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Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và của tỉnh về công 
tác bảo vệ an ninh trật tự, củng cố thế trận an ninh 
nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững 
chắc, trọng tâm là: Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 
25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
(Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của 
Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT nổi lên 
gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”; Nghị 
quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 
tình hình mới”, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 
của Thủ tướng chính phủ về “Tăng cường đảm bảo 
ANTT trong tình hình mới”... Tập trung vận động 
quần chúng, củng cố phong trào ở các địa bàn có 
vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng, khu vực 
biên giới, biển đảo, vùng có đông đồng bào dân 
tộc thiểu số và đồng bào theo đạo; trong các nhà 
trường, khu kinh tế tập trung, địa bàn giáp ranh, 
các khu đô thị và vùng nông thôn đang có tốc độ 
đô thị hóa cao. 

Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tích 
cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; tham 
gia cảm hóa, giáo dục những người vi phạm pháp 
luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tổ chức các 
đợt tập trung vận động quần chúng tham gia tấn 
công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, truy bắt các 
đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án, vận 
động tội phạm ra đầu thú, thu hồi vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, phòng chống cháy nổ, 
giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển 
hình tiên tiến đã và đang phát huy hiệu quả trong 
phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phát triển các 
mô hình quần chúng tự quản, liên kết bảo vệ an 
ninh trật tự với các hình thức tự phòng, tự quản, tự 
bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự từ cơ sở. Đẩy 
mạnh việc xã hội hóa, thu hút các nguồn lực trong 
xã hội đóng góp xây dựng phong trào Toàn dân 
bảo vệ ANTQ; thực hiện tốt và có chính sách thỏa 
đáng đối với những người bị thương, hy sinh hoặc 
bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào Toàn 
dân bảo vệ ANTQ.

Kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ máy chỉ 
đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở các cấp. 
Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng công 
an với lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn, 
với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể 
các cấp để huy động sức mạnh tổng hợp của khối 
đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào Toàn 
dân bảo vệ ANTQ. Gắn kết phong trào Toàn dân 
bảo vệ ANTQ với phong trào Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh và các phong trào thi đua khác của các ngành, 
các địa phương. 

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ 
chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp 
với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, 
địa phương. Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo 
vệ ANTQ cần tiến hành theo hướng xã hội hóa và 
hướng về cơ sở (tổ dân phố, thôn, bản, cơ quan, 
doanh nghiệp, trường học…), thu hút các nguồn 
lực xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân 
tham gia.

Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng công 
an nói chung và lực lượng chuyên trách xây dựng 
phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng ngày 
càng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục củng cố, kiện 
toàn lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ 
cơ quan, doanh nghiệp đủ về số lượng, đảm bảo về 
chất lượng để làm tốt vai trò nòng cốt giữ gìn ANTT 
ở cơ sở. Trước mắt cần tập trung triển khai thực 
hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng lực lượng 
công an xã, thị trấn chính quy gắn với việc củng cố, 
xây dựng lực lượng công an xã bán chuyên trách. 

Quan tâm đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất, 
phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ 
công tác, chiến đấu đối với lực lượng chuyên trách 
và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng 
phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Kịp thời khen 
thưởng, biểu dương quần chúng có thành tích 
xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, 
xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phổ 
biến nhân rộng những mô hình, điển hình tiên 
tiến, đồng thời phê phán đối với những hành vi 
thiếu ý thức, trách nhiệm trong phong trào Toàn 
dân bảo vệ ANTQ.
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Trong suốt 89 năm chiến đấu, xây dựng, 
trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác 
tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ 

phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt 
động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, 
bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và 
của chế độ ta. Tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức ngành 
tuyên giáo có những thay đổi qua các thời kỳ lịch 
sử cách mạng, nhưng chức năng tham mưu chiến 
lược cho Đảng trên trận địa tư tưởng, lý luận, văn 
hóa, khoa học, giáo dục, y tế… về cơ bản là thống 
nhất và xuyên suốt; truyền thống vẻ vang của 
ngành vẫn được giữ vững và phát huy.

Qua lịch sử 89 năm, hoạt động của ngành 
tuyên giáo với nhiều thành tích nổi bật, đóng góp 
quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cung cấp 
những luận cứ khoa học, góp phần hình thành 
hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giáo 
dục, tuyên truyền và bảo vệ của chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao 
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho 
đất nước; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

89 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng nói 
chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng luôn phát 
huy truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực, 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngay 
sau khi thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, công 
tác tư tưởng - văn hóa đã tập trung cho nhiệm 
vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dưới 

sự lãnh đạo của Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân 
Quảng Nam đã một lòng, một dạ đi theo Đảng, 
tham gia kháng chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm. 
Nhiều đồng chí cán bộ Tuyên giáo đã hy sinh anh 
dũng vì độc lập cho Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc 
của Nhân dân. Có thể khẳng định, thành tựu lớn 
nhất của công tác tư tưởng - văn hóa là trực tiếp 
bồi dưỡng, hun đúc tinh thần và phát triển sức 
mạnh tiềm lực chính trị tinh thần, ý chí, nghị lực 
trong các cuộc đọ sức lịch sử với các thế lực đế 
quốc xâm lược với chân lý “Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do” để giành chiến thắng.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
từ năm 1975 đến nay, ngành Tuyên giáo của tỉnh 
Quảng Nam đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy 
Đảng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của 
mình; đã không ngừng đổi mới về nội dung và 
phương thức hoạt động, tích cực tham mưu cho 
cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công 
tác tuyên giáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy 
Đảng giao; tham mưu cấp ủy trực tiếp tổ chức 
tiến hành đồng bộ, có chất lượng công tác hướng 
dẫn, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, cùng với các ban ngành, Mặt trận, 
đoàn thể đưa đường lối, chủ trương của Đảng 
vào cuộc sống; tăng cường công tác nắm bắt, 
nghiên cứu, tổng hợp dự báo tình hình tư tưởng, 
tâm trạng xã hội để tham mưu cho cấp ủy lãnh 
đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền định hướng tư tưởng góp phần giữ vững 
ổn định chính trị trên địa bàn, phục vụ cho sự 
phát triển kinh tế- xã hội; công tác khoa giáo, 

Luôn luôn quán triệt công tác tuyên giáo là mặt trận 
hàng đầu; một bộ phận cấu thành quan trọng trong
toàn bộ hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam

trầN Khắc thắNg �
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
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văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống, giáo 
dục lịch sử được chú trọng và hoàn thành nhiệm 
vụ cấp ủy giao; tích cực thực hiện nhiệm vụ đấu 
tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các 
thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; 
chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền 
trong sạch, vững mạnh và giáo dục, rèn luyện, 
nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng 
và trình độ nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân trong tỉnh; đóng góp quan trọng vào 
quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ, nhất 
là về chính trị - tư tưởng. Đội ngũ cán bộ Tuyên 
giáo tỉnh nhà đã và đang không ngừng phát triển 
cả về số lượng và chất lượng, vững vàng về bản 
lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng của 
Đảng, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúng ta khẳng định rằng ngành tuyên giáo 
tỉnh Quảng Nam trong những năm qua đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự 
phát triển của tỉnh sau hơn 22 năm tái lập; được 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao. 
Thành tích đó là công sức của đội ngũ cán bộ 
Tuyên giáo các cấp, sự phối hợp thường xuyên, 
chặt chẽ của các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể 
trong tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp 
thời của các cấp ủy Đảng.

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng 
Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước; toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân đang nỗ lực, thi đua thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị 
quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Thực hiện 
nhiệm vụ cách mạng cao cả đó trong bối cảnh đất 
nước có những thuận lợi và thời cơ đan xen nhiều 
khó khăn, thách thức lớn. Dự báo tình hình thế 
giới, khu vực và nước ta trong những năm đến sẽ 
có nhiều diễn biến mới, thay đổi nhanh, phức tạp 
và khó lường, nhất là tình hình biển Đông ngày 
càng phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục tăng 
cường chống phá cách mạng Việt Nam, đẩy mạnh 
hoạt động “ diễn biến hòa bình”. Bên cạnh đó, sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm suy giảm 

niềm tin nhân dân, tác động tiêu cực công tác tư 
tưởng, lý luận... Tình hình đó đặt ra yêu cầu cao 
hơn, nặng nề hơn đối với công tác tuyên giáo.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo phải có biện 
pháp khắc phục những hạn chế và khuyết điểm 
đã được chỉ rõ trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, 
đó là: Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, 
lý luận chưa cao. Chậm khắc phục hiệu quả các 
hạn chế của công tác tư tưởng như thiếu sắc bén, 
chưa thuyết phục. Đấu tranh chống âm mưu, 
hoạt động “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực 
thù địch, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển 
hóa còn bị động, hiệu quả chưa cao. Công tác 
tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp 
ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới...

