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Giám sát và phản biện xã 
hội là nhiệm vụ quan 
trọng của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam được ghi nhận 
trong các Văn kiện Đại hội của 
Đảng. Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ X của Đảng 
nêu rõ: “Nhà nước ban hành cơ 
chế để Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân thực hiện tốt vai trò 
giám sát và phản biện xã hội…”1. 
Đến Đại hội XI, Đảng ta nhấn 
mạnh: “Đảng tôn trọng tính tự 
chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự 
nguyện, tích cực, sáng tạo và 
chân thành lắng nghe ý kiến 
đóng góp của Mặt trận và các 
đoàn thể. Đảng, Nhà nước có cơ 
chế, chính sách, tạo điều kiện để 
Mặt trận và các đoàn thể nhân 
dân hoạt động có hiệu quả, thực 
hiện vai trò giám sát và phản biện 
xã hội”2. Tại Đại hội XII, Đảng ta 
tiếp tục khẳng định: “Mặt trận Tổ 
quốc đóng vai trò nòng cốt trong 
tập hợp, vận động nhân dân, 
đẩy mạnh phong trào thi đua 
yêu nước, phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn 
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
X, Nxb CTQG.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn 
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XI, Nxb CTQG.

dân chủ, tăng cường đồng thuận 
xã hội; giám sát và phản biện xã 
hội; tham gia xây dựng Đảng, 
Nhà nước, hoạt động đối ngoại 
nhân dân góp phần xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc”3. 

Ngày 12/12/2013, Bộ Chính 
trị khóa XI ban hành 02 quyết 
định quan trọng: Quyết định số 
217-QĐ/TW về “Quy chế giám 
sát và phản biện xã hội của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội” và 
Quyết định số 218-QĐ/TW “Quy 
định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn 
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII, Nxb CTQG.

Nam, các đoàn thể chính trị - xã 
hội và Nhân dân tham gia góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền”. Thể chế hóa các quy định 
trên, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam năm 2015 quy định cụ thể 
về trách nhiệm, quyền hạn của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 
giám sát, phản biện xã hội; tham 
gia xây dựng Đảng, xây dựng 
Nhà nước trong sạch, vững 
mạnh. Ngày 15/6/2017, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Chính phủ 
và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam phối hợp 
ban hành Nghị quyết liên tịch 
403/2017/NQLT quy định chi 
tiết các hình thức giám sát, phản 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vai trò
giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp

Võ Xuân Ca �
UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Quang cảnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
tại thành phố Tam Kỳ.
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biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam... đã tạo cơ sở pháp lý 
quan trọng để Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam triển khai thực hiện tốt 
chức năng giám sát, phản biện 
xã hội và góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền. 

Thực hiện các quy định trên, 
trong 5 năm qua, hoạt động 
giám sát, phản biện xã hội của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 
trên địa bàn tỉnh luôn được 
sự quan tâm lãnh đạo thường 
xuyên của các cấp ủy Đảng, sự 
phối hợp tích cực của chính 
quyền và sự tham gia đồng bộ, 
chặt chẽ của các đoàn thể chính 
trị-xã hội cùng cấp nên đạt được 
những kết quả quan trọng. Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ 
trì tổ chức 2.075 đoàn giám sát 
chuyên đề về những vấn đề liên 
quan trực tiếp đến quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của 

nhân dân; chủ động đề nghị 
cấp ủy, chính quyền cung cấp 
các dự thảo văn bản, đề án, quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương để tổ chức 
215 hội nghị phản biện xã hội 
và tổ chức lấy ý kiến góp ý đối 
với 313 dự thảo các văn bản 
liên quan; chủ động phối hợp 
với cấp ủy, Thường trực HĐND, 
UBND cùng cấp tổ chức 1.599 
“diễn đàn nhân dân” góp ý đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, công an nhân dân cấp 
huyện, cấp xã; phối hợp tổ chức 
846 hội nghị “đối thoại trực tiếp” 
giữa người đứng đầu cấp ủy và 
chính quyền các cấp với Nhân 
dân địa phương… 

Qua hoạt động giám sát và 
phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các cấp kịp thời phát 
hiện những hạn chế, bất cập, 
vướng mắc trong quá trình xây 

dựng và triển khai thực hiện 
chính sách, pháp luật của chính 
quyền các cấp, đã kịp thời kiến 
nghị, đề xuất, góp ý sửa đổi, 
điều chỉnh, giải quyết theo đúng 
quy định của pháp luật. Thông 
qua hoạt động góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 
kịp thời tổng hợp, phản ảnh và 
đề nghị các cấp ủy Đảng, chính 
quyền giải quyết những bức 
xúc, nguyện vọng, kiến nghị 
chính đáng của Nhân dân. Các 
kiến nghị, đề xuất của MTTQ 
Việt Nam các cấp sau giám sát, 
phản biện xã hội; góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền đã được cấp ủy, chính 
quyền các cấp tiếp thu, trả lời, 
chỉ đạo xử lý cụ thể. Vì vậy, hoạt 
động giám sát và phản biện 
xã hội, góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền của Ủy 

Đồng chí Võ Xuân Ca - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh QN trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân 
tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW.
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ban MTTQ Việt Nam các cấp 
trong 5 năm qua từng bước đi 
vào nề nếp, phát huy hiệu quả, 
đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, 
mong muốn của đoàn viên, hội 
viên và Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, cũng cần phải nghiêm túc 
nhìn nhận, việc triển khai thực 
hiện công tác giám sát, phản 
biện xã hội vẫn còn những hạn 
chế. Nội dung, đối tượng giám 
sát và phản biện xã hội hiện 
nay chưa toàn diện, phản biện 
còn ít; việc theo dõi, đôn đốc 
và giám sát kết quả giải quyết, 
thực hiện các kiến nghị sau 
giám sát chưa chặt chẽ; một số 
địa phương, vai trò chủ trì, chủ 
động của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam trong hoạt động giám 
sát, phản biện xã hội, tham gia 
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền còn mờ nhạt; một 
số cấp ủy, chính quyền chưa xác 
định đầy đủ trách nhiệm của 
mình trong việc chủ trì và phối 
hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp trong tổ chức “đối thoại 
trực tiếp” giữa người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền với Nhân 
dân địa phương; hoạt động của 
Ban Thanh tra nhân dân và Ban 
Giám sát đầu tư của cộng đồng 
ở cơ sở hiện nay còn nhiều khó 
khăn, hiệu quả chưa cao…

Để tăng cường lãnh đạo, 
chỉ đạo, nâng cao hơn nữa chất 
lượng và hiệu quả công tác giám 
sát, phản biện xã hội, góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền của MTTQ Việt Nam các 
cấp trong thời gian đến cần thực 
hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, 

chính quyền, MTTQ Việt Nam, 
các đoàn thể chính trị - xã hội 
tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến và cụ 
thể hóa triển khai thực hiện 
Quyết định số 217, 218-QĐ/TW 
của Bộ Chính trị và các văn bản 
hướng dẫn của Trung ương, của 
tỉnh… nhằm nâng cao nhận 
thức của các cấp, các ngành và 
Nhân dân về giám sát và phản 
biện xã hội. 

Thứ hai, các cấp ủy đảng tiếp 
tục thực hiện tốt việc đối thoại 
trực tiếp giữa người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền với Nhân 
dân theo Quyết định 218-QĐ/
TW của Bộ Chính trị; chủ động 
đề nghị MTTQ Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội phản biện 
các dự thảo nghị quyết quan 
trọng của cấp ủy; bố trí cán bộ 
có năng lực, trình độ, phẩm chất 
đạo đức, bản lĩnh chính trị cho 
MTTQ và các tổ chức chính trị - 
xã hội để có đủ khả năng thực 
hiện công tác giám sát, phản 
biện xã hội; định kỳ kiểm tra, 
sơ kết, tổng kết việc thực hiện 
Quyết định số 217, 218-QĐ/TW 
ở các cấp, ngành, địa phương.

Thứ ba, đối với chính quyền, 
hằng năm cần có chương trình 
phối hợp cụ thể với MTTQ Việt 
Nam, các tổ chức chính trị - xã 
hội cùng cấp. Tiếp thu, trả lời kịp 
thời những kiến nghị của MTTQ 
Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội các cấp, đồng thời 
tích cực giải quyết kịp thời đơn 
thư khiếu nại, tố cáo và những 
vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Thứ tư, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị- 
xã hội các cấp phải xác định 

hoạt động giám sát, phản biện 
xã hội, góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền là nhiệm 
vụ trọng tâm, thường xuyên 
trong giai đoạn hiện nay; hàng 
năm, chủ động lựa chọn nội 
dung, đối tượng giám sát và 
phản biện xã hội để phối hợp 
xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện; kịp thời kết luận, kiến 
nghị sau giám sát, phản biện xã 
hội gửi đến cơ quan, tổ chức, cá 
nhân liên quan và đôn đốc, theo 
dõi đến cùng việc giải quyết, trả 
lời của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền. 

Thứ năm, đa dạng hóa các 
kênh tiếp nhận, tập hợp và 
phản ánh kịp thời ý kiến, kiến 
nghị của cử tri và Nhân dân với 
Đảng, chính quyền; tổ chức tốt 
việc nắm bắt tình hình tâm tư, 
nguyện vọng và dư luận xã hội.

Thứ sáu, phát huy hơn nữa 
vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của 
các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt 
Nam, thành viên các tổ chức tư 
vấn; các nhân sĩ, trí thức, các dân 
tộc, tôn giáo, các chuyên gia, 
đoàn viên, hội viên và sự ủng 
hộ của Nhân dân; huy động sự 
tham gia, ủng hộ, tuyên truyền 
của các cơ quan truyền thông 
đại chúng đối với các hoạt động 
giám sát, phản biện xã hội, góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền của MTTQVN.

 Làm tốt công tác giám sát 
và phản biện xã hội, không chỉ 
góp phần xây dựng Đảng, chính 
quyền vững mạnh, mà còn góp 
phần quan trọng vào việc xây 
dựng và củng cố sức mạnh của 
khối Đại đoàn kết toàn dân tộc 
trong toàn tỉnh.
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Câu chuyện về biên chế, tinh giản biên chế 
luôn là bài toán khó, thậm chí rất khó khăn phức 
tạp và cơ quan, đơn vị, địa phương nào cũng quan 
tâm; nhưng, tinh giản ai? tinh giản có đi liền với 
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
(CBCCVC)? là câu hỏi mà người đứng đầu từng 
tổ chức phải hiểu, phải có trách nhiệm, có quyết 
tâm chính trị cao và làm cho đúng, cho trúng.

Những con số có ý nghĩa!

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả 
hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi 
thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. Đó là 
mục tiêu mà Bộ Chính trị đã xác định từ năm 2015 
tại nghị quyết 39- NQ/TW (ngày 17/4/2015 của Bộ 
Chính trị) về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, sau 4 
năm thực hiện chính sách tinh giản biên chế; nhìn 
chung, các cơ quan, đơn vị tiến hành trên cơ sở rà 
soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân 
loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 
đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, 
khách quan, công khai, minh bạch tạo được sự đồng 
thuận trong đội ngũ CBCCVC.  Tuy nhiên, chính sách 
tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 
(NĐ 108) và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 
31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của NĐ 108 về chính sách tinh giản biên chế, 

còn có mặt thiếu hợp lý, chưa phù hợp; chế độ, chính 
sách về tinh giản biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi 
dưỡng CBCCVC chưa sát thực tiễn; đối tượng, chính 
sách, điều kiện tinh giản biên chế cơ bản vẫn không 
thay đổi; một số trường hợp có nguyện vọng được 
nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc hoặc dôi dư do 
sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC 
nhưng bị ràng buộc không đủ các điều kiện giải 
quyết chính sách theo NĐ 108, ảnh hưởng không 
nhỏ đến chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện 
tinh gọn tổ chức, bộ máy…

Tính đến nay toàn tỉnh đã tinh giản được 1694 
trường hợp, trong đó có 53 trường hợp thuộc khối 
đảng, 1634 trường hợp thuộc khối chính quyền và 
07 trường hợp thuộc khối doanh nghiệp nhà nước. 
Đáng ghi nhận về sự nỗ lực, tập trung triển khai 
công tác này có thể kể ra đó là các địa phương: Hội 
An, Đại Lộc, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước, Bắc 
Trà My. Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng 

TiNh GiẢN biêN chế
và trách nhiệm của người đứng đầu

NguyễN Hữu SáNg �
TUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phiên họp của UBND tỉnh Quảng Nam thẩm định Đề án 
vị trí việc làm của các sở, ngành...
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Nam là một trong các địa phương có sự tập trung 
chỉ đạo, triển khai tốt; tuy nhiên đối tượng được tinh 
giản chủ yếu tập trung tại các đơn vị sự nghiệp công 
lập ngành y tế, giáo dục và đào tạo (chiếm tỷ lệ 76% 
so với tổng số tinh giản); quyết tâm chính trị thực 
hiện tinh giản biên chế ở một số địa phương, đơn 
vị còn hạn chế; cá biệt có địa phương, đơn vị đã 4 
năm trôi qua nhưng chưa có một trường hợp nào 
được tinh giản.

Một vấn đề rất đáng quan tâm và có thể nói đó 
chính là hạn chế của bộ máy trong hệ thống chính 
trị là chưa thực hiện được việc tinh giản biên chế đối 
với những  công chức không hoàn thành nhiệm vụ, 
không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng 
lực, sức khỏe). Trong thực tiễn công tác cũng đã cho 
thấy có một bộ phận không làm được việc, họ chủ 
yếu chỉ nói nhưng không làm; trong khi đó công tác 
đánh giá, phân loại CBCCVC vẫn là khâu yếu, có nơi 
người đứng đầu thì ngại va chạm.

Vì thế chủ trương thực hiện tinh giản biên chế 
phải đi liền với cơ cấu lại đội ngũ.

Tiếp tục hành động quyết liệt…
Kỳ họp thứ 07, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

đã quyết nghị đến năm 2021 toàn tỉnh phải giảm 
410 biên chế công chức (đạt tỷ lệ 11,4% so với biên 
chế Bộ Nội vụ giao năm 2015); giảm 4093 người làm 
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (đạt tỷ lệ 
12,1% so với số Bộ Nội vụ thẩm định năm 2015); 
do vậy, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu 
từng cơ quan đơn vị phải tiếp tục quán triệt, tuyên 
truyền sâu rộng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, yêu cầu của 

công tác tinh giản biên chế và 
cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.

Việc rà soát, sắp xếp, kiện 
toàn tổ chức bộ máy theo chủ 
trương của Tỉnh ủy cần phải 
được đẩy mạnh hơn nữa, đồng 
bộ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. 
Trong đó, chú trọng cơ cấu lại 
đội ngũ CBCCVC theo ngạch, 

chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ 
đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Bảo đảm 
không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính 
trị. Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lưu Tấn 
Lại khẳng định: “Sở Nội vụ sẽ tiếp tục làm tốt công tác 
tham mưu UBND tỉnh để xem xét, cắt giảm phù hợp 
các đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế công chức, 
viên chức được giao. Không tăng biên chế và có lộ 
trình giảm dần biên chế viên chức đã giao đối với các 
đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên. Chỉ 
tuyển dụng số công chức, viên chức mới không quá 
50% số biên chế công chức, viên chức đã thực hiện tinh 
giản biên chế, giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi 
việc theo quy định. Xây dựng chế độ chính sách hỗ trợ 
CBCCVC, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ 
cấu lại, tinh giản để khuyến khích tinh giản biên chế.”.

