đạo các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước
giao nhiệm vụ công tác ở địa phương để thực
hiện thống nhất.

Ban tổ chức tỉnh ủy Phú Yên

œTrong Kết luận số 32-KL/TW ngày 30-3-
2022 của Ban Bí thư quy định về tiêu

chuẩn, điều kiện, độ tuổi đối với lãnh đạo các
hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm
vụ ở Trung ương; đồng thời, Ban Bí thư cũng
giao các BTV tỉnh ủy, thành ủy cụ thể hóa tiêu
chuẩn, điều kiện, độ tuổi đối với lãnh đạo các
hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa
phương phù hợp với thực tiễn địa phương. Theo
đó, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên sớm
tham mưu cho BTV Tỉnh ủy Phú Yên cụ thể hóa
và ban hành quy định theo thẩm quyền.

Hiện nay, quy trình giới thiệu ứng cử ủy
viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban

kiểm tra cấp ủy chưa được quy định, hướng
dẫn cụ thể. Đề nghị Trung ương hướng dẫn
cụ thể về quy trình nhân sự, quy trình quy
hoạch ủy ban kiểm tra cấp ủy để các địa
phương thực hiện thống nhất. 

Ban tổ chức tỉnh ủy An giang

œTheo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-
12-2017 của Bộ Chính trị: (1) Các tỉnh ủy,

thành ủy căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW quy
định cụ thể việc phân cấp quản lý cán bộ, quy trình
bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử trong phạm
vi phụ trách; (2) Chức danh ủy viên ủy ban kiểm
tra thuộc diện BTV tỉnh ủy, thành ủy quản lý.

Theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-

?

?

?

?



2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch
cán bộ: Các cấp ủy, tổ chức đảng có trách
nhiệm cụ thể hóa thành quy định của cấp mình
cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu
nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Do vậy, đề nghị các đồng chí căn cứ các quy
định hiện hành nêu trên và tình hình thực tế,
yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để
tham mưu cho BTV Tỉnh ủy quy định cụ thể về
quy trình nhân sự ủy viên ủy ban kiểm tra và
quy trình quy hoạch chức danh ủy viên ủy ban
kiểm tra theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy
định của Bộ Chính trị.

Cơ SỞ ĐảNG, ĐảNG VIÊN
Đề nghị Trung ương sửa đổi nhiệm kỳ đại
hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở “năm

năm hai lần” thành “năm năm một lần” cho
thống nhất với nhiệm kỳ đại hội chi bộ cơ sở,
đảng bộ cơ sở và phù hợp với nhiệm kỳ của
trưởng ấp, khu phố khi thực hiện mô hình bí thư
chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố.

thanhphuong@...

œTại Khoản 3, Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng
sản Việt Nam quy định “Đại hội chi bộ do

chi ủy triệu tập năm năm hai lần”. Trong khi
chưa sửa đổi Điều lệ Đảng, đề nghị các đồng chí
thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng. Ý kiến của
đồng chí sẽ được tham khảo khi Trung ương có
chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Theo quy định hiện nay, trường hợp bị kết
án hình sự tội ít nghiêm trọng trong thời

hạn 60 tháng có thể xem xét, kết nạp lại vào
Đảng; trong khi đó đối với quần chúng tảo hôn
thì chưa có quy định để xem xét, kết nạp vào
Đảng. Vì vậy, Trung ương có thể nghiên cứu, ban
hành quy định về việc kết nạp Đảng đối với quần
chúng đã vi phạm tảo hôn được không? 

Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng ngãi

œHiện nay, việc tảo hôn là vi phạm Ðiểm a,
Khoản 1, Ðiều 8 Luật Hôn nhân và gia

đình. Tảo hôn ảnh hưởng, có hệ lụy đến nhiều
vấn đề như sức khỏe, tinh thần, môi trường giáo

dục, kinh tế, xã hội… Do đó, quần chúng tảo hôn
là vi phạm Luật nên chưa được xem xét kết nạp
vào Ðảng.

Đối với chi bộ có đông đảng viên đã thành
lập tổ đảng, Trung ương có thể cho đảng

viên sinh hoạt tổ đảng thay sinh hoạt chi bộ;
hằng tháng tổ chức sinh hoạt chi bộ thành phần
gồm cấp ủy viên và tổ trưởng tổ đảng không?
Sáu tháng 1 lần tổ chức sinh hoạt chi bộ gồm
tất cả đảng viên trong chi bộ (tương tự như tổ
chức sinh hoạt đảng bộ cơ sở) được không?

Ban tổ chức tỉnh ủy tiền giang

œHiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đang
tham mưu trình Ban Bí thư ban hành

hướng dẫn “Thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ
đảng ở chi bộ có đông đảng viên và các hình
thức sinh hoạt đảng đối với đảng bộ cơ sở, chi
bộ có tính chất đặc thù hoặc trong điều kiện,
hoàn cảnh đặc biệt”. Trong khi chưa có hướng
dẫn chính thức, đề nghị các đồng chí thực hiện
theo đúng quy định hiện hành.

Ở đảng bộ nơi tôi công tác có 2 luồng ý
kiến về cách kê khai nơi sinh của cán bộ,

đảng viên. Ý kiến thứ nhất: Theo Khoản 3 Điều
31 Thông tư số 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật
Hộ tịch thì nơi sinh được ghi theo địa chỉ bệnh
viện, nhà hộ sinh, trạm y tế (gọi tắt là cơ sở y
tế). Ý kiến thứ hai: Theo cách ghi nơi sinh trong
hồ sơ cán bộ, công chức và hồ sơ đảng viên lâu
nay thì nơi sinh được ghi là xã, phường, thị trấn
thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xin hỏi, ý kiến nào là đúng?
nguyenthanh@...

œ Theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW
ngày 18-1-2022 hướng dẫn cách khai nơi

sinh của đảng viên: Ghi rõ xã (phường, thị
trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc
tỉnh (thành phố), tỉnh (thành phố) trực thuộc
Trung ương nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện
dùng của hệ thống hành chính nhà nước.

Như vậy, ý kiến thứ hai là đúng r
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