Trước bối cảnh và yêu cầu như nêu trên đòi 
hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới về 
nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao 
chất lượng và hiệu quả công tác nhằm đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng 
trong giai đoạn mới.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của 
ngành 89 năm qua, trong thời gian đến, đội ngũ 
cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam tiếp tục 
phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính 
trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy, giao phó 
của đảng bộ; góp phần xứng đáng vào việc triển 
khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XXI.
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Trung tâm Văn hóa vào Đài Truyền thanh truyền hình, 
Trung tâm Giải phóng mặt bằng vào Trung tâm Phát 
triển quỹ đất thị xã; giải thể Trung tâm Phát triển Cụm 
công nghiệp. Hoàn thành sắp xếp lại từ 182 xuống 
còn 140 thôn, khối phố; sau sắp xếp, các địa phương 
chỉ định được 31 người giữ chức danh bí thư chi bộ 
kiêm trưởng thôn, khối phố; 109 người giữ chức bí 
thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận. Hiện 
nay, đang triển khai kế hoạch sáp nhập, sắp xếp lại 
trường, điểm trường, lớp học trên địa bàn thị xã.

Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ 
chủ chốt thị xã, các địa phương theo yêu cầu nhiệm 
vụ gắn với làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, chuẩn 
hóa đội ngũ cán bộ, công chức; đến nay, 95% cán bộ, 
công chức thị xã đạt chuẩn học vấn và chuyên môn 
theo quy định, 96,2% cán bộ, công chức cấp xã đạt 3 
chuẩn. Việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả, 
tính đến tháng 6 năm 2019, toàn thị xã đã giảm được 
52 biên chế.

Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và 
nâng cao chất lượng đảng viên, Thị ủy ban hành Chỉ 
thị 10-CT/TU ngày 15/11/2016 “về nâng cao năng lực 
lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi 
bộ”, qua gần 3 năm thực hiện, mang lại những kết quả 
khá tích cực, nội dung, phương thức hoạt động của 
cấp ủy tiếp tục được đổi mới, chất lượng sinh hoạt 
cấp ủy ngày được nâng cao, vai trò của người đứng 
đầu cấp ủy được phát huy, tổ chức cơ sở đảng từng 
bước khẳng định được vai trò là hạt nhân chính trị ở 
cơ sở trong việc lãnh đạo thực hiện chủ trương, của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Hằng năm, Thị ủy ban hành hướng dẫn đánh 
giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, chỉ 
đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành kiểm điểm 
đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng 
viên; kết quả đánh giá hàng năm, tỷ lệ tổ chức đảng 
hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong sạch, vững mạnh) 
đều đạt chỉ tiêu, không có tổ chức đảng trung bình 
yếu kém, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 
đều đạt từ 85% trở lên. Bên cạnh đó, công tác phát 
triển đảng viên mới được chú trọng cả về số lượng, 
chất lượng, hằng năm đều đạt chỉ tiêu nghị quyết, 
từ năm 2016 đến nay, toàn thị xã đã kết nạp được 
544 đảng viên.

Về việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII
Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn chỉ đạo, tổ chức 

tốt công tác tuyên truyền, quán triệt gắn với xây 
dựng kế hoạch triển khai các nội dung được nêu tại 
Nghị quyết TW 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua gần 
3 năm thực hiện nghị quyết; bên cạnh việc làm tốt 
công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng, Ban 
Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm đến công tác kiểm 
tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên 
chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, nhất là kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 - xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, 
quan trọng của Đảng bộ; những biểu hiện suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống khi phát hiện 
được kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục. Hằng 
năm, trước khi các tập thể, cá nhân tổ chức kiểm 
điểm, đánh giá, phân loại, Ban Thường vụ Thị ủy đã 
gợi ý để các tổ chức đảng, đảng viên tập trung kiểm 
điểm, làm rõ một số vấn đề nổi lên ở các địa phương, 
đơn vị; năm 2017, gợi ý 13 tổ chức đảng và năm 2018, 
gợi ý kiểm điểm 14 tổ chức đảng, gắn với vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ 
quan, đơn vị qua các nội dung như thực hiện các 
nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ; quản lý 
trật tự xây dựng, thực hiện chế độ chính sách, công 
tác thẩm định, áp giá, bồi thường hỗ trợ giải phóng 
mặt bằng...

Công tác kiểm tra, giám sát
Để Đảng trong sạch vững mạnh, hằng năm, Ban 

Thường vụ Thị ủy xây dựng chương trình, kế hoạch 
kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát tổ 
chức đảng, đảng viên tập trung vào việc thực hiện chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, các nguyên tắc tổ chức sinh 
hoạt Đảng, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh 
vực... gắn với tăng cường việc kiểm tra tổ chức đảng 
và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; đồng thời đã chỉ 
đạo kiểm tra các vụ việc nổi lên ở cơ sở, xử lý nghiêm 
các tổ chức, cá nhân vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến 
nay, cấp ủy các cấp tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với 
238 tổ chức đảng và 256 đảng viên, giám sát chuyên 
đề đối với 195 tổ chức đảng và 209 đảng viên, các tổ 
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chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối 
với 3 tổ chức đảng và 96 đảng viên vi phạm kỷ luật 
Đảng, qua đó, góp phần ổn định dư luận xã hội, giữ 
nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, răn đe, ngăn 
ngừa sai phạm và tác động thúc đẩy việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị.

Công tác dân vận
Những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy đề ra 

những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác dân 
vận gắn với đổi mới, cải tiến nội dung, phương thức 
hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở và 
địa bàn khu dân cư; giải quyết kịp thời, có hiệu quả 
những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. 
Xây dựng, triển khai kế hoạch nhân rộng các mô hình 
dân vận khéo tiêu biểu nhằm nâng cao chất lượng 
phong trào thi đua “Dân vận khéo; chú trọng nâng 
cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, 
tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong 
nhân dân, thúc đẩy thực hiện các chủ trương, nghị 
quyết của Đảng về mục tiêu, định hướng phát triển 
của thị xã. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa và 
thực hiện nghiêm túc cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ”, phát huy sức mạnh 
của toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. 
Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề 
án phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm thực hiện tốt 
chính sách đối với người có công và công tác giảm 
nghèo. Tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận, các tổ chức 
chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trước khi ban 
hành các chủ trương, cơ chế, chính sách có liên quan 
đến quyền và lợi ích của nhân dân, như thực hiện quy 
hoạch, giải phóng mặt bằng, chương trình xây dựng 
nông thôn mới... góp phần tạo lòng tin của nhân dân 
đối với cấp ủy, chính quyền. Thị ủy Điện Bàn tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công 
tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền, lãnh đạo tổ chức đối thoại 
trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
với nhân dân theo Quyết định 217 và Quyết định 218 
của Bộ Chính trị khóa XI; kết quả bước đầu trong công 
tác giám sát, phản biện xã hội đã góp phần nâng cao 
nhận thức của hệ thống chính trị đối với hoạt động 
của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, vị trí, vai 
trò của hội viên, đoàn viên và nhân dân đối với việc 

thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, chương trình, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Có thể khẳng định, chính những kết quả đột phá 
trong công tác xây dựng Đảng ở Điện Bàn đã góp 
phần quan trọng để thị xã đẩy nhanh quá trình phát 
triển kinh tế-xã hội. Cụ thể năm 2018, tổng giá trị sản 
xuất đạt trên 23.400 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 
2017, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng 
công nghiệp - dịch vụ; tổng thu ngân sách trên địa 
bàn hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 57,5% so với năm 2017, 
trong đó, phần thị xã quản lý thu đạt 364 tỷ đồng, 
vượt 47,6% dự toán; tổng vốn đầu tư phát triển toàn 
xã hội trên địa bàn đạt 3.626 tỷ đồng, tăng 9,7% so 
năm 2017; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 
47 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 
1,62%; cơ sở hạ tầng đô thị từng bước hoàn thiện, 
diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Từ thực tiễn công tác xây dựng tổ chức đảng, cùng 
với những kết quả đạt được, Đảng bộ thị xã rút ra một 
số kinh nghiệm, như sau:

Một là, luôn luôn nhận thức đúng và chú trọng 
xây dựng Đảng vững mạnh trên các mặt chính trị, 
tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cấp ủy các cấp phải 
thường xuyên bám sát các nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hoá 
sát với tình hình của cấp mình; luôn coi trọng xây 
dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước 
hết là trong cấp uỷ, ban thường vụ cấp ủy; thực hiện 
nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tăng cường kiểm 
tra, giám sát gắn với thường xuyên giám sát việc tổ 
chức thực hiện các kết luận sau kiểm tra; bám sát cơ 
sở, nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết các vấn 
đề nổi lên ngay từ cơ sở.