Cùng với các chủ trương nêu trên, cần có giải 
pháp mạnh, đồng bộ để tinh giản biên chế đối với 
những CBCCVC không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 
không đạt tiêu chuẩn quy định, những người dôi 
dư do sắp xếp lại tổ chức. Đẩy mạnh thực hiện kiêm 
nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công 
chức, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh 
cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ 
dân phố. Xây dựng, cơ chế quản lý cán bộ không 
chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố gắn với 
phát huy quyền làm chủ, giám sát của nhân dân và 
đẩy mạnh thực hiện các hình thức tự quản tại cộng 
đồng dân cư. Đổi mới phương thức tuyển dụng, 
đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm công chức, 
viên chức một cách thiệt thực, hiệu quả.

Phiên họp của UBND tỉnh 
Quảng Nam thẩm định Đề án vị 

trí việc làm của các sở, ngành.

(Xem tiếp trang 8)
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Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ 
bản của chương trình giáo dục phổ thông 
theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, 

năng lực của người học, chú trọng giáo dục đạo đức, 
lối sống, kỹ năng sống cho học sinh là một trong 
những nhiệm vụ chính được nêu trong Nghị quyết 
số 11-NQ/TU ngày 25-4-2017 của Tỉnh ủy Quảng 
Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 
tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2025. Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, thiết 
nghĩ cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 
viên và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; đồng 
thời thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh.

Chất lượng giáo dục quyết định chất lượng phát 
triển kinh tế, xã hội. Muốn phát triển kinh tế, phát 
triển xã hội bền vững phải quan tâm đến giáo dục và 
đầu tư cho giáo dục, vì đầu tư cho giáo dục chính là 
đầu tư cho phát triển. Nâng cao chất lượng giáo dục 
trước tiên phải đào tạo được đội ngũ giáo viên giỏi. 
Do đó, việc đánh giá phẩm chất, năng lực giáo viên, 
tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng 
cao chất lượng đội ngũ giáo viên cần được xác định 
là nhiệm vụ thường xuyên nhằm đáp ứng mục tiêu, 
yêu cầu của Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “về 
đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp 
ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế.” và Nghị quyết 11 – NQ/TU ngày 
25/4/2017 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 
và đào tạo của tỉnh. Nghị quyết đề ra, yêu cầu về 
chất lượng đối với đội ngũ giáo viên rất cao. Đội ngũ 
giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo 
dục. Không chỉ dạy chữ, giáo viên còn phải dạy học 
sinh làm người công dân tốt. Muốn dạy học sinh 

trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội thì 
trước tiên giáo viên phải là người công dân tốt, có 
ích cho xã hội. Không chỉ truyền đạt kiến thức mà 
quan trọng hơn là phải tạo cho học sinh khả năng tự 
học, tự sáng tạo và khả năng thích nghi với mọi hoàn 
cảnh, môi trường sống. Mỗi thầy cô phải là một tấm 
gương sáng về tinh thần tự học và sáng tạo, về lối 
sống, phẩm chất đạo đức. 

Kiến thức của loài người đang tăng lên từng ngày, 
từng giờ nếu không cập nhật kịp thời thì sẽ lạc hậu. 
Do vậy, giáo dục thường xuyên, học và tự học suốt 
đời sẽ là một yêu cầu bắt buộc của cuộc sống đòi 
hỏi người giáo viên cũng như nhà trường có những 
đổi mới. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy 
theo hướng gợi mở, thảo luận nhóm để mỗi học sinh 
phải động não, giúp học sinh nâng cao kỹ năng đặt 
vấn đề và giải quyết vấn đề, từ đó mới phát huy được 
tính năng động, sáng tạo của học sinh. Trước xu thế 
hội nhập, ngành giáo dục của tỉnh cần nâng cao chất 
lượng dạy học ngoại ngữ và công nghệ thông tin, 
đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học. Để tạo sự ham 

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
Những vấn đề cần quan tâm hiện nay

HuỳNH THị TuyếT �
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức Hội thi hùng biện “Câu chuyện 
tình huống đạo đức và pháp luật”.
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học hỏi và dễ dàng tiếp thu kiến thức của học sinh, 
người giáo viên phải làm cho học sinh thoải mái khi 
ở trường học. Nhiều trường trong tỉnh đã xây dựng 
được nề nếp học tập với phương châm: nhà trường 
thân thiện, học sinh tích cực, thầy cô mẫu mực. Thực 
tế cho thấy ở đâu có nề nếp dạy và học tốt thì nơi đó 
chất lượng giáo dục được nâng cao.

Các trường học chú trọng hơn nữa việc giáo dục 
đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Câu tục 
ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn” ông bà ta dạy từ bao 

đời nay vẫn còn giá trị và ngày càng có giá trị hơn 
khi ngày nay không ít học sinh vô lễ với thầy cô và 
người lớn tuổi. Vì vậy ngành giáo dục và đào tạo của 
tỉnh cần chú trọng xây dựng nội dung giáo dục đạo 
đức, lối sống phù hợp với từng cấp học và trình độ 
học sinh. Mỗi học sinh cần ý thức về trách nhiệm của 
bản thân, nỗ lực học tập, rèn luyện trở thành người 
có ích cho xã hội. Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh 
học sinh thường xuyên liên lạc, giữ mối liên hệ chặt 
chẽ trong việc giáo dục học sinh.  Cùng với sự nỗ lực 
của nhà trường, các gia đình cần phát huy hơn nữa 
vai trò, trách nhiệm trong việc chăm sóc và giáo dục 
con em mình, tạo môi trường tốt nhất để học sinh 
phát triển toàn diện. Môi trường giáo dục phải luôn 
gắn với giáo dục đạo đức để trở thành công dân tốt.  
Thực tế hiện nay chương trình giáo dục vẫn tập trung 
nhiều vào các môn học trên lớp, nặng kiến thức về lý 
thuyết,  thiếu linh hoạt sáng tạo, chưa gắn với việc 
giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Phần lớn 
học sinh thiếu cơ hội trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng 
hợp tác, làm việc theo nhóm, phát huy tư duy độc 

lập, tính năng động, sáng tạo. Hiện nay các trường ở 
từ bậc mầm non đến phổ thông trung học đều đang 
đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống được tích hợp 
vào trong các môn học chính khóa của chương trình 
phổ thông; các hoạt động ngoài giờ lên lớp; mô hình 
các câu lạc bộ. Sở Giáo dục- Đào tạo đã chỉ đạo  các 
trường thường xuyên tổ chức và yêu cầu đổi mới 
nội dung, hình thức các hoạt động ngoại khóa, như: 
thiết kế riêng hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học, 
trung học cơ sở và hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp ở cấp phổ thông trung học. Tuy nhiên việc 
triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong các 
nhà trường vẫn còn các bất cập, khó khăn. Đó là, cơ 
sở vật chất tại các trường học để tổ chức hoạt động 
các  hoạt động cho  học sinh còn thiếu. Nhiều gia 
đình vẫn muốn con của mình học kiến thức để đạt 
số điểm cao, không muốn cho con tham gia nhiều 
hoạt động ngoại khóa.  Do đó các trường học cần 
thông tin rộng rãi đến cha mẹ học sinh ý nghĩa và 
lợi ích của việc tạo điều kiện cho học sinh tham gia 
các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động giáo dục  
kỹ năng sống. Chương trình, nội dung, tài liệu  giáo 
dục  kỹ năng sống hiện nay chủ yếu đang ở dạng 
tích hợp, lồng ghép trong một số môn học nên chưa 
có nhiều thời gian để học sinh vận dụng vì vậy các 
nhà trường lúng túng trong việc lựa chọn, tổ chức 
nhiều mô hình. Các hoạt động tập thể cơ bản mới 
đảm bảo về chiều rộng cung cấp thông tin, lý thuyết 
nhưng chưa đi vào các tình huống thực tế. Mặc dù 
có sự chỉ đạo chung từ Sở Giáo dục - Đào tạo nhưng 
ở mỗi trường học lại có những cách làm khác nhau 
chưa đồng bộ về mặt hiệu quả và tiến trình. Tổ chức 
hoạt động giáo dục  kỹ năng có những đặc thù riêng 
khác với các hoạt động giáo dục khác, nội dung giáo 
dục không chỉ diễn ra trong môn học mà còn thông 
qua một số hoạt động nên cần có các chương trình 
tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm công tác giáo 
dục kỹ năng sống cho các trường phổ thông. Chú 
trọng đến việc hướng dẫn học sinh thành lập  các 
câu lạc bộ từ thiện, câu lạc bộ bảo vệ môi trường, câu 
lạc bộ  tiếng Anh… tạo môi trường vui chơi, học tập 
qua đó trang bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh. 
Giáo dục kỹ năng sống là yếu tố cần thiết để giúp 
học sinh thích nghi với môi trường sống, thể hiện 
được việc học đi đôi với hành, giúp học sinh thể hiện 
được phẩm chất, năng lực cá nhân.

Quan tâm xây dựng trường mầm non đạt chuẩn.
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 Thực hiện tốt công tác phân luồng và định 
hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông là 
một trọng những nội dung trọng tâm thể hiện 
trong Nghị quyết 11-NQ/TU. Hiện nay sinh viên ra 
trường không có việc làm là một vấn đề đang được 
xã hội quan tâm. Vì vậy, cần chú trọng đến công 
tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng 
cao chất lượng giáo dục - đào tạo phải gắn với nhu 
cầu lao động của xã hội. Những bất cập hiện nay 
là tỉ lệ vào đại học quá lớn trong khi học nghề lại 
ít. Trong những năm qua, tỷ lệ học sinh của tỉnh thi 
đậu vào đại học cao đẳng đều trên 50%, tỷ lệ học 
sinh học nghề thấp khá xa so với chỉ tiêu của trung 
ương cũng như của tỉnh đề ra. Phần lớn cha mẹ 
muốn con mình học đại học hơn là học nghề, chỉ 
khi nào  không vào được lớp 10 hoặc thi không đỗ 
đại học thì mới học nghề. Thêm vào đó, việc dạy và 
học nghề nặng học kiến thức, phần kỹ năng  thực 
hành chưa tốt do đó khi ra trường không đáp ứng 
được yêu cầu của doanh nghiệp. Công tác hướng 
nghiệp để thu hút học sinh tốt nghiệp trung học cơ 
sở, trung học phổ thông vào học trung cấp chuyên 
nghiệp, trung cấp nghề chưa được đẩy mạnh. Chất 
lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, trung 
cấp nghề, cao đẳng nghề còn hạn chế  nên chưa 
hấp dẫn học sinh vào học. Chính vì vậy, giáo dục  
hướng nghiệp phải tạo được sự hấp dẫn, khơi 
dậy đam mê, yêu thích, chủ động lựa chọn nghề 
nghiệp ở học sinh. Ngay từ khi học phổ thông phải 
làm tốt công tác hướng nghiệp, xây dựng một đội 
ngũ tư vấn hướng nghiệp thật tốt. Tạo điều kiện 
để các em tiếp cận thị trường lao động, tiếp cận 
nghề nghiệp mới. Các trường phổ thông phối hợp 
với các cơ sở đào tạo nghề tổ chức các buổi tư 
vấn nghề nghiệp cho học sinh. Tổ chức các hoạt 
động giáo dục hướng nghiệp như tư vấn hướng 
nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho học sinh trung học; 
phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung 
cấp tổ chức tư vấn trực tiếp các thông tin về hướng 
nghiệp và chọn nghề cho học sinh trung học cơ 
sở, trung học phổ thông. Nhà trường thực hiện tốt 
công tác hướng nghiệp, định hướng phân luồng 
cho học sinh sau khi tốt nghiệp  trung học cơ sở. 
Ngành giáo dục-đào tạo phối hợp chặt chẽ với 
ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc 
phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học 

sinh. Gắn kết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 
các doanh nghiệp; đầu tư nâng cao chất lượng các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị 
trường lao động.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 
tạo là một nhiệm vụ nặng nề, quan trọng và đòi 
hỏi phải có sự đầu tư mang tính hệ thống, khoa 
học. Hy vọng, với những chủ trương, quyết sách 
về giáo dục được triển khai thực hiện, giáo dục – 
đào tạo tỉnh nhà sẽ đạt được nhiều kết quả tích 
cực trong thời gian đến.

Tinh giản biên chế...
Trách nhiệm người đứng đầu

Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 
khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc. 
Theo đó, người đứng đầu chính là cái “gốc” 
quan trọng quyết định đối với kết quả thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nghị quyết 39-NQ/TW về việc tinh giản biên 
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức nêu rất rõ: “Chú trọng công tác kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề cao 
trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, 
cơ quan, tổ chức. Nếu địa phương, cơ quan, tổ 
chức, đơn vị không thực hiện được tỉ lệ tinh giản 
biên chế theo kế hoạch đã được phê duyệt hằng 
năm thì phải xem xét, xử lý trách nhiệm người 
đứng đầu theo quy định của Đảng, Nhà nước.”. 
Trở lại câu chuyện tinh giản biên chế; có thể 
nói, đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và có ý 
nghĩa, nó không chỉ tác động đến công tác xây 
dựng Đảng mà còn lan tỏa, thúc đẩy kinh tế - xã 
hội phát triển. Thiết nghĩ, nếu người đứng đầu 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy khoa 
học, có quyết tâm chính trị cao, dám nghĩ, dám 
làm và dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước 
Nhân dân; quyết tâm thực hiện tinh giản biên 
chế một cách đồng bộ với các hoạt động cải 
cách tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, cải 
cách chế độ công vụ, công chức thì muôn việc 
dù có khó khăn đến mấy cũng thành công. 

(Tiếp theo trang 5)
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Ban Tuyên giáo là cơ quan tham mưu của 
cấp ủy mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường 
vụ, thường trực cấp ủy về công tác xây dựng 
Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên 
truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn 
hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng 
bộ địa phương. Yêu cầu đặt ra cần được đặc biệt 
quan tâm là làm thế nào để nâng cao chất lượng 
tham mưu công tác tuyên giáo để đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ của Đảng bộ trong tình hình mới.

Thực trạng 

Thời gian qua,  công tác tuyên giáo trên địa bàn 
tỉnh đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo 
Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường 
Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; triển khai 
thực hiện khá đồng bộ trên các lĩnh vực, đáp ứng 
yêu cầu cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công 
tác tuyên giáo của cấp ủy. Đa số cán bộ tuyên giáo 
từ tỉnh đến cơ sở không ngừng học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh 
chính trị, kỹ năng nói, viết nhằm hoàn thành nhiệm 
vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích 
chung của ngành Tuyên giáo. Trong đó, công tác 
tham mưu ngày càng gắn kết với thực tiễn, hàm 
lượng trí tuệ các sản phẩm được nâng lên, nội dung 
khi tham mưu cơ bản “đúng” và “trúng”, chất lượng 
tham mưu nâng lên rõ rệt; các điều kiện đảm bảo 
được tăng cường, việc ứng dụng công nghệ thông 
tin, tạo sự đồng bộ trong tham mưu được chú 
trọng, cơ bản đáp ứng những yêu cầu của cấp trên 
và đòi hỏi của thực tiễn, mang lại hiệu quả khá thiết 
thực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chất lượng tham mưu 
trong từng lĩnh vực cụ thể vẫn còn hạn chế, chưa 

sâu sát, thiếu thực tiễn, thiếu tính thuyết phục, còn 
mắc lỗi về thể thức văn bản…

Yêu cầu

Để nâng cao chất lượng tham mưu, trước hết 
cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

Thứ nhất, đối với cơ quan ban tuyên giáo cấp ủy. 