Hai là, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, 
trước hết phải xây dựng các chi bộ trực thuộc Đảng 
ủy cơ sở vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc, nền nếp 
chế độ sinh hoạt đảng định kỳ; nội dung sinh hoạt 
cần tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết 
thực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của chi bộ 
và quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên; trong đó, 
thường xuyên coi trọng việc đổi mới và nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ; bảo đảm tính giáo dục, 
tính chiến đấu, tính lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ 
gắn với tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề 

(Xem tiếp trang 29)
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chứng minh cho cộng đồng hiểu rằng, bảo tồn 
ĐDSH sẽ đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài. Vì, 
chính bảo vệ các rạn san hô, các thảm cỏ biển là 
bảo vệ những mái nhà cho các loài sinh vật, đặc 
sản quí như các loại cá, loài tôm sinh sống, phát 
triển. Nếu cộng đồng có kế hoạch bảo vệ và khai 
thác chúng hợp lý thì sẽ đem lại lợi ích lâu dài…
Về tính thực tiễn, trước mắt phải vận động nhân 
dân chuyển đổi ngành nghề đánh bắt ven bờ, 
nhất là tại các rạn san hô, nên đã công khai cho 
cộng đồng biết về kế hoạch sinh kế bền vững, sẽ 
hỗ trợ nhân dân ổn định, phát triển kinh tế đối 
với những hộ chuyển đổi ngành nghề khai thác 
hải sản ven bờ, đánh bắt trong rạn san hô, như 
chuyển sang làm du lịch, các ngành nghề sản 
xuất, dịch vụ khác…

Thứ hai, triển khai thực hiện đồng thời nhiều 
hình thức vận động, tuyên truyền phù hợp với từng 
đối tượng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 
Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn ĐDSH 
được coi là chiến lược lâu dài và được Ban Quản lý 
Khu BTB xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho 
từng giai đoạn, hàng năm bằng nhiều hình thức 
khác nhau như tài liệu có hình ảnh minh họa trực 
quan, pa-nô, áp-phích, các tờ rơi dùng cho các 
đối tượng, tổ chức các buổi sinh hoạt động đồng 
tuyên truyền bảo vệ môi trường (BVMT) sinh thái 
Cù Lao Chàm từ rừng đến biển, nhất là các rạn san 
hô, bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi thủy 
sản… Công tác truyền thông, 
nâng cao nhận thức cộng đồng 
được tập trung ở các trường 
học, các nhóm đối tượng là phụ 
nữ, lãnh đạo xã, thôn, ngư dân. 
Ngoài ra, Ban Quản lý đã tổ chức 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ 
để tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về BVMT như hoạt động 
“Đêm Cù Lao” để tuyên truyền 
về Cù Lao Chàm và tạo điều kiện 
giao lưu văn hóa giữa người dân 
Cù Lao Chàm với du khách, được 

du khách và nhân dân rất hoan nghênh.  

Ngoài việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền 
nâng cao nhận thức cho nhân dân tại địa phương, 
Ban Quản lý đã tổ chức cho đại diện các tầng lớp 
nhân dân Cù Lao Chàm đi tham quan, học tập về 
BTB trong và ngoài nước. Qua tham quan thực 
tế, nhận thức và sự đồng thuận của cộng đồng 
không những được nâng cao, mà các hoạt động 
của cộng đồng về BVMT, bảo vệ ĐDSH được quan 
tâm và tham gia tích cực.

Thứ ba, công tác vận động quần chúng không 
phải tuyên truyền suông, mà phải thật sự phát huy 
dân chủ, lắng nghe ý kiến cộng đồng để điều chỉnh 
các hoạt động của khu BTB. Trong công tác tuyên 
truyền, vận động không nên thông tin một chiều, 
mà cần lắng nghe ý kiến góp ý phản biện, nguyện 
vọng của cộng đồng về nhiệm vụ được triển khai 
để có điều chỉnh phù hợp. Trong quá trình xây 
dựng Khu BTB Cù Lao Chàm, việc khó khăn nhất 
là phân vùng quản lý khu BTB. Theo Quy chế ban 
hành kèm theo Quyết định số 88/2005/QĐ-UBND, 
ngày 20/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Khu 
BTB Cù Lao Chàm được phân thành các vùng sau 
đây: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt (vùng lõi), vùng 
phục hồi sinh thái và vùng phát triển (gồm vùng 
phát triển du lịch, vùng phát triển cộng đồng và 
vùng khai thác hợp lý). Để có thể phân được các 
vùng này, Ban Quản lý phải tham vấn cộng đồng 
từ lãnh đạo, quản lý đến nhân dân, trong đó có 

Nhân dân thu gom rác thải
dọc bờ biển Cù Lao Chàm.
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các ngư dân, là những người đã hiểu rất nhiều về 
vùng biển Cù Lao Chàm, cùng với kết quả khảo 
sát thực tế, mới có thể thống nhất đề xuất với Ủy 
ban nhân dân tỉnh quyết định về Quy chế quản lý, 
trong đó có phân vùng Khu BTB Cù Lao Chàm.

Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý cũng 
đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học, các 
cuộc tọa đàm để tham vấn ý kiến của những nhà 
khoa học, lãnh đạo, quản lý và của cộng đồng từ 
vấn đề lớn liên quan đến bảo tồn và phát triển Cù 
Lao Chàm đến những vấn đề cụ thể về mặt khoa 
học và thực tiễn trong bảo tồn ĐDSH tại Cù Lao 
Chàm.

Thứ tư, từ nâng cao nhận thức, cần phải giao cho 
cộng đồng tổ chức các hoạt động tự quản để bảo 
tồn và phát triển. Với ý thức rằng, việc quản lý Khu 
BTB Cù Lao Chàm không chỉ là trách nhiệm của 
Ban Quản lý, mà là của cả hệ thống chính trị, nhất 
là cộng đồng dân cư, vì đời sống của họ gắn với 
Cù Lao Chàm hàng bao đời nay. Vì vậy, từ tháng 
3/2004, Ban Quản lý đã đề nghị Ủy ban nhân dân 
xã Tân Hiệp thành lập Câu lạc bộ BTB có sự tham 
gia của các đoàn thể, các cơ quan chức năng về 
an ninh, quốc phòng, các cơ quan của xã và đại 
diện các thôn. Đây là tổ chức cộng đồng BTB Cù 
Lao Chàm đầu tiên.

Trong hơn 15 năm qua, Khu BTB Cù Lao Chàm 
đã triển khai nhiều mô hình quản lý của cộng 
đồng tại Cù Lao Chàm để bảo vệ các loài đặc sản 
ở Cù Lao Chàm như cua đá, tôm hùm, ốc vú nàng. 
Hội Nông dân xã Tân Hiệp thực hiện dự án “Cộng 
đồng tham gia phục hồi tự nhiên và khai thác bền 
vững cua đá Cù Lao Chàm”, đã thành lập Tổ Cộng 
đồng bảo vệ và khai thác cua đá với 33 thành viên, 
hoạt động theo quy ước được Ủy ban nhân dân 
xã xác nhận. Đối với việc bảo tồn tôm hùm, ốc vú 
nàng, Ban Quản lý Dự án đã thống nhất với cộng 
đồng dân cư Cù Lao Chàm về kế hoạch quản lý 
và thành lập các tổ tự quản cộng đồng khai thác 
- bảo vệ; thực hiện truyền thông; cam kết không 
khai thác tôm hùm, ốc vú nàng có kích thước nhỏ 
hơn quy định,…

Mô hình quản lý Khu BTB Cù Lao Chàm có sự 
tham gia của cộng đồng có hiệu quả là mô hình 
“Tiểu khu Bảo tồn biển thôn Bãi Hương, xã Tân 

Hiệp” đã được triển khai thực hiện trong giai đoạn 
2011 - 2013 đến nay. Quy chế quản lý Tiểu khu 
Đồng quản lý Bảo tồn biển Bãi Hương đã được Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt và ban hành theo 
Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND, ngày 3/7/2013. 
Đây là cơ sở pháp lý quan trọng của Tiểu khu Bảo 
tồn biển Bãi Hương, Cù Lao Chàm. Theo Quy chế, 
ngư dân thôn Bãi Hương được giao quản lý diện 
tích mặt biển tại thôn là 19,05km2. Ngư dân không 
những quản lý, bảo vệ mà đã biết cách phục hồi 
các rạn san hô tại đây nhằm bảo vệ và khai thác 
hợp lý các loài đặc sản. Cộng đồng Cù Lao Chàm 
cũng đã đi đầu với các chương trình “Nói không 
với túi ni-lông”, “Cù Lao Chàm cam kết không sử 
dụng ống hút nhựa” …

Thứ năm, cần có sự phối hợp đa ngành trong 
công tác vận động cộng đồng. Bảo tồn ĐDSH tại 
Cù Lao Chàm là nhiệm vụ chung không những 
của cộng đồng tại đây, của Ban Quản lý Khu BTB 
Cù Lao Chàm, mà còn của các cấp, các ngành của 
tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An. Vì vậy, cần 
có sự phối hợp đa ngành mới có thể triển khai 
được. Cù Lao Chàm đang đứng trước những tác 
động 2 chiều giữa bảo tồn và phát triển, nếu 
không giải quyết hài hòa về mặt quản lý thì Cù 
Lao Chàm sẽ khó phát triển bền vững được. Cù 
Lao Chàm là khu BTB trong hệ thống các khu BTB 
của Việt Nam, đồng thời là vùng lõi của Khu DTSQ 
thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, vì vậy, chức năng 
chính của Cù Lao Chàm là phải làm tốt bảo tồn 
ĐDSH. Hơn thế, Cù Lao Chàm có vị trí chiến lược 
về quốc phòng, an ninh của khu vực. Vì vậy, các 
hoạt động kinh tế phải tính đến bảo tồn lâu dài 
các tài nguyên thiên nhiên và môi trường vốn có 
ở Cù Lao Chàm. Cần có quy hoạch và đánh giá 
nghiêm túc, khoa học các tác động đến Cù Lao 
Chàm của các hoạt động kinh tế, nhất là du lịch, 
xây dựng hiện nay để có giải pháp phù hợp. Thực 
hiện tốt phương châm: Không đánh đổi thiên 
nhiên bất cứ giá nào để Cù Lao Chàm trở thành 
một “trung tâm du lịch”. Các cấp chính quyền 
tỉnh và thành phố Hội An cũng cần tính đến việc 
thống nhất quản lý lâu dài giữa ĐDSH trên cạn 
và dưới nước tại Cù Lao Chàm để phù hợp và cân 
bằng giữa bảo tồn và phát triển.
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Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ở huyện 
Núi Thành đã có những chuyển biến khá rõ 
nét, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị 

quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính 
trị (khóa IX) về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác 
BVMT trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa. Huyện ủy đã chú trọng việc tổ chức hội nghị 
quán triệt các chủ trương của Đảng về bảo vệ môi 
trường đến toàn Đảng bộ; giao Ban Tuyên giáo 
huyện xây dựng và triển khai các chương trình, kế 
hoạch “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước”; chỉ đạo 
Đảng bộ cơ quan chính quyền, các chi bộ trực 
thuộc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện 
nghị quyết, chỉ thị  đến các tổ chức cơ sở đảng, cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn; tổ chức hội nghị chuyên 
đề về công tác quản lý hiện trạng và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn huyện đề ra những giải pháp 
khả thi. Kết quả, có 100% chi bộ có kế hoạch hành 
động thực hiện nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ môi 
trường. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các 
cấp ủy đảng gắn kiểm tra, giám sát thực hiện 
nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ  môi trường với kiểm 
tra, giám sát về phát triển kinh tế - xã hội, quản 
lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hàng năm. 
Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, hầu hết các địa 
phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai 
thực hiện khá tốt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; 
định kỳ có sơ kết và tổng kết, báo cáo.

Huyện Núi Thành, trong tiến trình phát triển, 
công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo của 

các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở được tăng 
cường và có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả 
cao, công tác BVMT đã đạt được những thành tựu 
quan trọng: Nhận thức về bảo vệ môi trường của 
các cấp ủy, tổ chức đảng và trong hệ thống chính 
trị và nhân dân được nâng lên rõ rệt; đầu tư cho 
công tác BVMT ngày càng được chú trọng, với quan 
điểm “Đầu tư cho BVMT là đầu tư cho phát triển bền 
vững”… Đã chủ động cụ thể hóa các chính sách 
pháp luật của Đảng, Nhà nước thành các nội dung, 
nhiệm vụ về bảo vệ môi trường ở địa phương; 
công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp 
luật về môi trường được quan tâm nhiều hơn. Đặc 
biệt, công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và 
quản lý chất thải ngày càng được quan tâm và có 
những chuyển biến nhất định; phối hợp với các cơ 
quan của tỉnh đã xử lý xong 4 cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng. Trong cấp phép các dự 
án đầu tư vào các cụm công nghiệp, huyện luôn 
chú ý đến việc tiến hành thẩm định tác động môi 
trường; xây dựng hệ thống nước thải tập trung, 
đầu tư kinh phí xây dựng các công trình thoát 
nước trong các khu, cụm công nghiệp; trồng cây 
xanh đã bước đầu đi vào nền nếp, đóng góp quan 
trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm và 
suy thoái môi trường. Hầu hết, các quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội đều thông qua công tác đánh 
giá môi trường chiến lược đã được lồng ghép các 
nội dung, biện pháp BVMT. Công tác kiểm tra việc 
thực hiện các yêu cầu về BVMT của các dự án sau 
khi phê duyệt báo cáo tác động môi trường cũng 
đã được quan tâm đẩy mạnh; công tác quản lý 
chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải y tế được 

VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP ỦY ĐẢNG 
TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG Ở HUYỆN NÚI THÀNH

ĐặNg thị Lệ thủy   �
Phó Bí thư Huyện ủy Núi Thành
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thu gom, kiểm soát đến nay có 16/17 xã triển khai 
Đề án quản lý CTR các vùng nông thôn. Đến nay 
tổng khối lượng rác thải thông thường do Công 
ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam thu 
gom trên địa bàn toàn huyện khoảng 55,5 tấn/
ngày. Tỷ lệ rác thải được người dân nộp phí vệ sinh 
đạt khoảng 70% (không tính xã Tam Hải). Riêng 
tại thị trấn Núi Thành thì các tuyến đường nội thị 
được quét rác thường xuyên. Bảo vệ và sử dụng 
bền vững tài nguyên, đa dạng sinh học được chú 
trọng, huyện đã phối hợp với các cơ quan liên 
quan của Trung ương, khu vực miền Trung và Tỉnh 
tiến hành thực hiện một số chương trình: Điều tra, 
khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn và 
thảm cỏ biển ở đầm An Hoà. Triển khai mô hình 
phục hồi và sử dụng có hiệu quả hệ sinh thái rạn 
san hô tại xã Tam Hải và thảm cỏ biển tại xã Tam 
Giang phục vụ chương trình quản lý tổng hợp và 
phát triển du lịch vùng ven biển tỉnh Quảng Nam; 
thành lập 01 tổ bảo vệ rừng, bảo vệ đàn Voọc... 
Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tôn tạo cảnh quan môi 
trường sạch, đẹp, chỉ đạo các địa phương trên địa 
bàn huyện định kỳ tổ chức “Ngày toàn dân bảo vệ 
môi trường” thời gian tổ chức vào ngày Chủ nhật 
đầu tháng của năm; tập trung vào các hoạt động 
thu gom rác thải; vệ sinh môi trường tại các tuyến 
đường giao thông nông thôn; bảo vệ cảnh quan 
thôn, xóm; thực hiện nạo vét hệ thống mương 
thoát nước tại các khu dân cư…

Nội dung bảo vệ môi trường được địa phương 
đưa vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hoá” và tiêu chuẩn xét khen 
thưởng. Hàng năm, chỉ tiêu bảo vệ môi trường và 
thu phí rác rải được UBND xã đưa vào tiêu chí thi 
đua cho các thôn để xét gia đình văn hóa và thôn 
văn hóa. Nhiều mô hình, câu lạc bộ của Mặt trận 
và các Hội đoàn thể về bảo vệ môi trường, nhất là 
các xã về đích xây dựng nông thôn mới phát huy 
hiệu quả, đến nay, có 103/103 khu dân cư đã hoàn 
thành cơ bản việc triển khai xây dựng mô hình và 
nay là mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu”; thành lập mới được 31 mô 
hình, tổ, đội, nhóm tham gia bảo vệ môi trường ở 
các khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn; mô 
hình  gia đình “5 không 3 sạch; các mô hình tổ đội 