Việc tham mưu của ban tuyên giáo cấp ủy, 
không hiểu đơn thuần chỉ là giúp việc, là Ban 
Thường vụ cấp ủy bảo gì làm nấy, nói sao làm 
vậy, mà ban tuyên giáo vừa là cơ quan tham gia 
nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách cho 
ban thường vụ, thường trực cấp ủy; vừa là cơ quan 
chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định, 
thẩm tra, phối hợp thực hiện các chủ trương, chính 
sách về lĩnh vực đảm trách cho cấp ủy lãnh đạo và 
cơ quan tham mưu cấp dưới; đồng thời phải cùng 
chịu trách nhiệm với ban thường vụ, thường trực 
cấp ủy về lĩnh vực mình tham mưu.

Nâng cao chất lượng tham mưu
công tác tuyên giáo

PHaN THaNH Hậu �
Trưởng Phòng TT, BC-XB BTG Tỉnh ủy

Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo,       
chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, tại Ban Thường vụ Huyện ủy 
Phú Ninh, ngày 13/8/2018.
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Thứ hai, đối với các phòng, bộ phận chuyên môn. 

Khi tham mưu cho lãnh đạo ban tuyên giáo 
những công việc cụ thể, thực hiện chức năng cơ 
quan tham mưu của cấp ủy, cán bộ, chuyên viên 
ban tuyên giáo cần đầu tư nghiên cứu kỹ các văn 
bản, tài liệu liên quan; bám sát thực tiễn, phân tích 
thực trạng các hoạt động để triển khai thực hiện 
các chức năng, nhiệm vụ; phân tích và dự báo được 
những khả năng và điều kiện hiện thực các ý tưởng 
đã tham mưu dựa trên những luận cứ khoa học 
đầy đủ, chính xác; chỉ ra được các ưu điểm, khuyết 
điểm, nguyên nhân và các giải pháp phát huy ưu 
điểm, khắc phục khuyết điểm. Phải trung thực, 
khách quan, đảm bảo tính chính xác, nếu không 
sẽ dẫn đến những sai sót trong kết luận và quyết 
định của lãnh đạo, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 
lực, hiệu quả, kết quả chỉ đạo, điều hành công việc 
và các hoạt động của cơ quan. Phải đảm bảo đúng 
với các quy định của pháp luật; tham mưu sai, trái 
sẽ dẫn đến những hậu quả và tác hại nghiêm trọng, 
ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo, của cơ quan. 

Thứ ba, đối với cá nhân tham mưu. 

Chất lượng tham mưu gắn liền với trách nhiệm 
cá nhân, đòi hỏi người tham mưu phải trung thực, 
thẳng thắn, có thái độ nghiêm túc, tận tụy, tỉ mỉ, 
thận trọng, toàn tâm, toàn ý trong công việc; phải 
tự cam kết trước lãnh đạo về tính chính xác của vấn 
đề do mình tham mưu; đó còn là bổn phận của cá 
nhân trước sự tin cậy, ủy thác của lãnh đạo khi giao 
nhiệm vụ tham mưu, góp phần hạn chế những sai 
lầm, rủi ro không cần thiết có thể xảy ra. Muốn vậy, 
mỗi cá nhân tham mưu phải có năng lực chuyên 
môn, có tính chuyên nghiệp cao, am hiểu nhiều 
lĩnh vực và tinh thông lĩnh vực mình phụ trách. 

Giải pháp

Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên, cần thực hiện 
các giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, đối với cơ quan ban tuyên giáo . 

Yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả công 
tác tham mưu là đội ngũ cán bộ, chuyên viên. Vì 
vậy, lãnh đạo ban tuyên giáo tham mưu cấp ủy 
chú trọng hơn nữa và có chiến lược trong việc quy 
hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, quan tâm đào tạo 
nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn 

nghiệp vụ của cán bộ tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ 
cán bộ làm công tác tham mưu vững về chính trị, 
tinh thông về nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn công 
tác, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn tìm tòi, 
đổi mới, sáng tạo. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện 
cho cán bộ đi cơ sở và học hỏi kinh nghiệm nhằm 
trang bị thêm kiến thức và tích lũy kinh nghiệm 
thực tiễn. Đồng thời, trang bị đầy đủ và đảm bảo 
các điều kiện về trang thiết bị để cán bộ, công chức 
thuận lợi hơn trong quá trình làm việc. Tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến, nâng 
cao chất lượng các khâu trong công tác tham mưu. 
Mặt khác, kịp thời biểu dương, khen thưởng các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khích lệ 
tinh thần tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả công tác. Cùng với đó, cần 
có cơ chế, giải pháp để cán bộ, công chức có nguồn 
thu nhập tăng thêm chính đáng, nhằm nâng cao 
đời sống vật chất, tạo động lực, đảm bảo để cán bộ, 
công chức an tâm công tác và cống hiến.

Thứ hai, đối với các phòng, bộ phận chuyên môn 
ban tuyên giáo.

 Cần tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình thực tế 
để tham mưu nhiệm vụ sát thực tiễn và hiệu quả. 
Tăng cường trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, 
hỗ trợ lẫn nhau và thực hiện tốt công tác phối hợp 
trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan. Bên cạnh đó, thường xuyên 
giữ mối liên hệ, phối hợp với các ban, ngành, cơ 
quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ dựa trên 
nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và hiệu quả. 

Thứ ba, đối với cá nhân tham mưu. 

Để tham mưu có chất lượng, người tham mưu 
cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có 
phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, thẳng 
thắn, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; có năng lực, 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có đủ tri thức về 
các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực mình phụ trách; trang 
bị đầy đủ thông tin quá khứ, hiện tại và khả năng dự 
báo về các lĩnh vực, vấn đề tham mưu; phải cần cù, 
tỉ mỉ, thận trọng và có tính chuyên nghiệp, nguyên 
tắc, thích ứng cao trong công việc và phải đề cao 

(Xem tiếp trang 17)
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Xác định ý nghĩa, tầm quan 
trọng của Nghị quyết số 
18-NQ/TW Nghị quyết số 

18-NQ/TW về “Một số vấn đề về 
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả” và Nghị quyết số 19- NQ/
TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống 
tổ chức và quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập” 
của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII, trên cơ sở thực 
hiện Kế hoạch số 139-KH/TU, 
ngày 28/2/2018 và Chương trình 
số 15-CTr/TU ngày 27/2/2018 
của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Một 
số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị và tổ chức quản lý, nâng 
cao chất lượng và hiêu quả hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp 
công lập”, Ban Thường vụ Thị ủy 
Điện Bàn xây dựng Kế hoạch số 
39-KH/TU, ngày 23/3/2018 và 
Chương trình hành động số 17-
CTr/TU, ngày 30/5/2018 về thực 
hiện Nghị quyết số 18, 19 trong 
đó, xác định rõ việc sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả là nhiệm vụ cơ bản và 
cấp bách.

Để hướng dẫn việc thực hiện 
sắp xếp các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức trong hệ thống chính trị từ 
thị xã đến cơ sở, Ban Thường vụ 
Thị ủy chỉ đạo UBND thị xã và các 
ngành có liên quan tiến hành 
xây dựng Đề án, kế hoạch để 
triển khai thực hiện theo đúng 
thời gian, lộ trình với tinh thần 
quyết tâm chính trị cao, việc tổ 
chức thực hiện phải được chuẩn 
bị chu đáo, nghiêm túc, chặt chẽ 
với hiệu quả cao nhất.

Thực hiện sự chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Thị ủy, các địa 
phương, đơn vị trên địa bàn thị 
xã đã làm tốt công tác tuyên 
truyền, góp phần tạo sự chuyển 
biến sâu rộng về nhận thức đối 
với đội ngũ cán bộ, đảng viên và 

sự đồng thuận cao trong quần 
chúng Nhân dân về việc triển 
khai thực hiện hai nghị quyết 18, 
19. Nhờ cụ thể hóa các nhiệm 
vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa 
phương bảo đảm sự thống nhất, 
đồng bộ và kịp thời theo đúng 
tiến độ chung khi được tỉnh 
phê duyệt Đề án. Bên cạnh đó, 
việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy hệ thống chính trị tinh gọn, 
vừa nâng cao chất lượng hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả gắn với 
đổi mới cơ chế quản lý, cải cách 
hành chính cơ cấu và nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức; kết hợp việc đổi 
mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy 
của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả với 

Quang cảnh cuộc họp lấy ý kiến trong Nhân dân về sáp nhập thôn, khối phố.

Điện Bàn tập trung đẩy mạnh thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

TrầN VăN THu �
Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn
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đổi mới hệ thống tổ chức bộ 
máy, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả của đơn vị sự nghiệp công 
lập; các cơ quan, các ngành, 
trong hệ thống chính trị của thị 
xã. 

Theo Đề án trình Tỉnh ủy phê 
duyệt, trước mắt, thị xã Điện 
Bàn thực hiện việc nhất thể hóa 
hai chức danh Trưởng ban Dân 
vận Thị ủy đồng thời là Chủ tịch 
UBMTTQVN thị xã và Trưởng ban 
Tuyên giáo Thị ủy đồng thời là 
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng 
Chính trị thị xã thực hiện từ 
tháng 7/2018 và tiến hành trình 
Đề án sáp nhập Trung tâm Bồi 
dưỡng Chính trị thị xã vào Ban 
Tuyên giáo Thị ủy thực hiện bắt 
đầu từ ngày 01/11/2018. Cùng 
với đó, các phương án sắp xếp, 
tinh gọn đầu mối của các đơn 
vị sự nghiệp công lập và thôn, 
khối phố trên địa bàn thị xã 
được Ban Thường vụ Thị ủy thảo 
luận, bàn bạc một cách chặt 
chẽ và chỉ đạo triển khai thực 
hiện quyết liệt. Ban Thường vụ 
Thị ủy đã thành lập các Tổ công 
tác xuống từng thôn, khối phố 

để dự họp, chỉ đạo và hướng 
dẫn việc thực hiện. Với tinh thần 
quyết tâm cao, Ban Thường vụ 
Thị ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã, 
phường đồng loạt tổ chức họp 
nhân dân để thảo luận, bàn bạc, 
cho ý kiến, biểu quyết phương 
án sáp nhập thôn, khối phố và 
phải hoàn thành trong tháng 
10/2018. Phấn đấu đạt kế hoạch 
đề ra giai đoạn 1 phải giảm 
41/182 thôn, khối phố hiện có 
trên địa bàn thị xã. 

Bên cạnh đó, Đề án sắp xếp 
các đơn vị sự nghiệp công lập 
cũng tiến hành theo phương 
án, lộ trình từ năm 2018 đến 
năm 2020. Theo đó, trong năm 
2018, 2019, Điện Bàn sẽ giải thể 
Trung tâm Phát triển Cụm công 
nghiệp - Dịch vụ, sát nhập Trung 
tâm Văn hóa - Thể thao với Đài 
Truyền thanh - Truyền hình thị 
xã, Trung tâm Phát triển Quỹ đất 
với Trung tâm Giải phóng mặt 
bằng. Đối với lĩnh vực giáo dục 
các trường tiểu học ở cùng 1 xã, 
phường sáp nhập thành một 
đầu mối trường tiểu học. Đối với 
lĩnh vực y tế, phối hợp với các 

ngành chức năng của tỉnh sắp 
xếp, tinh gọn các đơn vị thuộc 
lĩnh vực Y tế, nơi đã có cơ sở y tế 
trên địa bàn cấp thị xã thì không 
thành lập Trạm Y tế cấp xã. Tiến 
hành củng cố tinh gọn đầu mối 
đối với các cơ quan, đơn vị, hội 
đoàn thể...

Quá trình triển khai việc sắp 
xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 
biên chế các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn thị xã được chỉ đạo 
tiến hành bài bản, chặt chẽ, 
đúng quy trình, thẩm quyền 
theo phân cấp, các nội dung 
đều được cụ thể hóa thành các 
đề án, phương án, đảm bảo giải 
quyết tổng thể các vấn đề về sắp 
xếp bộ máy, bố trí cán bộ, giải 
quyết dôi dư và tinh giản biên 
chế. Với quyết tâm cao của toàn 
Đảng bộ thị xã, sự vào cuộc cả 
hệ thống chính trị có thể  khằng 
định, trong thời gian đến thị xã 
Điện Bàn cơ bản hoàn thành các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã 
đề ra theo tinh thần Nghị quyết 
số 18-NQ/TW, Nghị quyết số  19-
NQ/TW Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII. 

Nhân dân biểu quyết thông qua 
phương án sáp nhập thôn, khối phố.
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Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh được thành 
lập vào năm 2005, hiện nay gồm có 09 
đồng chí. Bộ máy lãnh đạo gồm 01 chánh 

văn phòng, 02 phó chánh văn phòng được phân 
công phụ trách các lĩnh vực tổng hợp, quản trị- 
hành chính. Với chức năng “là cơ quan tham mưu, 
giúp việc huyện uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là 
ban thường vụ và thường trực huyện uỷ trong tổ 
chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối 
hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc 
huyện uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ; trực tiếp quản lý 
tài sản, tài chính của huyện uỷ và bảo đảm cơ sở vật 
chất cho các hoạt động của huyện uỷ, ban thường 
vụ, thường trực huyện uỷ và các cơ quan tham 
mưu, giúp việc huyện uỷ”, trong những năm qua 
Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh đã tham mưu phục 
vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ 
Huyện ủy đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong công tác tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy 
luôn bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác 
của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy toàn khóa 
và hàng năm, trên cơ sở đó tập trung phối hợp 
với các cơ quan liên quan tham mưu các nội dung 
theo chương trình đảm bảo có chất lượng. Từ đầu 
nhiệm kỳ đến nay, đã phối hợp với các cơ quan liên 
quan tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện 
ủy ban hành 272 báo cáo, 09 nghị quyết, 27 chỉ thị, 
18 chương trình, 129 kế hoạch, 671 thông báo, 16 
kết luận, 790 quyết định, 813 công văn. Trong đó, 
có nhiều văn bản chuyên đề nhằm cụ thể hóa các 
Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX như: Nghị quyết 
về phát triển thương mại dịch vụ các vùng trọng 
điểm của huyện; Nghị quyết về phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Nghị quyết về phát 
triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khuyến học, 
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Nghị quyết về 
công tác tập hợp, vận động nhân dân; Kết luận về 
quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp 
huyện;…các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4, 5, 6,7 (khóa XII), kế hoạch thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhiều 
văn bản chỉ đạo khác sát với tình hình thực tế của 
địa phương. Đồng thời, tham mưu theo dõi, đôn 
đốc việc tổ chức cụ thể hóa triển khai thực hiện 
các văn bản nói trên ở các ngành và các TCCS Đảng 
trực thuộc. Chất lượng ban hành văn bản có nâng 
lên, Văn phòng Huyện ủy tham mưu Thường trực 
huyện ủy thực hiện phiếu trình ký văn bản và áp 
dụng trong toàn huyện. Theo đó, những văn bản 
của các cơ quan liên quan tham mưu trước khi ban 
hành phải qua văn phòng thẩm định nội dung, thể 
thức, do vậy hầu hết các văn bản ban hành đều 
đảm bảo về mặt thể loại, thẩm quyền, thể thức 
theo Quy định 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trong việc tham mưu chuẩn bị các báo cáo, nội 
dung theo chương trình công tác hàng năm, ngay 
từ đầu năm Văn phòng Huyện ủy đã xây dựng kế 
hoạch, xác định những nội dung công việc, đề ra 
lộ trình và phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan 
phối hợp cụ thể. Hàng tháng, quý Văn phòng 
Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy nhắc 
nhở, giao nhiệm vụ các cơ quan thông qua họp 
giao ban và tích cực đôn đốc các cơ quan liên quan 
triển khai thực hiện. Đối với những nội dung lớn, 
số liệu nhiều, cần nhiều giải pháp chỉ đạo, Văn 
phòng Huyện ủy chủ động làm việc với các ngành 
liên quan để thống nhất nhận định, đánh giá cũng 

Hiệu quả công tác tham mưu
của Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh

HuỳNH Ngọc Lâm  �
Chánh  Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh
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như đề xuất các giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ 
đạo trước khi tham mưu để Thường trực, Thường 
vụ quyết định. Do tranh thủ được ý kiến của các 
ngành nên hầu hết các nội dung tham mưu khi 
trình đều được các đồng chí trong Thường trực, 
Ban Thường vụ thống nhất cao, hạn chế việc phải 
sửa đi sửa lại nhiều lần.