“thu gom rác thải ở bến bãi, dòng sông, suối”; mô 
hình “vườn rau sạch” của phụ nữ... Quy hoạch, kế 
hoạch bảo vệ môi trường được chú trọng. Nhận 
thức bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở các 
sinh hoạt mang tính văn hóa, xã hội và nhân văn 
mà còn là yếu tố quan trọng thúc đẩy tiến trình xã 
hội hóa công tác bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, các cấp ủy đảng, chính quyền từng 
lúc, từng nơi chưa nhận thức đầy đủ, đúng mức về 
tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường; 
còn khoảng cách khá lớn giữa nhận thức và hành 
động, giữa cam kết và thực hiện. Ô nhiễm môi 
trường vẫn còn xảy ra, đe dọa trực tiếp đến sức 
khỏe của nhân dân. Các hành vi vi phạm pháp luật 
về BVMT vẫn đang diễn biến phức tạp với hình 
thức ngày càng tinh vi, gây bức xúc đời sống xã 
hội. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi 
trường chưa đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường hiệu quả chưa cao. Tổ chức 
bộ máy, lực lượng cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, 
kinh phí đầu tư một vài địa phương chưa đảm bảo 
nên công tác BVMT còn nhiều tồn tại và bất cập. 
Mạch nước ngầm ngày càng bị ô nhiễm và cạn kiệt, 
nước ngầm tầng nông tại các khu vực gần bãi rác, 
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng tập 
trung đông dân đã bị ô nhiễm vi sinh và chất dinh 
dưỡng, mức độ ô nhiễm tăng dần qua các năm... Do 
đó, trong thời gian đến địa phương xác định cần 
tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt những 
nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Cần kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa tăng 
trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội với bảo vệ 
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực 
hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phải gắn 
với BVMT, xem nhiệm vụ BVMT là nhiệm vụ thường 
xuyên, trọng tâm, trọng điểm gắn mục tiêu quản 
lý tài nguyên và BVMT trong quy hoạch phát triển 
ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh của 
địa phương.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 
2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Núi 





14 XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 7/2019

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Công tác giáo dục lý luận chính trị là bộ phận 
hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của 
Đảng. Suốt chiều dài lãnh đạo cách mạng, Đảng 
ta luôn quan tâm công tác giáo dục lý luận chính 
trị nhằm giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao 
nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động 
của cán bộ, đảng viên và quần chúng để thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ cách mạng.

Đảng ủy Khối không có Trung tâm bồi dưỡng 
chính trị mà do ban thường vụ cấp ủy trực 
tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công 

tác giáo dục lý luận chính trị. Ban Tuyên giáo Đảng ủy 
Khối có chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ về 
kế hoạch, nội dung, báo cáo viên; phối hợp với các 
ban, Văn phòng Đảng ủy Khối chuẩn bị các điều kiện 
để mở lớp. Công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng 
bộ Khối tập trung chủ yếu vào việc quán triệt nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng lý luận chính 
trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Nhận thức đúng vai trò, vị trí của lý luận, thời gian 
qua, Đảng ủy Khối coi trọng, chăm lo công tác giáo 
dục lý luận chính trị, góp phần củng cố sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng; phòng, chống sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Khối mở 72 lớp 
triển khai nghị quyết Trung ương các khóa XI, XII 

cho 16.600 lượt đảng viên; 14 lớp bồi dưỡng kết nạp 
Đảng cho 1980 quần chúng ưu tú; 7 lớp bồi dưỡng 
lý luận chính trị cho 836 đảng viên mới; 2 lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng cho trên 400 cấp 
ủy cơ sở; 7 lớp thông tin tình hình thời sự trong nước, 
quốc tế cho cán bộ chủ chốt, Báo cáo viên Đảng ủy 
Khối; 4 lớp triển khai chuyên đề học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 
800 lượt cán bộ là cấp ủy cơ sở; 3 lớp tập huấn, bồi 
dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho gần 
500 lượt cán bộ là tuyên truyền viên và đội ngũ làm 
công tác tuyên giáo ở cơ sở. Qua kiểm tra, đánh giá 
hằng năm cho thấy, việc bồi dưỡng lý luận chính trị 
đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành 
động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng, 
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở 
cơ quan, đơn vị cũng như công tác xây dựng Đảng 
ở cơ sở. 

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng 
mức đến công tác giáo dục lý luận chính trị; chất 
lượng, hiệu quả học tập có mặt chưa đáp ứng yêu 
cầu. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính 
trị mặc dù đã được đổi mới, nhưng vẫn còn bất cập; 
nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện vẫn 
nặng về lý thuyết, chưa phát triển các kỹ năng thực 
hành cho người học. Báo cáo viên giảng dạy có mặt 
chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; phương pháp 
giảng dạy còn một chiều, ít thảo luận, trao đổi. Chế 
độ chính sách đối với người dạy, người học chưa phù 
hợp.

Nguyên nhân chủ yếu là do người học không xác 
định được mục đích đúng đắn của việc học tập lý 
luận chính trị, học không vì mục đích tự thân mà vì sự 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả
CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở ĐẢNG BỘ
KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM

NguyễN trọNg LĩNh �
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
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bắt buộc của tổ chức. Bên cạnh đó, tự thân công tác 
giáo dục lý luận cũng có những hạn chế nhất định 
như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ: “Công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên 
về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa 
được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung 
và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; 
chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về 
tình trạng suy thoái, những biểu hiện tự diễn biến, tự 
chuyển hóa và những hậu quả gây ra”.

Để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu 
trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo 
dục lý luận chính trị tại Đảng bộ Khối trong tình hình 
mới, thiết nghĩ, cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần thực 
hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, 
cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan 
trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị, nhất 
là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tích cực 
nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi đây là 
một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây 
dựng Đảng. Phải xác định đúng vai trò của công tác 
giáo dục lý luận chính trị; thực hiện nghiêm túc Quy 
định 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về 
chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Mặt khác, 
bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để cụ 
thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hằng 
năm và tổ chức thực hiện có hiệu quả ở cấp mình. 
Thường xuyên sơ kết, tổng kết hoạt động thực tiễn, 
rút ra ưu điểm, mô hình tiên tiến, bài học kinh nghiệm 
để phát huy, nhân rộng và bổ sung vào phương thức 
lãnh đạo; đồng thời nêu nguyên nhân và biện pháp 
để khắc phục khuyết điểm, hạn chế. 

Hai là, đổi mới nội dung giáo dục lý luận chính trị 
theo hướng lý luận phải gắn với thực tiễn, phục vụ 
nhu cầu công tác của người học. Nội dung chương 
trình cần bổ sung kịp thời những quan điểm, chủ 
trương, chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước 
và bám sát tình hình thực tiễn đất nước, địa phương, 
gắn liền với việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. 

Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức học tập, 
nghiên cứu chủ trương, nghị quyết của Đảng; chú 
trọng việc biên soạn nội dung đề cương báo cáo nghị 
quyết, tài liệu học tập nghị quyết, bảo đảm phù hợp 
với đối tượng người học; mỗi cán bộ, đảng viên, quần 
chúng sau khi học xong phải nắm được những điểm 
cơ bản nhất về quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, 
giải pháp của nghị quyết, chỉ thị.

Ba là, đổi mới phương pháp giáo dục lý luận 
chính trị theo hướng phát huy tính độc lập, tích cực 
của người học, “học đi đôi với hành”. Đa dạng hóa 
các phương thức giáo dục lý luận chính trị, kết hợp 
giữa học ở trường, lớp với quá trình tự học của cán 
bộ, đảng viên, quần chúng. Nâng cao chất lượng 
tham mưu của ban tuyên giáo cấp ủy trong công 
tác tổ chức học tập, quán triệt, hướng dẫn, theo dõi, 
quản lý việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng. 

Về phương pháp và hình thức, người giảng cần 
kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp thuyết trình, 
giải thích, so sánh, phân tích, tổng hợp, định tính, 
định lượng... tùy theo đối tượng, nội dung, mục đích 
và yêu cầu bài giảng; tập trung phân tích, lý giải 
chiều sâu những nội dung cơ bản, mới, mang tính 
định hướng; tránh tình trạng trùng lắp vấn đề trong 
một chuyên đề hoặc giữa các chuyên đề với nhau; sử 
dụng các phương tiện trợ giảng để minh chứng, biểu 
thị, lý giải sự kiện, hiện tượng nhằm giúp người học 
khắc sâu vấn đề; dùng các phương pháp sư phạm 
để theo dõi, quản lý lớp học; tăng cường thời gian 
nghiên cứu, đối thoại để làm rõ sự kiện, hiện tượng.

Mặt khác, cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần sắp xếp 
công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng 
viên, quần chúng yên tâm học tập để tránh tình trạng 
xin (hoặc bỏ) về giữa giờ giải quyết công việc; có biện 
pháp thích hợp để giáo dục, rèn luyện những cán bộ, 
đảng viên, quần chúng thực hiện không nghiêm việc 
học tập lý luận chính trị.