Cùng với công tác tham mưu tổng hợp, công 
tác tham mưu tổ chức hội nghị, cuộc họp cũng 
được Văn phòng thực hiện chu đáo, như: hội nghị 
huyện ủy, hội nghị ban thường vụ, giao ban với các 
Ban xây dựng Đảng, Mặt trận, đoàn thể, khối nội 
chính, tổ chức cơ sở Đảng; phối hợp tham mưu tổ 
chức các Hội nghị triển khai, quán triệt và sơ kết, 
tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, hội nghị thông tin tình hình thời sự trong 
nước, quốc tế cho cán bộ, đảng viên hàng quý... 
Để tham mưu tổ chức các hội nghị có chất lượng, 
ngoài việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện, Văn 
phòng tham mưu Thường trực chỉ đạo các cơ quan 
liên quan chuẩn bị tài liệu gửi trước cho các thành 
phần dự họp từ 03 đến 05 ngày để nghiên cứu, 
chuẩn bị nội dung tham gia đóng góp ý kiến; tùy 
theo tính chất, nội dung từng hội nghị, cuộc họp, 
Văn phòng tham mưu quỹ thời gian hợp lý để chủ 
trì hội nghị căn cứ điều hành vừa phát huy hiệu 
quả quỹ thời gian, vừa thông qua nội dung một 
cách nghiêm túc, có chất lượng. Đối với những cơ 
quan gửi nội dung trễ so với thời gian quy định, 
Văn phòng tham mưu Thường trực dừng họp nội 
dung đó và có văn bản phê bình nhắc nhở, đồng 
thời lấy đó làm tiêu chí để đánh giá xếp loại tổ chức 
đảng hàng năm. 

Công tác hành chính tại Văn phòng Huyện ủy 
luôn được coi trọng. Là trung tâm thông tin tổng 
hợp, cửa ngõ của Huyện ủy, trong công tác, Văn 
phòng Huyện ủy Phú Ninh luôn chú trọng phương 
thức làm việc theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, 
thể hiện ở việc cán bộ, công chức văn phòng luôn 
chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, có tinh 
thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao; 
chấp hành nghiêm túc các nội dung theo tinh thần 
nghị quyết Trưng ương 4 (khóa XII) với kế hoạch 
và những việc làm cụ thể, thiết thực. Gắn với việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, công chức văn phòng 
đều đăng ký nội dung làm theo với phương châm 
“làm hết việc chứ không hết giờ”, hàng ngày từng 
bộ phận luôn đến cơ quan trước giờ làm việc từ 
10 đến 15 phút để chuẩn bị nội dung tham mưu 
Thường trực điều hành công việc chung của cơ 
quan; định kỳ hàng tuần lãnh đạo, chuyên viên 
văn phòng huyện ủy sắp xếp thời gian đi cơ sở dể 
nắm bắt thông tin phục vụ tốt công tác tham mưu 
của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy. Công 
tác tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố 
cáo tại cơ quan Huyện ủy luôn thực hiện đảm bảo 
đúng theo quy định. Hầu hết khách đến cơ quan 
Huyện ủy liên hệ công tác, phản ánh, khiếu nại,... 
đều được lãnh đạo, cán bộ tiếp dân của văn phòng 
bố trí tiếp tại phòng tiếp dân của Huyện ủy với thái 
độ nhiệt tình, lịch sự, hướng dẫn chu đáo, tận tình. 
Đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo,... gửi đến cơ 
quan Huyện ủy được  phân loại, tham mưu Thường 
trực Huyện ủy chuyển đến các cơ quan liên quan 
giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời thường 
xuyên đôn đốc việc các giải quyết cơ quan, đơn vị 
đảm bảo theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, 
hầu hết các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo 
gửi đến văn phòng Huyện ủy đều được chỉ đạo giải 
quyết, không có đơn thư tồn đọng kéo dài.

Công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện cơ bản 
đúng quy định. Việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi giải 
quyết các văn bản đi - đến tại cơ quan Huyện ủy 
được thực hiện cơ bản đảm bảo, kịp thời. Hầu hết 
các văn bản được xử lý, quản lý trên phần mềm 
quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp theo quy 
định của Văn phòng Tỉnh ủy và thực hiện nghiêm 
túc quy định về gửi nhận văn bản qua mạng theo 
đúng Quy định số 48-QĐ/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy. Các văn bản tham mưu Huyện ủy, Ban 
Thường vụ Huyện ủy ban hành đảm bảo đúng 
thẩm quyền, thể loại, thể thức theo quy định. Việc 
quản lý, sử dụng con dấu, quản lý, lưu trữ tài liệu 
mật được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Công 
tác lập hồ sơ lưu trữ có nhiều cố gắng, tài liệu lưu 
trữ được quản lý theo quy định. Bàn giao tài liệu 
hiện hành của cấp ủy, văn phòng cấp ủy, các ban 
ngắn ngày theo đúng quy định. Công tác lập hồ 
sơ hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc của Huyện ủy, 
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Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm được thực 
hiện nghiêm túc, hầu hết các hội nghị, các cuộc 
họp của Ban Thường vụ, Thường trực, giao ban của 
Thường trực với các ngành được biên bản hóa và 
lập đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

Công tác tham mưu thông tin, báo cáo định kỳ, 
đột xuất của huyện với tỉnh được thực hiện đảm 
bảo. Ngoài việc duy trì đảm bảo thời gian quy 
định các báo cáo định kỳ tháng, 3 tháng, 6 tháng, 
9 tháng, chuyên đề, các báo cáo đột xuất, các vấn 
đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn huyện, các văn 
bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực 
hiện kịp thời như: kiến nghị tình hình hoạt động 
của công ty vàng Bồng Miêu (Tam Lãnh), khai thác, 
lấn chiếm đất rừng phòng hộ Phú Ninh, đất rừng 
bộ đội biên phòng bàn giao tại Tam Lộc, vướng 
mắc trong khai thác rừng trồng giáp ranh với rừng 
phòng hộ của nhân dân thôn phước Bắc, Phước 
Lợi (Tam Lãnh), nội dung làm việc kiến nghị với 
Thường trực Tỉnh ủy... 

Ngoài ra, trong năm khi Ban Bí thư ban hành 
Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017, Văn 
phòng Trung ương Đảng ban hành hướng dẫn số 
36-HD/VPTW ngày 03/4/2014, Văn phòng Huyện 
ủy đã xin ý kiến Thường trực huyện ủy tổ chức tập 
huấn giới thiệu những nội dung điểm mới của 
hai văn bản trên đến chuyên viên các ban Đảng, 
cán bộ phụ trách Văn phòng các tổ chức cơ sở 
đảng nắm bắt để vận dụng thực hiện. Tham mưu 
Thường trực duy trì tổ chức sinh hoạt chào cờ hàng 
tháng tại cơ quan Huyện ủy, nội dung sinh hoạt 
gắn với việc đánh giá nhiệm vụ chuyên môn của 
các ban đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, 
đáng viên, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn 
bản mới của Trung ương, tỉnh ủy đến với cán bộ, 
công chức... Năm 2017, hưởng ứng việc học tập và 
làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới, Văn 
phòng Huyện ủy phối hợp với các ban Đảng tham 
mưu thường trực huyện ủy trồng trên 100 cây các 
loại gồm: mít, xoài, xa kê, vú sữa,... và phân công 
chăm sóc, hiện nay cây phát triển tốt, không chỉ 
tạo cảnh quang xanh, sạch, đẹp mà còn góp phần 
cải thiện bữa ăn cho cán bộ, công chức trong cơ 
quan. Cơ quan Huyện ủy nhiều năm liền đạt cơ 

quan văn hóa, năm 2016 được Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Nam khen tặng danh hiệu cơ quan văn 
hóa 05 năm liền.

Mặc dù đời sống của cán bộ, công chức văn 
phòng còn nhiều khó khăn, song hưởng ứng việc 
học tập và làm theo Bác, năm 2017 cán bộ, công 
chức Văn phòng nhận giúp đỡ 01 gia đình hộ 
nghèo tại khối phố Tam Cẩm, thị trấn Phú Thịnh 
thoát nghèo. Qua một năm triển khai giúp đỡ, với 
tinh thần đóng góp tự nguyện của cán bộ, đảng 
viên, công chức đã mua tặng hộ nghèo 01 ti vi làm 
phương tiện nghe nhìn, giới thiệu việc làm cho vợ 
chủ hộ để tăng thu nhập, tạo điều kiện cho con 
chủ hộ học tập,... đến cuối năm 2017 hộ này đã có 
đơn đăng ký xin thoát nghèo. Năm 2018, cán bộ, 
đảng viên, công chức văn phòng tiếp tục giúp đỡ 
01 hộ nghèo ở thôn Vạn Long, xã Tam Đàn, với mức 
hỗ trợ gồm quà và tiền 200.000 đồng/tháng cho 
con của chủ hộ. Cùng với giúp đỡ hộ nghèo, cán 
bộ, công chức Văn phòng cùng với công đoàn khối 
Đảng duy trì đóng góp nhận phụng dưỡng 01 mẹ 
Việt Nam anh hùng tại xã Tam Lộc với mức 500.000 
đồng/tháng...

So với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 
những năm qua văn phòng huyện ủy Phú Ninh đã 
có nhiều cố gắng, hầu hết các nhiệm vụ đều thực 
hiện hoàn thành và có chất lượng, qua đó góp 
phần tham mưu cấp ủy huyện lãnh đạo thực hiện 
có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
Song với yêu cầu công việc ngày càng cao, trong 
thời gian đến, đội ngũ cán bộ, công chức Văn 
phòng Huyện ủy Phú Ninh cần phải ra sức phấn 
đấu nhiều hơn nữa, nhất là hiện nay đang tinh giản 
bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 
(khóa XII).
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Ngoài việc nâng cao chất lượng học tập, nghiên 
cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
việc viết bài thu hoạch còn thể hiện tinh thần  
trách nhiệm và quyền lợi chính trị của mỗi cán 
bộ, đảng viên.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, ngày 
22/3/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-
CT/TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng. Chỉ thị yêu cầu: Tổ chức học tập, 
quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải được 
tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ 
cả nội dung và phương thức, bảo đảm phù hợp với 
từng cấp, từng đối tượng. Kết hợp tự nghiên cứu với 
nghe phổ biến, kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo 
luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy, tổ 
chức đảng; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo 
luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, với thu 
hoạch, kiểm tra, đánh giá việc học tập, quán triệt Nghị 
quyết. Trên cơ sở đó ngày 08/4/2016 Ban Tuyên giáo 
Trung ương có Hướng dẫn số 04-HDBTGTW nhấn 
mạnh: Cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp học tập, 
quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập 
đều phải viết thu hoạch cá nhân. 

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW và Hướng dẫn 04-
HD/BTGTW nêu trên, thời gian qua, trong kế hoạch 
triển khai nghiên cứu, học tập và quán triệt các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Quảng Nam đều chỉ đạo các cấp ủy đảng trực 
thuộc, phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài 
thu hoạch sau khi được học tập, quán triệt nghị 
quyết của Đảng; yêu cầu: Cán bộ, đảng viên tham gia 

các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết do 
cấp ủy Đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch 
cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận 
thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và 
nguyên nhân). Trong bài viết thu hoạch, cán bộ đảng 
viên phải liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa 
phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Đề xuất, kiến nghị 
các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị 
và trách nhiệm cụ thể của cá nhân; nhấn mạnh: Việc 
tham gia học tập, quán triệt và viết thu hoạch cá nhân 
được xem là căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi 
đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
kể từ đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XII của Đảng, các cấp ủy Đảng đã triển khai, chỉ 
đạo cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch sau mỗi hội 
nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; Ban 
Tuyên giáo tỉnh, huyện tổ chức đánh giá chất lượng 
bài thu hoạch của từng cán bộ, đảng viên, đồng thời, 
tổng hợp những đề xuất kiến nghị, giải pháp của cán 
bộ, đảng viên về việc triển khai thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy bổ sung vào 
chương trình hành động thực hiện nghị quyết của 
cấp ủy các cấp.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo các huyện, 
thành ủy: Đại Lộc, Thăng Bình, Hội An và nhiều địa 
phương, đơn vị…đồng thời qua kiểm tra thực tế việc 
thực hiện triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
tại các địa phương, đơn vị trong những năm qua, 
cho thấy hầu hết các địa phương, đơn vị đều thực 
hiện một cách nghiêm túc việc cán bộ, đảng viên 
viết bài thu hoạch; cấp ủy tiến hành kiểm tra đánh 
giá bài thu hoạch của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hầu 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm
trong việc viết bài thu hoạch khi được học tập,
quán triệt nghị quyết của Đảng

Lê NăNg ĐôNg �
Phó trưởng Phòng VH - LSĐ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
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hết các bài thu hoạch của đội ngũ cán bộ, đảng viên về cơ 
bản đều đạt yêu cầu, thể hiện qua hình thức, nội dung và 
thời gian nộp bài đúng quy định. Nhiều bài thu hoạch được 
viết tay một cách rõ ràng, mạch lạc, trình bày đầy đủ nhận 
thức, quan điểm cá nhân về nội dung các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng, có sự liên hệ với chức năng, nhiệm vụ, vai trò trách 
nhiệm bản thân, địa phương, đơn vị trong thực tiễn công tác; 
đồng thời, có những kiến nghị, đề xuất tâm huyết, kịp thời, 
cụ thể; một số địa phương, đơn vị thông qua bài thu hoạch 
đã nghiên cứu đề xuất kiến nghị, giải pháp thiết thực của 
cán bộ, đảng viên để bổ sung vào chương trình hành động 
thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhằm đưa các nghị 
quyết, chỉ thị đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. 