Bốn là, phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn bó 
với công tác giáo dục lý luận chính trị của đội ngũ báo 
cáo viên. Ngoài trang bị lý luận chính trị cho người 

(Xem tiếp trang 17)
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Tranh thủ ngày cuối tuần, 73 cán bộ thôn 4 xã 
vùng cao (Tr’Hy, A Xan, Ch’Ơm và Ga Ry) huyện 
Tây Giang tập trung về hội trường A Xan để 

tham gia lớp “Bồi dưỡng các chức danh cán bộ thôn 
năm 2019” do huyện tổ chức. 

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Trong 02 ngày, các Báo cáo viên của huyện đã 
truyền đạt các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền, Quy chế chi bộ thôn; công 
tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Công tác đảm 
bảo Quốc phòng - An ninh biên giới. Bên cạnh đó, 
Thường trực Huyện ủy còn lắng nghe những tâm tư, 
nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn trong công 
việc cùng với cán bộ thôn. Ông Clâu Nghi - Trưởng 
ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết, thông qua Lớp 
bồi dưỡng này nhằm từng bước nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ các bộ làm công 
tác không chuyên trách ở cơ sở, giúp cho tổ chức 
Đảng ở cơ sở “đủ sức” lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển 
khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, 
nhất là công tác dân vận. “Chúng tôi đã mở một lớp 
bồi dưỡng các chức danh cán bộ thôn cho 117 cán 
bộ thôn của 6 xã vùng thấp, nay tiếp tục triển khai tại 
4 xã vùng cao. Ông Nghi nói. 

Anh Zơrâm Don, trưởng thôn A Riêu (xã Tr’Hy) 
tâm sự, trước đây mình chưa được học các chuyên 
đề dành riêng cho cán bộ thôn, nên khi triển khai 
công việc còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Nay, tham 
gia lớp học này mình hiểu hơn về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn quản lý nhà nước theo quy định của 
pháp luật của một Trưởng thôn. Trưởng thôn có vai 
trò như thế nào trong việc tham gia quản lý nhà 
nước về sử dụng có hiệu quả  nguồn tài nguyên, đất 
đai, khoáng sản, ngân sách; các khoản đóng góp 
của nhân dân và các nguồn hỗ trợ khác để phát triển 

kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế - 
xã hội; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, 
phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; thực hiện các 
chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; xây 
dựng thôn nông thôn kiểu mẫu; lãnh đạo thực hiện 
tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” hay tham gia gìn giữ 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 
biên giới…

Còn anh Blúp Ngước, Bí thư Chi bộ thôn Agriíh (xã 
A Xan) tâm sự: làm “công việc bí thư” như mình còn 
nhiều cái khó, nhất là công tác xây dựng Đảng ở cơ 
sở. Bí thư chi bộ phải có những kỹ năng lãnh đạo như 
thế nào để xây dựng chi bộ vững mạnh, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ; cách thức củng cố hệ thống chính trị 
ở cơ sở sao cho gọn và hoạt động hiệu quả, rồi đến 
việc tuyên truyền vận động đảng viên, nhân dân chủ 
động đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực xã hội 
tại địa bàn mình phụ trách… 

Nâng cao trình độ…

Anh Ngước cho biết thêm thông qua lớp học 
này chúng tôi biết thêm nhiều điều như cách cụ 

Tây Giang chú trọng công tác
bồi dưỡng các chức danh cán bộ thôn

NguyễN ĐìNh hiệp �

Đồng chí Bh’riu Liếc, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy 
truyền đạt các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền ở cơ sở.
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thể hóa các nghị quyết của Đảng đến người dân; 
cách xây dựng các chương trình hành động cụ 
thể bằng những chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với 
đặc điểm tình hình Chi bộ thôn mình. Chúng tôi 
được hướng dẫn cách thức tổ chức một cuộc họp 
chi bộ, đảm bảo các yêu cầu trong sinh hoạt theo 
Điều lệ Đảng. “Đặc biệt, chúng tôi biết tổ chức 
các buổi sinh hoạt chuyên đề như bàn giải pháp 
chỉ đạo trong việc phát triển sản xuất, xây dựng 
thôn nông thôn kiểu mẫu, công tác xóa đói giảm 
nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, 
tiến tới xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như Nghị quyết 
14 của Huyện ủy Tây Giang về xây dựng 9 có 5 
không”. Anh Ngước chia sẻ.

Với vai trò của một Công an viên kiêm Thôn 
đội trưởng thôn Pứt (xã Ga Ry) chị Coor Thị Ích 
luôn hoàn thành tốt công việc của mình, dù công 
việc này thường hợp với nam giới hơn. Chị được 
dân trong thôn tin tưởng đánh giá cao năng lực. 
Chị Ích chia sẽ: tham gia lớp học lần này có nhiều 
cái hay để mình làm tốt việc giữ gìn an ninh - trật 
tự ở địa phương như học cách phối hợp tuyên 
truyền về an ninh, phòng các tệ nạn xã hội, tránh 
không để xảy ra tình trạng uống rượu bê tha, 
không chặt phá rừng, khai thác cát, sạn bừa bãi, 
rồi đến việc đối ngoại với nhân dân các bản giáp 
ranh tỉnh SêKông (Lào). 

Ông Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy 
Tây Giang nhận xét: đội ngũ cán bộ thôn có vị trí, 
vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, 
Chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay, chất lượng, 
trình độ đội ngũ cán bộ thôn trên địa bàn huyện 
chưa đồng đều. Hầu hết cán bộ có lòng nhiệt tình, 
gương mẫu nhưng lại thiếu kinh nghiệm lãnh 
đạo do vậy có nơi chưa phát huy hết được vai trò 
của mình.  Ông còn cho biết thêm: “Để xây dựng 
đội ngũ cán bộ thôn “có tâm, có tầm” đáp ứng yêu 
cầu tình hình mới hiện nay, Huyện ủy Tây Giang 
đã chủ động thực hiện quy hoạch nguồn cán bộ 
cơ sở, tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao trình độ 
lý luận chính trị, trang bị kỹ năng lãnh đạo cho 
đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn ngay từ khi sáp 
nhập thôn... từ đó, phát huy hiệu quả vai trò hạt 
nhân lãnh đạo của đội ngũ cán bộ thôn trong việc 
phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương”. 

học, người giảng cần bám sát thực tiễn để giúp 
người học hiểu, nắm chắc lý luận và nhất là giúp 
người học biết cách vận dụng lý luận vào thực tiễn. 
Do đó, cấp ủy cần xác định lực lượng, sắp xếp, bố trí 
báo cáo viên có chất lượng và kinh nghiệm, phù hợp 
với từng chuyên đề của chương trình để giảng dạy. 
Ưu tiên bố trí những báo cáo viên có trình độ, năng 
lực giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu sâu rộng 
trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, 
quốc phòng, an ninh và có nhiều kinh nghiệm trong 
công tác xây dựng Đảng. 

Năm là, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn 
nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ Báo cáo viên 
Đảng ủy Khối và tuyên truyền viên cơ sở. Cấp ủy có 
thẩm quyền và cơ quan chuyên trách cần tạo điều 
kiện để đội ngũ này tiếp cận, nắm bắt thông tin mới 
phục vụ công tác giáo dục, bồi dưỡng. Có cơ chế, 
chính sách phù hợp để động viên tâm huyết và sáng 
tạo của binh chủng làm công tác tuyên truyền.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết 
điểm; biểu dương, nhân rộng những mô hình điển 
hình nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác 
giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ Khối. Đầu tư cơ 
sở vật chất và nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt 
động dạy và học.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng ta tổ chức 
trường học lý luận cho cán bộ để nâng cao trình độ 
lý luận của Đảng ta đặng để giải quyết sự đòi hỏi của 
nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng 
ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, 
hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng của mình”. 
Sự nghiệp cách mạng phía trước của Đảng ta, của 
dân tộc ta có nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức, khó 
khăn đan xen; vai trò định hướng của lý luận càng 
trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, đổi mới, 
nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục 
lý luận chính trị là việc làm hết sức quan trọng, cần 
thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 
hình mới. 

(Tiếp theo trang 15)
Nâng cao chất lượng...
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“Dân vận khéo thì việc gì 
cũng thành công”. Câu kết 
thúc bài báo “Dân vận” do 
chính Bác Hồ viết cách đây 
tròn 70 năm quả thật đúng với  
nhà giáo Dương Năm - Bí thư 
Chi bộ, Hiệu trưởng trường 
Tiểu học Trần Tống, huyện 
Đại Lộc. 