Cùng với việc viết bài thu hoạch, thực hiện sự chỉ đạo 
của cấp ủy các cấp, trong những năm qua cán bộ, đảng 
viên các cấp cũng đã thực hiện đăng ký cam kết thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
cũng như đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu 
qua các năm. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên đưa ra kế 
hoạch đăng ký cụ thể phù hợp với đặc thù công tác, đơn vị 
và nhiệm vụ được giao của mình.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định, như: Một số 
bài thu hoạch chưa thật sự được đầu tư, còn một số bài viết 
thu hoạch mang tính đối phó như photocoppy, sao chép nội 
dung chỉ thị, nghị quyết; bài thu hoạch giống nhau; nhận thức 
về các nghị quyết, chỉ thị chưa đầy đủ, chưa có liên hệ thực 
tiễn địa phương, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ công tác.

Mặc dù còn có những hạn chế nói trên nhưng việc tổ chức 
cho cán bộ, đảng viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng và viết bài thu hoạch đã góp phần quan trọng trong 
việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc nghiên cứu, học 
tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thể hiện tinh 
thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tham 
gia xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp 
ủy  Đảng.

Thời gian tới, cần phát huy mặt tích cực, khắc phục hạn 
chế, khuyết điểm; các cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc đánh 
giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên  phải theo tinh 
thần: việc tham gia học tập, quán triệt và viết thu hoạch cá nhân 
được xem là căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối 
năm của các cơ quan, đơn vị” như yêu cầu của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đề ra.

trách nhiệm cá nhân về vấn đề tham 
mưu; không được chủ quan, làm lấy 
được, có tư duy biện chứng, không định 
kiến, hẹp hòi, không bảo thủ, biết lắng 
nghe, chịu sửa đổi, không cảm tính; dám 
đề xuất, dám chịu trách nhiệm, dám đấu 
tranh, tỏ rõ chính kiến, bảo vệ cái đúng... 
và đặc biệt không được đặt lợi ích cá 
nhân vào công việc tham mưu. 

Đồng thời, luôn ý thức được vai trò, 
vị trí của mình, phát huy tinh thần chủ 
động, tự giác nghiên cứu, độc lập sáng 
tạo để nâng cao trình độ lý luận chính 
trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và 
tích lũy kiến thức xã hội. Thường xuyên 
đổi mới tác phong, lối làm việc, phải 
có kế hoạch, lịch trình hóa công việc, 
chương trình làm việc riêng, có phân 
loại, ưu tiên công việc trước, sau trên 
cơ sở tính khẩn cấp về thời gian và tầm 
quan trọng của từng công việc; bám 
sát thực tiễn, phát hiện các vấn đề mới 
nảy sinh, đề xuất các biện pháp để giải 
quyết kịp thời, hiệu quả. 

Cuối cùng, văn bản tham mưu phải 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan; các văn bản 
tham mưu phải chính xác, cách diễn 
đạt phải rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với 
từng thể loại, đúng về chính tả, cú pháp 
và đúng về thể thức theo Quy định số 
66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban 
Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành 
và thể thức văn bản của Đảng; hướng 
dẫn số 22-HD/VPTW, ngày 22/3/2017 
về ban hành một số văn bản của các cơ 
quan lãnh đạo đảng cấp tỉnh, thành phố 
và hướng dẫn số 26-HD/VPTW, ngày 
03/4/2018 về thể thức và kỹ thuật trình 
bày văn bản của Đảng của Văn phòng 
Trung ương Đảng. 

(Tiếp theo trang 10)
Nâng cao chất lượng...
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Cách đây 15 năm, công tác xây dựng đảng 
ở huyện miền núi Tây Giang còn nhiều khó 
khăn, hạn chế trên cả ba mặt chính trị, tư 

tưởng, tổ chức. Lúc đó, Đảng bộ huyện chỉ có 23 
Tổ chức cơ sở Đảng với 487 đảng viên, có vài đảng 
viên có bằng đại học. Đến nay, toàn đảng bộ huyện 
có đến 1.858 đảng viên sinh hoạt đảng ở 26 tổ chức 
cơ sở đảng; 100% thôn có chi bộ. Không còn tình 
trạng thôn “trắng” chi bộ, “trắng” đảng viên. Công 
tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại và điều động, luân chuyển cán bộ được 
quan tâm chỉ đạo tốt. Số lượng, chất lượng đội ngũ 
cán bộ ngày càng được nâng lên, đảm bảo đủ và 
cơ bản đạt chuẩn theo quy định...

Ông Đoàn Thanh Thuận, Phó Bí thư Thường trực 
Huyện ủy Tây Giang cho biết: Khi mới tái lập huyện, 
khó khăn bộn bề, Ban Chấp hành lâm thời lúc bấy 
giờ xác định xây dựng Đảng phải “đi từng bước”, 
từng công việc cụ thể. Ngày 30/9/2003, Huyện uỷ 
lâm thời đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để điều 
chỉnh, bổ sung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ huyện Hiên lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2001-2005) 
cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương 
lúc bấy giờ. Nghị quyết của Ban Chấp hành lâm 
thời lúc đó xác định: “Phát huy sức mạnh toàn dân, 
giữ vững khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng, 
khai thác mọi tiềm năng thế mạnh trên địa bàn để 
phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, tạo 
ra được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông 
nghiệp, nông thôn phát triển bền vững theo hướng 
gắn với thị trường. Chú trọng đầu tư khai hoang, xây 
dựng thủy lợi nhỏ, phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi; 
trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng tự nhiên; kinh tế trang 
trại vừa và nhỏ ở những vùng thuận lợi về giao thông; 
phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã 
hội, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho thanh niên 
và bảo vệ môi trường, tiếp tục cuộc vận động định 

canh định cư và xoá đói giảm nghèo, ổn định chính 
trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng biên giới và 
từng bước cải thiện đời, nâng dần mức sống người 
dân. Đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống chính trị 
vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh 
cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, không 
ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng ngang tầm với nhiệm vụ mới” cùng với 
một số chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tập trung về phát 
triển đảng viên và xây dựng tổ chức đảng được 
xem là số 1. Đồng chí Thuận khẳng định: “trải qua 
03 lần Đại hội Đảng bộ huyện, các Nghị quyết Đại hội 
đều đề ra về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị vững mạnh đều thực hiện thắng lợi”. 

Mười lăm năm qua, công tác xây dựng Đảng 
của địa phương đã có nhiều đổi mới. Đảng bộ 
huyện tập trung chỉ đạo xây dựng Đảng trên các 
mặt chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức; đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, 
tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hệ 
thống chính trị cơ sở được củng cố, chất lượng 
hoạt động ngày càng được nâng lên. Nội dung 
sinh hoạt chi bộ từng bước đổi mới, công tác phát 

Cán bộ nhận Quyết định luân chuyển về công tác ở cơ sở.

Xây dựng Đảng ở Tây Giang
NguyễN ĐìNH HiệP �
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triển đảng viên được chú trọng, số tổ chức cơ sở 
đảng đạt trong sạch, vững mạnh đạt tỷ lệ 76,92%, 
không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém. 100% thôn 
có chi bộ. Tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện từng 
bước đi vào nền nếp. Huyện thực hiện tốt việc luân 
chuyển, điều động cán bộ từ huyện về cơ sở và 
ngược lại. 10/10 xã có đội viên Dự án 600 và Đề 
án 500, 8/10 xã biên giới có cán bộ biên phòng và 
06/10 xã có cán bộ huyện tăng cường giữ các chức 
danh chủ chốt... đây là đội ngũ cán bộ có trình độ 
chuyên môn, nhiệt huyết và ý thức kỷ luật, là lực 
lượng nòng cốt bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cơ sở 
và nâng cao hiệu quả hoạt động cấp ủy, chính 
quyền xã. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, 
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động, luân chuyển 
cán bộ được quan tâm chỉ đạo tốt. Số lượng, chất 
lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, 
đảm bảo đủ và cơ bản đạt chuẩn theo quy định. 
Chất lượng cấp ủy huyện và xã đạt chuẩn chiếm tỷ 
lệ cao (cấp huyện 88,64%, cấp xã 76,35%); công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật. 

Ông Clâu Hạnh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy 
cho biết: “Những năm qua, Tây Giang đã ban hành 
các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng đảng, 
xây dựng đội ngũ cán bộ vũng mạnh, như Nghị 
quyết số 06 ngày 15/10/2011 của Huyện uỷ về 
công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí 
cán bộ, giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 
2020; Chương trình số 08 thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI về xây dựng Đảng, 
chính quyền địa phương, mặt trận, các hội đoàn 
thể trong sạch vững mạnh; Kế hoạch số 58 ngày 
16/4/2018 của Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết 
số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp 
tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị 
sự nghiệp công lập”. Ngoài ra, huyện còn liên kết 
với các Trường chính trị mở các lớp đào tạo chuyên 
môn và lý luận chính trị tại huyện, phát triển đảng 
viên tại chổ đạt 10% dân số, tăng cường cán bộ 
huyện xuống công tác tại các xã, rút cán bộ xã về 

đào tạo tại huyện … Ông Hạnh khẳng định: “Chính 
việc mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm này đã giúp cho công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị của huyện được thực 
hiện tốt, hiệu quả, thiết thực”. 

Kết quả đạt được 15 năm qua khẳng định sự 
đúng đắn về đường lối lãnh đạo của Đảng về tập 
trung vào 5 nhóm nhiệm vụ chính là đầu tư phát 
triển hạ tầng giao thông, xây dựng làng mới ổn 
định dân cự, mở rộng diện tích lúa nước, bảo vệ 
rừng, ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ và làm tốt 
việc bảo tồn văn hóa bản địa. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng các thế hệ cán bộ, đảng viên và sự đồng lòng 
của nhân dân đã đưa Tây Giang dần thoát khỏi 
“danh sách” 62 huyện nghèo cả nước. Đây là nền 
tảng hết sức cơ bản cho xây dựng và phát triển Tây 
Giang ở chặng đường tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Lượm, Phó bí thư Huyện ủy 
nhìn nhận: Phát huy tốt nội lực là yếu tố quyết định 
cho sự phát triển bền vững của Tây Giang. Trong 
đó, công tác xây dựng Đảng là then chốt. Kết hợp 
phát huy tốt tiềm năng, lợi thế tự nhiên và yếu tố 
con người. Và yếu tố con người đóng vai trò hết sức 
quan trọng, là gốc rễ của mọi công việc. Đối với đội 
ngũ cán bộ huyện, xã, thôn cần tinh gọn, có năng 
lực, chú ý thái độ phục vụ nhân dân và tinh thần 
trách nhiệm với công việc; giữ nghiêm kỷ cương, 
kỷ luật; tạo môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, 
hài hòa nhằm thu hút đầu tư, thu hút và giữ chân 
người tài, người có tâm huyết cùng chung tay, góp 
sức xây dựng Tây Giang trở thành điểm sáng vùng 
cao Tây Bắc tỉnh Quảng Nam.

Tại Lễ kỷ niệm 15 tái lập huyện, đồng chí Phan 
Việt Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương 
những nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân Tây Giang sau 15 năm tái lập, những 
kết quả nổi bật của huyện đã góp phần quan trọng 
vào thành tựu chung của tỉnh; đồng chí đề nghị Tây 
Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, 
phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng; xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng để Đảng bộ ngày một vững mạnh, 
đủ sức lãnh đạo huyện nhà thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an 
ninh trong tình hình mới.
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Tính đến hết quý III năm 
2018, Đảng bộ Khối các cơ 
quan tỉnh Quảng Nam có 

62 tổ chức cơ sở Đảng với gần 
4000 đảng viên. Trong những 
năm qua được sự quan tâm của 
Tỉnh ủy, sự nỗ lực, đoàn kết, tiên 
phong gương mẫu của mỗi cán 
bộ, đảng viên trong toàn Đảng 
bộ công tác xây dựng Đảng 
tại Đảng bộ Khối có bước phát 
triển nhanh và vững chắc qua 
đó đóng góp quan trọng vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa tỉnh nhà.

Chi bộ Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng các công trình 
giao thông tỉnh Quảng Nam

Là một chi bộ mới được thành 
lập vào năm 2016 theo Quyết 
định 44-QĐ/ĐUK của Đảng ủy 
Khối, song Chi bộ Ban quản lý 
dự án đầu tư xây dựng các công 
trình giao thông tỉnh Quảng 
Nam (Chi bộ Ban) không ngừng 
phấn đấu vươn lên trên tất cả các 
mặt công tác. Có thể khẳng định 
sự ra đời và phát triển của chi bộ 
đã và đang tham gia tích cực vào 
việc thực hiện các đột phá của 
tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ 
2015- 2020 như Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã 

đề ra. Đó là tích cực tham mưu 
cho tỉnh nhiều quyết sách để 
góp phần thúc đẩy phát triển kết 
cấu hạ tầng  giao thông trong kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh nhà.

Mặc dù là đơn vị mới thành 
lập, vừa phải ổn định bộ máy 
tổ chức, vừa phải thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị được giao và 
còn nhiều khó khăn nhưng có 
thể thấy công tác xây dựng Đảng 
tại Chi bộ Ban đã có được những 
bước đi vững chắc. Đến nay chi 
bộ có 27 đảng viên trong đó có 
7 đồng chí thạc sỹ, 20 đồng chí 
cán bộ là kỹ sư. Hầu hết được 
đào tạo lý luận chính trị cơ bản, 

có năng lực chuyên môn vững 
vàng và luôn tiên phong gương 
mẫu trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị được giao. Trong 
những năm qua, cấp ủy chi bộ 
luôn quan tâm đến tình hình tư 
tưởng, chính trị của đảng viên 
trong chi bộ. Thông qua các cuộc 
họp chi bộ hằng tháng đồng chí 
Bí thư chi bộ là người trực tiếp 
nắm bắt, theo dõi và động viên 
cán bộ đảng viên trong chi bộ 
nhất là các đảng viên thực hiện 
nhiệm vụ tại các dự án trên địa 
bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa 
trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó tạo 
ra sự gắn bó chặt chẽ giữa lãnh 
đạo, cấp ủy chi bộ với đảng viên 

Những điểm sáng 
TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ 
KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM

Võ côNg Úc �
Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm (Áo trắng, thứ 2 từ trái sang) - Bí thư Chi bộ 
trong Lễ khánh thành công trình do đơn vị phụ trách.
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trong chi bộ. 

Thực hiện chủ trương của 
Đảng trong thời gian gần đây 
Chi bộ Ban luôn chú trọng việc 
sắp xếp bộ máy tổ chức, việc sáp 
nhập, tinh giản tổ chức bên trong 
được thực hiên cẩn thận và kịp 
thời. Công tác phát triển đảng 
của chi bộ được quan tâm. Từ 
khi thành lập đến nay Chi bộ đã 
làm thủ tục giới thiệu cho Đảng 
ủy cấp trên xét và ra quyết định 
kết nạp được 5 đảng viên mới. 
Nhiệm vụ chính trị nặng nề, nhất 
là trên lĩnh vực dễ phát sinh tiêu 
cực, song với tinh thần đoàn kết, 
vượt qua khó khăn, gương mẫu 
thực hiện nhiệm vụ cao cả của 
người đảng viên, thời gian qua 
chi bộ đã làm tốt các mặt về xây 
dựng đảng. Việc phân công cán 
bộ có nhiều kinh nghiệm trực 
tiếp phụ trách công tác xây dựng 
Đảng, do vậy việc triển khai các 
mặt trong tổ chức xây dựng Đảng 
như chính trị, tư tưởng, phát triển 
đảng viên, kiểm tra giám sát, đặc 
biệt là việc thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 4 khóa XII 
về xây dựng và chỉnh đốn Đảng 
gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/
TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh được chi bộ 
tích cực thực hiện. Đây là một 
điểm sáng của chi bộ trong việc 
thực hiện chủ trương lớn của 
Đảng ta về xây dựng Đảng. 

Theo đó để làm gương cho 
đảng viên chi bộ noi theo, sau 
khi được triển khai các chuyên 
đề về thực hiện Chỉ thị 05, đồng 
chí Bí thư chi bộ, luôn gương 
mẫu, đi đầu trong việc xây dựng 

kế hoạch, đăng ký làm theo rất 
cụ thể, rõ ràng gắn với cương vị 
công tác. Đặc biệt, để tạo sức lan 
tỏa trong chi bộ hằng năm đồng 
Bí thư chi bộ đều có bản cam kết  
kèm theo kế hoạch cho cả năm. 
Chi bộ căn cứ vào đó để kiểm tra, 
đánh giá phân loại chất lượng 
đảng viên cuối năm. Đó là một 
việc làm rất đáng ghi nhận và 
biểu dương. 

Với thái độ cầu thị, lắng nghe, 
nhất là lòng quyết tâm sẵn sàng 
thực hiện những phần việc khó 
được các cấp ủy Đảng trong tỉnh 
giao, những năm qua tập thể Chi 
bộ Ban liên tục được công nhận 
là chi bộ trong sạch vững mạnh 
và được Đảng ủy Khối công nhận 
là tập thể điển hình trong việc 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh 
Quảng Nam

Là một đơn vị có chức năng 
tham mưu cho Ủy ban nhân dân 
tỉnh thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về công tác ngoại vụ và 
công tác biên giới lãnh thổ quốc 
gia trên địa bàn tỉnh; tham mưu 
cho Tỉnh ủy về chủ trương và  tổ 
chức quản lý công tác đối ngoại 

đảng tại tỉnh theo quy định của 
Đảng. Trong những năm qua, Chi 
bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam 
không ngừng nỗ lực đoàn kết 
vươn lên trên các mặt công tác. 
Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, 
chi bộ đã tập trung làm tốt các 
mặt tư tưởng chính trị, tổ chức 
xây dựng đảng, kiểm tra giám 
sát... Trong đó đặc biệt chú trọng 
việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 
về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Từ khi Chỉ thị được 
ban hành đến nay, cấp ủy Chi bộ 
luôn chủ động bám sát sự chỉ 
đạo của Đảng ủy Khối, tập trung 
làm tốt công tác tuyên truyền, 
trong đó chú trọng hình thức sân 
khấu hóa, lồng ghép các buổi 
sinh hoạt chi bộ nhân các ngày 
lễ truyền thống. Thời gian qua 
chi bộ đã tổ chức nhiều buổi sinh 
hoạt chuyên đề với nhiều hình 
thức sinh động, phong phú, bài 
bản với các nội dung, các phần 
thi văn nghệ theo chủ đề: “Bác 
Hồ một tình yêu bao la” và thi kể 
chuyện về Bác với chủ đề “Sáng 
mãi tên Người”. Buổi sinh hoạt 
chuyên đề diễn ra dưới hình thức 

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ.
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Là lớp người có uy tín và vai trò quan trọng trong gia 
đình và xã hội, những năm qua, người cao tuổi (NCT) 
huyện nhà luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện 

các phong trào thi đua. Phát huy vai trò “Tuổi cao gương 
sáng”, NCT không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ 
thể, thiết thực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Hiện nay toàn huyện có 15.579 hội viên/ 17.322 NCT 
chiếm tỉ lệ 89,94%; 14/14 xã thị trấn đều có BCH Hội NCT 
với 149 cụ tham gia, cán bộ chi, tổ hội ngày càng được trẻ 
hóa với 288 cụ trên 94 thôn khối phố; có 499 tổ hội với 732 
cán bộ tổ hộ.

 Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhiều cụ có hoàn cảnh khó 
khăn nhưng với tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương 
sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, NCT trong 
huyện luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các 
phong trào thi đua. Đặc biệt, hưởng ứng việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp 
hội NCT huyện nhà đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, 
triển khai học tập bằng nhiều hình thức đa dạng, phong 
phú. Vì vậy, học và làm theo Bác được các cơ sở hội, hội viên 
chủ động đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể, 
thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Điển 
hình là trong việc tham gia giữ gìn, đảm bảo an ninh trật 
tự ở cơ sở, tham gia phát triển sản xuất, giảm nghèo, tham 
gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư… Nhờ đó, học và làm theo Bác đã đạt nhiều kết 

NGƯỜI CAO TUỔI
HUYỆN DUY XUYÊN
Nêu gương sáng
làm theo lời Bác

NguyễN THị Ngọc Hải  �
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên

thi ô chữ, qua các phần thi sẽ chuyển 
tải các thông tin về những nhân vật, 
sự kiện, mốc thời gian quan trọng qua 
các sự kiện lịch sử gắn với ngày Cách 
mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 
ngày thành lập ngành ngoại giao. 
Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, chi ủy 
và lãnh đạo cơ quan lồng ghép việc 
làm theo phải thiết thực, hiệu quả 
và có sức lan tỏa. Luôn nhắc nhở cán 
bộ, đảng viên quan tâm thực hiện 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức phong cách Hồ Chí Minh, dẫn 
chứng những sự việc, gương người 
thật việc thật để biểu dương, khuyến 
khích cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, để 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, chi ủy 
làm tốt công tác công tác chính trị 
tư tưởng cho đảng viên, theo đó chú 
trọng việc đoàn kết nội bộ, dân chủ 
trong sinh hoạt Đảng được phát huy 
rộng rãi, công tác tổ chức xây dựng 
Đảng được chi bộ quan tâm đúng 
mức thực hiện đồng bộ, toàn diện 
và hiệu quả, phát huy tốt vai trò của 
đảng viên trong chi bộ, thể hiện tính 
tiên phong, gương mẫu. Thời gian 
qua, cán bộ, đảng viên trong chi bộ 
luôn hăng hái tiên phong trong việc 
tuyên truyền đến đông đảo cán bộ 
nhân dân trong tỉnh về chủ quyền 
của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa, qua đó khơi dậy 
lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và 
ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Có thể nói việc thực hiện Chỉ thị 
05 của Bộ Chính trị tại chi bộ đã thấm 
sâu vào ý thức, trách nhiệm, từng vị 
trí công tác và được đảng viên chi bộ 
lấy đó làm thước đo hiệu quả công 
việc. Những cố gắng nói trên của Chi 
bộ Sở Ngoại vụ là một tiền đề quan 
trọng để Chỉ thị 05 ngày càng đi vào 
cuộc sống.
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quả đáng ghi nhận, dần trở thành việc làm thường 
xuyên của cán bộ, hội viên. 

Ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng các cụ luôn 
nhiệt tình, tâm huyết, miệt mài với phong trào địa 
phương. Có 3.981 cụ tham gia tổ hòa giải, thanh 
tra nhân dân, làm bí thư chi bộ, trưởng ban công 
tác mặt trận thôn- khối phố. Nhiều vụ tranh chấp 
sau khi có sự can thiệp của NCT đã hòa giải thành 
công. Trên cương vị nào NCT cũng luôn nêu cao ý 
thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tiêu 
biểu như cụ Phan Hồng Vân-Chủ tịch NCT xã Duy 
Sơn, cụ Lê Công Tiến -Chủ tịch NCT xã Duy Hòa, 
cụ Vũ Phương Bắc-Chủ tịch NCT xã Duy Vinh luôn 
nhiệt tình, tâm huyết, nhiều năm liền đã xây dựng 
Hội là đơn vị vững mạnh xuất sắc toàn diện. 

Trong những năm gần đây, công nghiệp trên 
địa bàn huyện phát triển đã thu hút đông đảo lao 
động trẻ tham gia, do đó trên mặt trận nông nghiệp 
phần đông do NCT đảm nhận. Hiện có trên 10.000 
cụ trực tiếp tham gia lao động, động viên con cháu 
đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
tiên tiến vào sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều sản 
phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và 
nâng cao đời sống gia đình. Nhiều cụ vẫn luôn tìm 
tòi học hỏi, sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp góp phần tích 
cực vào phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Có 
28 cụ được tuyên dương tại hội nghị tuyên dương 
NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, như cụ Nguyễn 
Văn Biểu ở thôn 4 Duy Hòa với mô hình trồng 100 
chói tiêu; mô hình trồng sen nuôi cá của cụ Phan 
Chín thôn Phú Lạc xã Duy Hòa, mô hình chăn nuôi 
bò giống sinh sản của cụ Nguyễn Trường Chín ở 
thôn Trà Kiệu Tây; mô hình thảm chà chân của cụ 
Nguyễn Thị Thông thôn Phú Nham xã Duy Sơn hay 
mô hình làm nước đá của cụ Lê Tăng Thương ở xã 
Duy Nghĩa, mô hình nuôi tôm nước lợ của cụ Phan 
Thâm ở thôn Thuận an xã Duy nghĩa… thu nhập 
hàng năm của các mô hình từ 150 triệu trở lên. 

Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa, NCT luôn đóng một vai 
trò quan trọng góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc, thuần phong mĩ tục, là lực lượng trụ cột 
trong gia đình, dòng tộc, xây dựng hương ước, quy 
ước, thực hiện và giám sát quy chế dân chủ cơ sở, 

góp phần xây dựng hương ước, quy ước, thực hiện 
và giám sát quy chế dân chủ cơ sở góp phần xây 
dựng thôn khối phố văn hóa. NCT tổ chức truyền 
thụ kiến thức văn hóa xã hội, kĩ năng nghề nghiệp 
cho thế hệ trẻ, phối hợp động viên tạo sự đồng 
thuận của nhân dân thực hiện tốt chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hội NCT 
đã tích cực tuyên truyền, vận động trong hội viên 
và nhân dân không rãi vàng mã trên đường đưa 
tang, không rãi vật phẩm cúng ra đường. Tại 94/94 
chi hội khi có NCT qua đời đều tổ chức lễ viếng, 
dâng hương đọc lời điếu tiễn biệt chính điều này 
đã làm cho NCT gắn bó hơn với tổ chức Hội. Trong 
phong trào xây dựng nông thôn mới, NCT không 
chỉ đóng góp ngày công lao động mà còn sẵn sàng 
hiến đất, cây trái hoa màu và cả tiền để làm mới, 
mở rộng nâng cấp các tuyến đường giao thông 
tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và góp 
phần hoàn thiện các tiêu chí. 

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cũng như 
rèn luyện thân thể, sức khỏe theo gương Bác, NCT 
đã hăng hái tham gia nhiều hoạt động văn hóa 
văn nghệ, thể dục thể thao với 83 CLB có 3.622 hội 
viên, tiêu biểu là các CLB dưỡng sinh, thơ, tuồng, 
hát sắc bùa, cờ tướng…các loại hình CLB đã và 
đang thu hút đông đảo NCT tham gia, đáp ứng 
nhu cầu nguyện vọng của NCT tạo ra điểm nhấn 
trong cộng đồng xã hội góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống tinh thần cho NCT. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đối với gia đình, 
đối với Tổ quốc, phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn 
trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có 
sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, Nhân dân hưởng 
ứng; phụ lão làm, Nhân dân làm theo. Hô điều nên 
hô, làm việc nên làm”, người cao tuổi huyện Duy 
Xuyên luôn phát huy tinh thần tuổi cao gương 
sáng, gương mẫu học và làm theo Bác bằng những 
hành động, việc làm cụ thể, thiết thực góp phần 
không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn. Những việc làm của các cụ đã trở thành 
tấm gương sáng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng 
trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh ở mỗi gia đình, khu dân 
cư và toàn xã hội.
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Chi bộ Tu Ngung là chi bộ thôn trực thuộc 
Đảng bộ xã Arooi, huyện Đông Giang có 
tổng số đảng viên là 37 đồng chí, trong 

thôn có 139 hộ với 482 nhân khẩu. Đến với 
thôn Tu Ngung hôm nay, người dân và phương 
tiện không còn phải vất vả di chuyển trong các 
ngõ xóm chật hẹp như trước nữa, thay vào đó là 
những con đường bê tông rộng rãi, làm nổi bật 
hình ảnh nông thôn nơi đây.

Trong năm qua, xã Arooi là xã tích cực triển khai 
có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
Để xây dựng thành công xã đạt nông thôn mới, 
Đảng ủy, UBND xã xác định phải thực hiện thành 
công, bền vững từng tiêu chí; coi giao thông là 
một trong những tiêu chí quan trọng và cần phải 
thực hiện trước, quan điểm nhất quán trên được 
triển khai đến từng chi bộ thôn. Từ chủ trương đó, 
chi ủy chi bộ, ban lãnh đạo cùng với các ngành 
đoàn thể thôn Tu Ngung đã tổ chức họp bàn xây 
dựng kế hoạch vận động nhân dân hiến đất, giải 
phóng các công trình liên quan đến việc mở rộng 
đường. Chi ủy chi bộ, ban lãnh đạo thôn xác định 
việc mở rộng đường giao thông nông thôn theo 
tiêu chí nông thôn mới là việc làm rất bức thiết, 
không chỉ mang lại những lợi ích trước mắt mà 
còn mang lại những lợi ích lâu dài cho các thế hệ 
mai sau, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương.

Đối với thôn Tu Ngung, nhân dân nơi đây có 
truyền thống đoàn kết từ lâu đời; luôn tin tưởng 
và nghe theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và 
Bác Hồ. Trong thôn chủ yếu là bà con thân thuộc, 
có mối quan hệ anh em, tộc họ nên trong quá 

trình vận động luôn chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ lẫn 
nhau và mỗi khi tổ chức họp thôn lấy ý kiến người 
dân thì đa số đồng tình hưởng ứng và tán thành 
chủ trương hiến đất, hoa màu mở đường nội 
đồng, dân sinh để phục vụ thuận lợi trong việc 
đi lại và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, bên 
cạnh những thuận lợi thì cũng có không ít những 
khó khăn nảy sinh như: nhân dân sống chủ yếu 
dựa vào đất sản xuất lúa nước, trồng trọt chủ yếu, 
đời sống còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu 
nhập thấp nên họ chỉ dựa vào diện tích đất vốn 
có để sinh kế, mưu sinh; nhận thức hạn chế, tư 
tưởng trông chờ, ỷ lại dựa dẫm vào sự hỗ trợ, đền 
bù của Nhà nước còn cao... Do vậy, chi bộ, ban 
lãnh đạo thôn đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, 
tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của 
nhân dân. Tại địa phương, các gia đình cán bộ, 
đảng viên gương mẫu chấp hành trước để nhân 
dân noi theo. Chọn người có uy tín, năng lực đến 
từng hộ gia đình vận động nhân dân hiến đất, 
phá dỡ tường bao, cây lâu năm và các công trình 
thuộc phạm vi cần giải phóng để lấy mặt bằng 
làm đường giao thông nông thôn. Việc làm đó 
phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách 
thức, người cán bộ phải kiên trì, bền bỉ, khéo léo 
vận động.