 Tìm lời giải cho một bài 
toán khó

Nhà giáo Dương Năm “bén 
duyên” với nghề giáo từ năm 
1978. Nhiều năm làm công tác 
quản lý giáo dục, dù công tác 
ở miền núi hay đồng bằng, với 
cương vị nào, thầy Năm cũng nỗ 
lực hết mình vì sự nghiệp “trồng 
người”. Từ năm học 2016 - 2017, 
thầy được chuyển về công tác 
tại Trường Tiểu học Trần Tống. 

Cái khó của vị tân Hiệu trưởng 
lúc bấy giờ là trường này vốn có 
bề dày về thành tích trong toàn 
ngành Giáo dục - Đào tạo huyện 
Đại Lộc, từng được Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng Ba năm 2011; 
nhiều năm liền trường được 
công nhận tập thể “Lao động 
xuất sắc”... Làm thế nào để giữ 
vững thành tích và tạo ra những 
đột phá để nhà trường thật sự là 
ngọn cờ đầu về giáo dục của xã 
và huyện trước yêu cầu phải đổi 

mới, nâng cao chất lượng giáo 
dục? Đối với thầy Năm, đáp án 
thỏa đáng nhất cho bài toán khó 
ấy chính là công tác Dân vận. Trò 
chuyện với chúng tôi, thầy luôn 
nhắc đến lời dạy của Bác Hồ: 
Dân vận là phải “vận” sao cho 
mọi người dân đều “động”. Đối 
với nhà trường, tôi xác định phải 
cùng lúc vận động nhiều đối 
tượng: cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên, học sinh, phụ huynh, 
các tổ chức xã hội…

Đẩy mạnh Cuộc vận động 
“Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm 
gương về đạo đức, tự học và 
sáng tạo”.

Ngay khi vừa về Trường Tiểu 
học Trần Tống, thầy Năm đã chú 
trọng chỉ đạo đẩy mạnh Cuộc 
vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo 
là tấm gương về đạo đức, tự học 

và sáng tạo” gắn với phong trào 
thi đua “Xây dựng trường học 
thân thiện, học sinh tích cực” và 
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. 
Trước hết, thầy thường xuyên 
giải thích, thuyết phục cho tập 
thể sư phạm nhà trường hiểu 
rõ rằng, thực hiện Cuộc vận 
động này có lợi cho trường và 
cho chính mỗi cán bộ quản lý 
và giáo viên; đây là nhiệm vụ 
phải hăng hái làm cho kỳ được. 
Thầy nhắc nhở mọi người phải 
đặt lợi ích tập thể lên trên hết, 
việc gì có lợi cho học sinh, cho 
nhà trường thì phải hết sức 
làm. Thầy sẵn sàng lắng nghe, 
chia sẻ, giúp đỡ anh chị em 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, vận 

Hiệu trưởng Dương Năm (thứ ba từ phải sang, hàng thứ nhất)
cùng tập thể sư phạm nhà trường. 

Một nhà giáo “khéo” dân vận
VâN thu �
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động cán bộ, viên chức thường 
xuyên tu dưỡng rèn luyện, học 
tập và làm theo Bác như một 
cách để nhìn lại, tự kiểm điểm 
và điều chỉnh hành vi đạo đức 
của mình. Đối với giáo viên trẻ, 
thầy có nhiều cách để động viên 
cần tích cực nghiên cứu, tự học 
tập nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ. Được biết, trong 
những năm qua, phong trào 
viết và áp dụng sáng kiến kinh 
nghiệm của trường tiểu học 
Trần Tống được chỉ đạo tổ chức 
tốt, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân 
viên đều tham gia viết sáng kiến 
kinh nghiệm hoặc đề tài cải tiến 
phương pháp dạy học, nhiều 
sáng kiến áp dụng có hiệu quả 
và được cấp trên đánh giá cao 
như: Kinh nghiệm giảng dạy một 
số dạng toán về tỉ số phần trăm 
cho học sinh lớp 5; lợi ích của việc 
khám răng định kỳ; vận dụng trò 
chơi học tập trong dạy học Học 
vần lớp 1…

Chú trọng chỉ đạo tổ chức 
tốt các hoạt động ngoài giờ 
lên lớp, hoạt động ngoại khóa 
để vận động, giáo dục học 
sinh.

Đối với học sinh, thầy Năm 
đặc biệt quan tâm chỉ đạo công 
tác chủ nhiệm lớp, nhắc nhở các 
thầy, cô chủ nhiệm phối hợp 
chặt chẽ với phụ huynh trong 
việc vận động, động viên những 
em có hoàn cảnh khó khăn, tạo 
điều kiện giúp đỡ sách vở, dụng 
cụ học tập kịp thời để các em có 
điều kiện đến trường. Thầy dành 
nhiều thời gian trò chuyện với 
học sinh, tuyên truyền giáo dục 
đạo đức cho các em vào những 

buổi chào cờ hàng tuần; theo 
dõi, động viên, khen thưởng 
kịp thời những học sinh đạt 
thành tích cao trong học tập, 
thi đấu thể thao và phong trào. 
Khi giao tiếp với thầy Năm, học 
sinh đều có chung cảm nhận 
về sự gần gũi, giản dị, ấm áp 
tình cảm. Bên cạnh việc tổ chức 
dạy đảm bảo số tiết hoạt động 
ngoài giờ lên lớp; thầy Năm 
luôn chú trọng chỉ đạo tổ chức 
tốt các hoạt động ngoài giờ lên 
lớp, hoạt động ngoại khóa như: 
Ngày hội vui học, Rung chuông 
vàng, thi vẽ tranh, thi viết chữ 
đẹp, Ném bóng, kéo co; Ngày 
hội đọc sách; thăm viếng Nghĩa 
trang Liệt sĩ, phát thanh Măng 
non các ngày chủ điểm, chủ đề, 
tổ chức gây quỹ bạn nghèo, tiết 
kiệm thu gom giấy vụn… Thầy 
Năm bộc bạch: Công tác ngoại 
khóa giúp cho học sinh có thói 
quen tham gia cộng đồng, có 
tính tập thể, sáng tạo, linh hoạt, 
tự tin, gần gũi, thân thiện với 
bạn bè, bên cạnh đó giúp cho 
các em có ý thức vươn lên trong 
học tập; thể hiện lòng yêu quê 
hương, đất nước, biết quý trọng 
những người có công với nước, 
biết bảo vệ môi trường... 

Kiên trì tổ chức vận động 
các nguồn lực xã hội hóa để 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
trường lớp.

Điều dễ dàng nhận ra ở 
trường tiểu học Trần Tống là 
diện mạo của nhà trường đã 
thay đổi rất nhiều, trường học 
khang trang hơn, sạch đẹp hơn; 
các phòng học đều được trang 
bị đầy đủ thiết bị dạy học từ tủ 
sách thư viện lớp học đến đèn, 

quạt, đồng hồ,…tạo cảm giác 
thân thiện hơn cho thầy và trò 
mỗi khi đến trường. Đây là kết 
quả của việc thầy năm cùng tập 
thể sư phạm nhà trường kiên trì 
tổ chức vận động các nguồn lực 
xã hội hóa kết hợp với kinh phí 
Nhà nước để đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất, trang thiết bị phục 
vụ việc dạy và học như nhà bán 
trú, sân bê tông, bồn hoa, nhà 
xe, nhà đa năng, tường rào, 
cổng ngõ, sân bê tông, phòng 
đọc sách, giá sách, máy vi tính, 
tủ thư viện lớp học…. Ngoài ra, 
còn vận động gia đình cụ Trần 
Tống tặng Giải thưởng Trần 
Tống vào cuối mỗi năm học cho 
học sinh xuất sắc nhất trường; 
vận động các tổ chức xã hội hỗ 
trợ 100% sách giáo khoa cho 
học sinh, áo đồng phục cho Câu 
lạc bộ Tiếng Anh, đội bóng đá 
của trường. Giữa nhà trường và 
Ban đại diện cha mẹ học sinh 
luôn có mối liên hệ chặt chẽ với 
nhau trong thực hiện nhiệm vụ 
của từng năm học, nhất là hỗ trợ 
kinh phí tổ chức các hoạt động 
phong trào của nhà trường như 
thi học sinh giỏi, phong trào 
bóng đá, các hoạt động của Đội 
và hỗ trợ kinh phí phát thưởng 
cuối năm học.

Quả ngọt từ “Dân vận 
khéo”.