Từ công tác tuyên truyền, vận động, thuyết 
phục của chi bộ và ban nhân dân thôn, phong 
trào hiến đất làm đường nội đồng, đường dân 
sinh cho thôn và nhiều công trình phúc lợi xã hội 
khác được hưởng ứng mạnh mẽ điển hình như hộ 
ông Hôih Bình và Arất Đhất hiến đất, tự giác di dời 
nhà để cho thôn xây dựng Gươl; hộ Arất Biết, Arất 

CHI BỘ THÔN TU NGUNG, XÃ AROOI
Điểm sáng trong vận động cán bộ và Nhân dân hiến đất, 
hoa màu làm đường nội đồng phục vụ dân sinh

Lê VăN TrưởNg  �
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang
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Hùng, Arất Ngắ, Arất Dan, Arất Ngo, Arất Chới, 
Arất Phe và nhiều hộ khác hiến đất, hoa màu để 
làm đường liên thôn.

Đồng chí Bling Lèo, Bí thư Chi bộ thôn chia 
sẻ một số kinh nghiệm trong công tác vận động 
như:“Bí thư chi bộ, trưởng thôn phải nắm vững các 
chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông 
thôn mới; phát huy tinh thần kết thống nhất trong 
chi bộ và trong nhân dân về thực hiện các chủ trương 
của Đảng, Nhà nước đến quyền lợi chính đáng của 
người dân; thường xuyên tổ chức họp thôn để công 
khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa 
phương và thôn mình; phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, thực hiện phương châm: “Dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra”, kê khai rõ ràng cái gì 
nhà nước đầu tư, cái gì của nhân dân đóng góp để 
cho nhân dân hiểu; cán bộ làm công tác vận động 
nhân dân phải công tâm, khách quan, không ngại 
khó, ngại khổ, thường xuyên sát dân, sát hộ, chịu 
đựng được những gì người dân ý kiến, thắc mắc, 
vận động bằng cái tâm lòng, nghe dân nói, nói dân 
hiểu, làm dân tin và phải biết dựa vào người có uy 
tín trong thôn; tại các cuộc họp của thôn phải nêu 
gương, biểu dương tinh thần những người, những 
hộ có tinh thần tự giác hiến đất, hiến hoa màu để 
nhân dân nghe và làm theo”. 

Đến với thôn Tu Ngung hiện nay, đời sống của 
nhân dân có nhiều khởi sắc. Kinh tế ổn định, tốc 
độ tăng trưởng đạt khá; giá trị sản xuất nông - 
lâm nghiệp tăng, tổng diện tích sản xuất lúa nước 
trong 02 năm qua là 55,2ha, năng suất ước đạt 
bình quân 30 - 35 tạ/ha; lúa rẫy Ba Trăng tính bình 
quân 30,6ha, năng suất ước đạt bình quân 20 - 

25 tạ/ha. 50 hộ tham gia mô hình lúa SRI và 18 
hộ chăn nuôi heo cỏ có trang trại; cơ sở vật chất 
phục vụ cho việc dạy và học, khám chữa bệnh 
được quan tâm đầu tư, vệ sinh môi trường được 
đảm bảo. 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia 
đình văn hóa; trong năm qua có 15 hộ đăng ký 
thoát nghèo bền vững. 

Trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch, 
vững mạnh được chú trọng, xây dựng đội ngũ 
cán bộ và đảng viên vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất là những người 
đứng đầu tại chi bộ thôn phải có năng lực, phẩm 
chất tốt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện 
nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết chi bộ đã đề 
ra. Hàng tháng chi bộ luôn duy trì tốt sinh hoạt 
định kỳ theo quy định, trong sinh hoạt tập thể chi 
bộ phát huy tối đa nguyên tắc tập trung dân chủ, 
thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê 
bình. Mỗi đảng viên trong chi bộ luôn giữ gìn tốt 
phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm của 
đảng viên. Công tác triển khai, lãnh đạo thực hiện 
Chỉ thị 05 tại chi bộ được nghiêm túc. Ngay từ đầu 
năm chi bộ kịp triển khai tổ chức đăng ký học tập 
và làm theo Bác cho tất cả đảng viên. 

Có thể nói, với những kết quả đạt được của chi 
bộ thôn Tu Ngung, xã Arooi trên địa bàn huyện 
Đông Giang là một điểm sáng trong công tác vận 
động cán bộ và nhân dân hiến đất, hoa màu làm 
đường nội đồng, góp phần thực hiện thành công 
mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian 
đến.
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Trên cơ sở Kế hoạch số 139-KH/TU và Chương 
trình số 15-CT/TU về việc thực hiện Nghị 
quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/

TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII, trong quá trình lãnh đạo tổ 
chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh 
đạo thực hiện 1. Kết quả triển khai tính đến ngày 

1.- Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII .

- Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 
Chấp hành Trung ương, khóa XII.

- Quyết định số 809-QĐ/TU ngày 20/3/2018 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc 
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trên 
địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 809). 

- Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân 
phố.

- Thông báo số 03-TB/BCĐ về kết luận của đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện 
Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW.

- Công văn số 51-CV/BCS ngày 10/5/2018 của Ban Cán sự 
Đảng UBND tỉnh về thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo 809.

- Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND 
tỉnh triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của 
Chính phủ và Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của 
Tỉnh uỷ.

- Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND 
tỉnh triển khai Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của 
Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 
của Ban Chấp hành Trung ương.

- Kế hoạch 4225/KH-UBND, ngày 01/8/2018 của UBND 
tỉnh về rà soát, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố.

- Công văn 4620/CV-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND 
tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trên lĩnh vực 
thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể 
dục, thể thao.

- Công văn số 1521-CV/TU, ngày 20/8/2018 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 
25/7/2018 của Ban Bí thư.

- Công văn số 4991/UBND-NC ngày 06/9/2018 của UBND 

23/9/2018, cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:

1. Khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể 
chính trị - xã hội tỉnh:

* Về Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ 
chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 
cán bộ tỉnh. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Bảo vệ 
chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh và xây dựng hoàn thiện 
Đề án. Hiện nay đang gửi lấy ý kiến tham gia của 
các thành viên Ban Chỉ đạo 809. Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy  tổng hợp và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem 
xét, quyết định vào tháng 10/2018.

* Về Đề án tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy phục 
vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh 
ủy. 

Trên cơ sở Quy định số 04-QĐi/TW ngày 
25/7/2018 của Ban Bí thư, Văn phòng Tỉnh ủy đã 
xây dựng Đề án số 02-ĐA/VPTU, ngày 19/9/2018 
tổ chức lại Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các 
cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy vào đầu tháng 10/2018. Hiện 
nay đang đẩy mạnh việc sắp xếp trên thực tế 
trong từng cơ quan.

* Về thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo 
đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính 
trị các huyện, thị xã, thành phố và hợp nhất Trung 
tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo huyện, 
thị, thành ủy.

- Đến nay có 08 đơn vị thực hiện chủ trương 
trên gồm: huyện Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, 

tỉnh về sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
- Công văn 1576-CV/ TU, ngày 18/9/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế 
cho các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy.

ThÔNG TiN VỀ TRiỂN KhAi ThỰc hiỆN NGhỊ QUYếT
18-NQ/TW VÀ NGhỊ QUYếT 19-NQ/TW NGÀY 25/10/2017

cỦA bAN chẤP hÀNh TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KhÓA Xii
TRêN ĐỊA bÀN TỈNh QUẢNG NAM

(Tính đến ngày 23/9/2018 năm 2018)
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Nam Trà My, Nam Giang, Phước Sơn, Hội An, Điện 
Bàn.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định phê 
duyệt Đề án hợp nhất Trung tâm Bồi dưỡng Chính 
trị vào Ban Tuyên giáo 06 đơn vị: Điện Bàn, Đại 
Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My. 
Các huyện, thành phố còn lại đang hoàn thiện Đề 
án, dự kiến thực hiện hoàn thành chủ trương này 
trong quý IV năm 2018.

* Về thực hiện thí điểm chủ trương hợp nhất cơ 
quan, tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có 
chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cho 
chủ trương (tại Công văn số 2242-CV/BTCTU 
ngày 11/9/2018) để Thành ủy Tam Kỳ thực hiện 
việc hợp nhất cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy 
với Phòng Nội vụ Thành phố và Ủy ban Kiểm tra 
Thành ủy với Thanh tra Thành phố.

* Về thực hiện thí điểm chủ trương Trưởng 
Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban 
MTTQVN các huyện, thị, thành phố. 

Hiện nay có 03 đơn vị (Nông Sơn, Đại Lộc, Điện 
Bàn) đã thực hiện chủ trương này. Các huyện Bắc 
Trà My, Tiên Phước, Đông Giang, Tây Giang đang 

thực hiện sắp xếp, bố trí, dự kiến hoàn thành 
trong quý IV/2018. Các huyện, thành phố còn lại 
sẽ hoàn thành sau khi Đại hội Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp huyện vào tháng 5 năm 2019.

2. Khối chính quyền

* Về Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công 
chức của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố.

Tháng 4/2018, Sở Nội vụ đã hoàn thành việc 
thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 
công chức của 21 Sở, Ban, ngành và UBND 18 
huyện, thị xã, thành phố.

Theo Tờ trình số 1405/TTr-SNV ngày 23/8/2018 
của Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 
số 2804/QĐ-UBND  ngày 17/8/2018 về Phê duyệt 
Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 
của Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; 
Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 
về Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 
công chức của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh.

* Về sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các 
cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, Ban, ngành tỉnh và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 Ngày 19/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã 
ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về thông 

Lễ công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My.
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qua Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021; 
trong đó thống nhất chủ trương sắp xếp tổ chức 
bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị (Sáp nhập 
Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ 
chức cán bộ thành một đầu mối).

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo 
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố thực hiện nghiêm việc sắp xếp lại đầu mối 
bên trong và giảm số lượng cấp phó. Đến nay, 
một số Sở, ngành đã bước đầu triển khai việc sắp 
xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, kết quả giảm được 
03 phòng chuyên môn thuộc các Sở2.

* Về sắp xếp tổ chức các cơ quan hành chính.

- Đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn 19 đơn vị: 
Giải thể, chuyển giao 02 đơn vị trực thuộc UBND 
tỉnh3; giải thể 01 đơn vị trực thuộc Chi cục thuộc 
Sở4 và chuyển giao 01 đơn vị trực thuộc Sở5; Hợp 
nhất 15 Hạt Kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm 
thành 05 Hạt Kiểm lâm liên huyện6.

- Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Quản lý Khu 
kinh tế mở Chu Lai và các ngành liên quan tiến 
hành rà soát, tham mưu điều chỉnh Quyết định số 
24/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND 
tỉnh về ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của BQL Khu 
kinh tế mở Chu Lai (sau khi sắp xếp, kiện toàn các 
Ban quản lý dự án hạ tầng thuộc BQL Khu Kinh tế 
mở Chu Lai). 

- Hội An đã thực hiện việc chuyển giao chức 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sáp nhập Phòng Tổ chức 
cán bộ vào Văn phòng Sở), Sở Y tế (sáp nhập Phòng Tổ chức cán 
bộ và Văn phòng Sở thành Phòng Hành chính – Tổ chức, Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng (sáp nhập Phòng Quản lý dự án 
1 và Phòng Quản lý dự án 2).

3. Giải thể Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; giải thể, 
chuyển giao Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện 
Ngọc về UBND thị xã Điện Bàn quản lý.

4. Giải thể Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc 
Chi cục Kiểm lâm.

5. Chuyển giao Ban Quản lý hạ tầng trực thuộc Ban Quản 
lý Khu KTM Chu Lai về Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công 
trình giao thông tỉnh.

6. Hợp nhất các Hạt Kiểm lâm (Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, 
Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, Núi Thành, Quế 
Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Phước Sơn, Đông Giang, 
Tây Giang) thành 05 Hạt kiểm lâm liên huyện: 1) Hiệp Đức - 
Phước Sơn; 2) Đông Giang - Tây Giang; 3) Điện Bàn - Đại Lộc 
- Hội An; 4) Nông Sơn - Quế Sơn - Thăng Bình - Duy Xuyên; 5) 
Tiên Phước - Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh.

năng, nhiệm vụ và giải thể Phòng Thương mại - 
Du lịch thành phố.

*  Về sắp xếp tổ chức các đơn vị sự nghiệp 
công lập

- Đến nay đã sắp xếp, kiện toàn 67 đơn vị sự 
nghiệp công lập. Trong đó, giải thể 18 đơn vị (01 
đơn vị trực thuộc UBND tỉnh7; 17 đơn vị trực thuộc 
sở, ban, ngành8); hợp nhất 01 đơn vị9; chuyển 
giao 48 đơn vị10.

+ Đối với lĩnh vực y tế

Đã dự thảo Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức 
Y tế và trình UBND tỉnh tham gia góp ý vào ngày 
06/9/2018.

+ Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì họp với lãnh 
đạo UBND, trưởng phòng Giáo dục, trưởng phòng 
Nội vụ 18 huyện, thị xã, thành phố để phối hợp 
thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và đã xây dựng 
dự thảo Đề án sắp xếp mạng lưới và tinh giản biên 
chế của ngành giáo dục. Theo Đề án từ năm học 
2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021 giảm 27 
trường (tỷ lệ 3,38%); giảm 130 điểm trường (tỷ lệ 
7,21%); giảm 53 cán bộ quản lý (tỷ lệ 3,1%); giảm 
98 nhân viên (tỷ lệ 6,74%); tăng 488 giáo viên (tỷ 
lệ 2,69%).

+ Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã dự thảo 
và lấy ý kiến lần thứ ba về Phương án sắp xếp cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp công lập (tại Công văn số 
1396/LĐTBXH-DN). Hiện nay, Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội tổng hợp các ý kiến tham gia góp 

7. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
tỉnh.

8. Giải thể Trung tâm Tin học - Công báo Quảng Nam trực 
thuộc Văn phòng UBND tỉnh và 16 Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên, Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Giáo dục thường 
xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố.

9. Hợp nhất Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, sơ sinh 
Quảng Nam vào làng Hòa Bình Quảng Nam, trực thuộc Sở Lao 
động TB&XH.

10. Chuyển giao (18 Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ 
đất từ Sở Tài nguyên và Môi trường về UBND cấp huyện quản 
lý; chuyển giao 30 Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Chăn 
nuôi Thú y trực thuộc Chi cục của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về UBND cấp huyện quản lý đồng thời hợp nhất với 
Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm của huyện thành Trung tâm 
Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện.
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ý và xây dựng hoàn chỉnh Phương án trình UBND 
tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến trước 
khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

+ Đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham 
mưu UBND tỉnh phương án chuyển giao nguyên 
trạng 08 Đội chiếu bóng lưu động thuộc Trung 
tâm Phát hành phim, chiếu bóng thuộc Sở về 
UBND cho các huyện Tây Giang, Đông Giang, 
Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, 
Hiệp Đức, Tiên Phước quản lý, để thực hiện việc 
hợp nhất vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 
Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thành 
Trung tâm Văn hóa Thể thao - Đài Truyền thanh - 
Truyền hình. Đã xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp, 
tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. Phối hợp với các đơn vị 
có liên quan, tham mưu Hướng dẫn liên tịch đối 
với việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao 
cấp xã theo Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đối với lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công 
nghệ, kinh tế và sự nghiệp khác

- Các Sở Khoa học và Công nghệ, Thông tin 
và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường 
đã tiến hành rà soát và dự thảo văn bản triển khai 
thực hiện theo Kế hoạch số 2276/KH-UBND.

- Núi Thành đã xây dựng Đề án giải thể Trung 
tâm phát triển cụm Công nghiệp, Đề án giải thể 
Đội Quy tắc và Quản lý công trình công cộng. Hội 
An, Quế Sơn, Thăng Bình và Đông Giang đã xây 
dựng Đề án sáp nhập 03 đơn vị là Ban quản lý các 
dự án đầu tư xây dựng huyện, Đội Quản lý trật 
tự xây dựng huyện và Trung tâm phát triển Quỹ 
đất huyện. Hội An đã cổ phần hóa Ban Quản lý 
chợ và bến thủy bộ. Phước Sơn đã sáp nhập Ban 
Quản lý kiến thiết thị chính với Đội kiểm tra quy 
tắc đô thị.

+ Về Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-
2021

Ngày 19/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã 
ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về thông 
qua Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-

2021 và giao biên chế công chức, tổng số người 
làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 
201811; đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo quy 
định của Trung ương.

+ Về biên chế công chức: Đến năm 2018, đã 
giảm được 265 biên chế, từ 3.609 biên chế xuống 
còn 3.344 biên chế, đạt 7,3% so với biên chế Bộ 
Nội vụ giao cho Quảng Nam năm 2015. 

+ Về biên chế viên chức: Đến năm 2018, đã 
giảm 2.822 biên chế viên chức, từ 33.828 biên chế 
xuống còn 31.006 biên chế, đạt 8,3% so với số 
biên chế Bộ Nội vụ thẩm định năm 2015. 

* Về Đề án hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên 
chức và người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ 
cấu lại và tinh giản biên chế. 

UBND tỉnh đã xây dựng Đề án và trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại phiên họp 
ngày 07/9/2018, UBND tỉnh đã hoàn chỉnh Đề 
án và trình HĐND tỉnh vào phiên họp cuối năm 
2018.

* Về Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh đã xây dựng 
Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa  
bàn tỉnh Quảng Nam. Theo Đề án trên, hiện nay 
toàn tỉnh có 1.801 tổ chức hội quần chúng (tỉnh 
59 tổ chức, huyện 190 tổ chức, xã 1.552 tổ chức); 
trong đó hội đặc thù có 1.258 tổ chức (tỉnh 16 tổ 
chức, huyện 130 tổ chức, xã 1.112 tổ chức). Đề án 
này đã được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thông 
qua tại phiên họp ngày 17/9/2018, dự kiến hoàn 
chỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 
10/2018. Theo đề án sau khi sắp xếp đối với các 
tổ chức Hội cấp tỉnh giảm 37 Hội (còn 23 hội), cấp 
huyện giảm 55 Hội (còn 135 hội).

* Về Đề án sắp xếp, kiện toàn các Quỹ tài chính 
Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước.

Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 

11. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
2548/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 về giao biên chế công 
chức năm 2018; Quyết định số 2549/2018/QĐ-UBND ngày 
24/8/2018 về tạm giao biên chế viên chức năm 2019; Quyết định 
số 2550/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 về giao định mức cán 
bộ, nhân viên đối với các cơ sở bảo trợ xã hội và lao động đối với 
các tổ chức Hội năm 2018.
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tham mưu nội dung và làm việc với các nhóm 
Quỹ12 dưới sự chủ trì của lãnh đạo UBND tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của các Quỹ, Sở Nội vụ xây 
dựng phương án sắp xếp, kiện toàn các Quỹ tài 
chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước và dự 
thảo Đề án về sắp xếp, kiện toàn các Quỹ tài chính 
Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn 
tỉnh. Đề án này đã được Ban Cán sự đảng UBND 
tỉnh thông qua tại phiên họp ngày 17/9/2018, dự 
kiến hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào 
ngày 21/9/2018.

* Về Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. 

UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 
ý kiến về Đề án này. Theo Đề án trên thì hiện nay 
tỉnh Quảng Nam có 1.719 thôn, tổ dân phố (1.444 
thôn, 275 tổ dân phố) với 7.926 người hoạt động 
không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và hơn 
8000 người là phó bí thư chi bộ và trưởng các 
đoàn thể ở thôn, tổ dân phố. Trong 1.719 thôn, tổ 
dân phố thì có 410 thôn, tổ dân phố đảm bảo quy 
mô số hộ gia đình; 1.309 thôn không đảm bảo 
tiêu chuẩn. Theo Đề án sẽ sắp xếp giảm 478 thôn, 
tổ dân phố (từ 1.719 thôn, tổ dân phố xuống còn 
1.211 thôn, tổ dân phố). Trong quý I năm 2019, sẽ 
tiếp tục thẩm định 375 thôn, tổ dân phố chưa đủ 
chuẩn những địa phương đề nghị giữ nguyên do 
yếu tố đặc thù.

Ngày 14/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Chỉ 
thị số 30-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, 
tổ chức lại thôn, tổ dân phố và ngày 18/9/2018, 
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai 
sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

3. Về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và 
Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh 
giản và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức 
cơ quan Đảng, đoàn thể

12. Hiện nay tỉnh có 05 nhóm Quỹ sau: (Nhóm 1: Quỹ Phòng 
Chống thiên tai; Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo; Quỹ 
Ban Cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh 
nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Nhóm 2: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, 
Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da 
cam, Quỹ Vì người nghèo; Nhóm 3: Quỹ Khuyến học, Quỹ Chan 
Chu, Quỹ Học bổng Đất Quảng, Quỹ Thắp sáng ước mơ; Nhóm 
4: Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Hỗ trợ và phát triển hợp tác xã, 
Quỹ Cho vay hộ nghèo; Nhóm 5: Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ 
Phát triển quỹ đất, Quỹ Hỗ trợ ngư dân, Quỹ Bảo lãnh tín dụng 
doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 
17/4/2015, Kết luận số 16, 17-KL/TW của Bộ 
Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 
hành văn bản13 chỉ đạo thực hiện Kết luận số 17-
KL/TW, ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tiếp 
tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương tinh 
giản biên chế, trong đó nêu cụ thể theo lộ trình 
từ nay nến năm 2020 đảm bảo giảm được ít nhất 
10% biên chế được giao. Đến nay, đã thực hiện 
tinh giản được 86 biên chế, đạt 4,9% so với biên chế 
Ban Tổ chức Trung ương giao. Theo lộ trình đến hết 
năm 2020, sẽ tinh giản được 173 biên chế, từ 1.722 
biên chế xuống còn 1.549 biên chế, đạt 10,04% so 
với chỉ tiêu biên chế; riêng 9 tháng đầu năm 2018, 
khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 
trị - xã hội của tỉnh đã tinh giản 12 trường hợp.

Bên cạnh đó, hiện nay, các cơ quan tham mưu 
giúp việc của Tỉnh ủy đang xây dựng Đề án vị trí 
việc làm kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên 
trong, sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh  ủy phê duyệt 
vào đầu tháng 10/2018 (theo Công văn số 1521-
CV/TU, ngày 20/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 
Riêng các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hiện nay 
chưa thực hiện được vì chờ Ban Bí thư Trung ương 
sửa đổi, bổ sung Quy định 282-QĐ/TW.  

Khối Nhà nước, về biên chế công chức: đến 
năm 2018 đã giảm được 265 biên chế, từ 3.609 
biên chế xuống còn 3.344 biên chế, đạt 7,3% so 
với biên chế Bộ Nội vụ giao cho Quảng Nam năm 
2015. Theo lộ trình, đến năm 2021 giảm 410 biên 
chế công chức, đạt 11,4% so với biên chế công 
chức Bộ Nội vụ giao cho tỉnh. Về biên chế viên chức: 
đến năm 2018 giảm 2.822 biên chế viên chức, từ 
33.828 biên chế xuống còn 31.006 biên chế so với 
số biên chế Bộ Nội vụ thẩm định năm 2015. Theo 
lộ trình, đến năm 2021 giảm 4.093 biên chế viên 
chức, đạt 12,1% so với số biên chế viên chức Bộ 
Nội vụ thẩm định năm 2015.

13. Công văn số 1007-CV/TU, ngày 20/10/2017 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ 
trương tinh giản biên chế
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Đồng chí nguyễn ngọc Quang – Bí 
thư tỉnh ủy, chủ tịch hĐnD tỉnh 
chỉ Đạo chủ Động Đánh giá, rà soát 
lại những chỉ tiêu, nhiệm vụ

Sáng ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh 
họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ 
đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 
10, 10 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 
hai tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc 
Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham 
dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phiên họp dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh 
Văn Thu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo 
UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí thành viên UBND 
tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn 
vị liên quan thuộc tỉnh.

Theo báo cáo được trình bày tại phiên họp: 
trong tháng 10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp 
tục chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển 
khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh 
doanh, triển khai các dự án trọng điểm trên địa 
bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2018; chỉ đạo hoàn 
chỉnh kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân 
sách Nhà nước năm 2019; chỉ đạo triển khai thực 
hiện các chủ trương, nghị quyết của Thường trực 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND 
tỉnh đã thông qua và chuẩn bị nội dung các đề 
án, báo cáo để trình HĐND tỉnh, khóa IX kỳ họp 
cuối năm 2018 và xây dựng Nghị quyết chuyên 
đề trình HĐND tỉnh năm 2019; kiểm điểm công 
tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và đăng ký đề án 
trong chương trình công tác năm 2019 của UBND 
tỉnh, đề án chương trình công tác của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ năm 2019. 

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 
10 tiếp tục phát triển, tăng ở các lĩnh vực. Sản 
xuất công nghiệp của Quảng Nam tiếp tục phục 
hồi tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 
10 tăng gần 14% so với tháng trước và tăng gần 
16% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt gần 37.500 tỷ đồng, 

tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu 
dùng tháng 10 tăng 0,21% so với tháng trước và 
tăng 3,06% so với cuối năm trước; bình quân 10 
tháng chỉ số giá tăng trên 4% so với cùng kỳ.

Tỉnh Quảng Nam trong 10 tháng qua cũng 
đã thu hút lượng khách tham quan, lưu trú trên 
5.784 nghìn lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ, 
trong đó khách quốc tế 3.495 nghìn lượt, tăng tới 
gần 30%. Doanh thu du lịch theo đó cũng đã đạt 
mức tăng gần 25%, tạo ra thu nhập xã hội 10.928 
tỷ đồng từ hoạt động du lịch. Thu ngân sách 10 
tháng qua đạt trên 18.800 tỷ đồng, tương đương 
với trên 95% dự toán, trong đó, thu từ phát sinh 
kinh tế trên địa bàn đạt trên 15 nghìn tỷ, đạt gần 
98% dự toán và tăng trên 31% so với cùng kỳ. 
Các lĩnh vực văn hoá xã hội 10 tháng qua cũng 
đạt được những kết quả tích cực với nhiều hoạt 
động ý nghĩa đã được tổ chức thành công; tình 
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được tăng 
cường, mở rộng hợp tác…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí 
Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh nhấn mạnh: nhiệm vụ trọng tâm cần 
triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm rất nhiều, 
cho nên các ngành, các cấp và từng địa phương 
cần chủ động đánh giá, rà soát lại những chỉ tiêu, 
nhiệm vụ chưa hoàn thành để có giải pháp phấn 
đấu thực hiện đạt kế hoạch đã đề ra trong năm 
2018, đồng thời rà soát lại những kết quả đạt 
được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh để tiếp tục duy trì, phát huy, 
phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra 
cho cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, mỗi ngành, mỗi địa 
phương chủ động rà soát lại phương án phòng, 
chống lụt bão của từng đơn vị để chủ động hơn 
trong quá trình ứng phó với thiên tai, bão lũ năm 
nay, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai 
gây ra. 

Đồng chí cũng chỉ đạo các ngành, địa phương 
chuẩn bị kế hoạch cho Tết nguyên đán 2019 sắp 
đến, đảm bảo tốt các điều kiện cho nhân dân 
trong tỉnh đón Tết ấm cúng, vui tươi, lành mạnh, 
an toàn…

Nguyễn Diệu Hiền
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Đại hội thi Đua Quyết thắng lực 
lượng vũ trang tỉnh Quảng nam 
lần thứ vi

Sáng 9-11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại 
hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh 
lần thứ VI (2013-2018).

Hưởng ứng phong trào Thi đua yêu nước, trong 
5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-
KT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) 
trong LLVT tỉnh Quảng Nam được duy trì thường 
xuyên, liên tục phát triển đồng đều, đúng hướng, 
đồng hành cùng các cuộc vận động lớn của 
Đảng, Nhà nước, Quân đội và phong trào thi đua 
yêu nước của địa phương. Hầu hết các cơ quan, 
đơn vị LLVT tỉnh đã tổ chức tốt các phong trào 
hành động cách mạng trong từng cán bộ, chiến 
sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, lực lượng 
DQTV, DBĐV… và đã xuất hiện hàng trăm tập thể, 
hàng nghìn cá nhân điển hình tiên tiến, gương 
người tốt - việc tốt. Phong trào TĐQT đã trực tiếp 
góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh 
về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là động lực quan 
trọng thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
quốc phòng, quân sự địa phương.

Quang cảnh Đại hội
Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân 

quân tự vệ (DQTV) đạt 30,61% (tăng 3,64%), dân 
quân cơ động đạt 30,37% (tăng 4,44%) so với năm 
2013; 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân 
sự, trong đó chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy đạt 
94,67%. Từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ 
chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng 
DQTV, dự bị động viên với hàng nghìn ngày công 
giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị bão 
lũ, sạt lở đất, phòng chống khắc phục hậu quả 

thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; huy động các nguồn 
lực xây 479 “nhà tình nghĩa”, “nhà đồng đội”, “nhà 
nghĩa tình đồng đội”, “nhà tình thương” tặng các 
gia đình nghèo, gia đình quân nhân có hoàn cảnh 
khó khăn…

Giai đoạn 2018-2023, phong trào thi đua của 
các đơn vị trong LLVT tỉnh Quảng Nam hướng 
mạnh vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính 
trị trung tâm; đột phá vào khâu rèn luyện chính 
quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, tập trung xây 
dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD, tổ chức 
quần chúng vững mạnh xuất sắc; xây dựng bản 
lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tình cảm cách 
mạng và niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng 
nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Tập trung xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn 
với nền ANND và thế trận ANND, Biên phòng toàn 
dân; chăm lo xây dựng, nâng cao nhận thức và 
trách nhiệm cho toàn dân về nhiệm vụ BVTQ; thực 
hiện có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, huấn 
luyện, diễn tập, SSCĐ; tham gia phòng phống, 
khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt công 
tác an sinh xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ…

Thanh Hà

hỘP ThƯ
Trong số này, Bản tin Xây dựng 

Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng 
Nam đã nhận được một số tin, bài, 

ảnh của cộng tác viên: Nguyễn Đông Anh, 
Nguyễn Thanh Thu, Lê Hoài Trung, Trần Thiệt, 
Phan Thị Hằng… nhưng do số lượng trang in 
có hạn nên chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và 
đăng tải vào các số sau.

Ban biên tập rất mong nhận được sự tham 
gia, cộng tác nhiệt tình và đóng góp ý kiến của 
bạn đọc và cộng tác viên trong thời gian đến.