Những nỗ lực của Bí thư Chi 
bộ - Hiệu trưởng Dương Năm 
trong công tác Dân vận đã góp 
phần bổ sung bảng thành tích 
của nhà trường bằng những 
“con số biết nói” đầy ấn tượng: 
Được UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị 
dẫn đầu phong trào thi đua khối 

(Xem tiếp trang 21)
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Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho phụ nữ Việt 
Nam 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung 
hậu, đảm đang”, phát huy truyền thống, phụ 
nữ xã Tiên Hiệp tiếp tục khẳng định tinh thần 
cần cù, chịu khó, học tập, nâng cao tri thức để 
xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, 
hạnh phúc. Nhiều chị em phụ nữ đã vượt khó 
vươn lên làm kinh tế giỏi, góp phần ổn định 
cuộc sống cho gia đình.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần 
nông, đến khi lập gia đình, chị Nguyễn Thị 
Em, thôn 4, xã Tiên Hiệp, luôn cố gắng chăm 

chỉ lao động, nhưng làm nông thu nhập thấp, con 
đông nên cái nghèo vẫn đeo bám. Gia đình chị là 
hộ nghèo của xã nhiều năm. Dù cố gắng “Bán mặt 
cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cái nghèo vẫn 
theo chị. Chị mặt cảm với số phận, không tham 
gia sinh hoạt Chi hội, các ngày lễ do Hội tổ chức. 
Chi hội nhiều lần vận động nhưng chị từ chối. Để 
thực hiện tốt công tác tập hợp, huy động hội viên 
tham gia Hội. Hội LHPN xã đã nhiều lần xuống 
nhà, vận động chị tham gia sinh hoạt, và cùng 
chị em trong chi hội trao đổi học hỏi kinh nghiệm 
trồng trọt, chăn nuôi.

 Năm 2010, sau nhiều lần tham gia sinh hoạt 
tại chi hội chị được các chị trong chi hội giới thiệu 
qua kênh Hội phụ nữ xã, chị mạnh dạn vay 40 
triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội huyện 
Tiên Phước để làm vốn phát triển sản xuất. Từ 
nguồn vốn này, chị mua 3 con heo nái và đầu 
tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Với phương 
châm lấy ngắn nuôi dài, chị mua thêm 10 heo 
con về nuôi lấy thịt trong khi chờ 3 heo nái sinh 

sản. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm chăm sóc 
cũng như cách phòng trị bệnh, nên đàn heo của 
chị thường xuyên mắc bệnh, do đó chị quyết định 
tham gia các lớp tập huấn, học nghề nuôi heo thịt 
do Hội liên hiệp phụ nữ xã tổ chức. Nhờ đó đàn 
heo của gia đình  phát triển ổn định, bắt đầu sinh 
sản và cho thu nhập. Kinh tế gia đình chị dần khá 
lên, có tiền để trả nợ ngân hàng và đầu tư mở 
rộng chăn nuôi.

Không ngừng lại ở việc nuôi heo, chị nuôi 
thêm gà thả vườn, và vịt lấy thịt. Nuôi gà và vịt 
cũng khó khăn không kém. Mới nuôi, đàn vịt, gà 
của chị thường xuyên mắc bệnh, chết dần do 
không có kinh nhiệm trong chăn nuôi gia cầm. 
Nhưng  nhờ tính ham học hỏi, và thường xuyên 
tham gia các buổi sinh hoạt của chi hội. Chị được 
chị em hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn 
nhiệt tình cách nuôi và phòng, chữa bệnh nên 
đàn gà vịt của gia đình chị tăng đáng kể. Ước 
tính trong 1 năm chị nuôi 3 con heo nái sinh sản, 

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH PHỤ NỮ
LÀM KINH TẾ GIỎI Ở XÃ TIÊN HIỆP

DươNg thị cẩm NhuNg �

Đàn vịt vườn do chị Nguyễn Thị Em chăm sóc.
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bình quân hàng năm xuất trên 120 con heo thịt, 
chị thu lãi gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi năm 
chị xuất bán hơn 400 con gà bán thịt và 300 con 
vịt siêu nạc. Đây là nguồn thu nhập giúp chị phát 
triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên làm 
giàu. Không chỉ đảm đang với vai trò một người 
vợ, người mẹ, chị Thủy còn khẳng định vị trí, vai 
trò quan trọng của mình trong các phong trào ở 
địa phương, nhất là thi đua phát triển kinh tế, xóa 
đói giảm nghèo. Chị chia sẻ: “Nhờ Hội phụ nữ xã, 
Chi hội, các chị Hội viên tạo điều kiện quan tâm 
giúp đỡ tạo điều kiện vay vốn mở rộng chăn nuôi, 
từ đó mình học hỏi thêm các trang trại ở các địa 
phương khác áp dụng cho gia đình mình nên có 
hiệu quả, thu nhập cũng ổn định hơn trước kia, 
mình luôn luôn có ý tưởng lúc nào cũng muốn 
mở rộng chăn nuôi để phát triển kinh tế”. Kinh tế 
ổn định, con cái có điều kiện học hành, chị không 
còn tự ti nữa, chị tích cực tham gia phong trào 
phụ nữ ở địa phương, đồng thời chị còn vận động 
những chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
chị em ít tham gia sinh hoạt tại chi hội tham gia 
đều đặn, tích cực hưởng ứng các hội thi, phong 
trào phụ nữ…

Chị Huỳnh Thị Thạnh - Chủ tịch Hội LHPN xã 

Tiên Hiệp cho  biết: xã Tiên Hiệp có 755 hội viên 
phụ nữ, trong đó có 54 phụ nữ nghèo làm chủ hộ. 
Để giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, 
kinh doanh, tăng thu nhập, vươn lên ổn định 
cuộc sống, Hội LHPN xã phối hợp với Ngân hàng 
Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện vay vốn 
tổng dư nợ đến nay hơn 17 tỷ 632 triệu đồng, có 7 
tổ, 357 hộ vay vốn. Phong trào phụ nữ giúp nhau 
phát triển kinh tế ở xã Tiên Hiệp trong thời gian 
qua đã đạt được những kết quả tích cực, thật sự 
đi vào cuộc sống, qua đó góp phần đáng kể trong 
việc nâng cao nhận thức và đời sống hội viên, giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập, giúp chị em vươn 
lên thoát nghèo, làm giàu. Nhiều mô hình làm ăn 
có hiệu quả được các chị áp dụng, nhân rộng đạt 
hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sản 
xuất ở địa phương”.

Để tiếp tục giúp chị em phát triển kinh tế gia 
đình, tăng thu nhập, trong thời gian tới, Hội LHPN 
xã sẽ tích cực triển khai các nguồn vốn vay hỗ trợ 
phụ nữ, duy trì hoạt động tiết kiệm tạo nguồn 
vốn tại chỗ. Đặc biệt, Hội sẽ phát triển sâu rộng 
phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế 
dưới nhiều hình thức phong phú, thu hút đông 
đảo hội viên tham gia.

các trường tiểu học”; Tập thể lao 
động xuất sắc 2 năm học 2016 - 
2017, 2017 - 2018; Chi bộ xuất 
sắc tiêu biểu năm 2016; Đơn vị 
được Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Quảng Nam khen 
thưởng về xây dựng đơn vị văn 
hóa 5 năm liền; đơn vị được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Đại Lộc khen thưởng về 
thành tích xuất sắc trong 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” (2016-
2018). Trường Tiểu học Trần 

Tống đã được công nhận đạt 
chuẩn quốc gia mức độ 2 sau 5 
năm và đang được đề nghị Thủ 
tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen. Chi bộ nhà trường nhiều 
năm liền được công nhận là 
chi bộ Trong sạch vững mạnh; 
năm 2018 được Đảng ủy xã Đại 
Quang tặng Giấy khen Chi bộ 
trong sạch vững mạnh xuất sắc. 
Năm học 2018 - 2019, Công 
đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất 
sắc; Liên đội đạt danh hiệu Liên 
đội tiêu biểu xuất sắc... 

Dù thầy Năm rất ít nói về 
mình, song chúng tôi cũng đã 

“sưu tầm” được một số thành 
tích tiêu biểu: Bằng khen của 
Tỉnh ủy về đảng viên xuất sắc 
5 năm liền, Bằng khen của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, nhiều năm 
liền đạt danh hiệu ‘Chiến sĩ thi 
đua cấp cơ sở”, Giấy khen của 
Ủy ban nhân dân huyện… Đây 
không chỉ là một cán bộ quản 
lý mẫu mực mà còn là một điển 
hình về “Dân vận khéo” với các 
tố chất của người làm công tác 
Dân vận mà Bác Hồ đã đúc kết 
70 năm trước: “Óc nghĩ, mắt 
trông, tai nghe, chân đi, miệng 
nói, tay làm”. 

(Xem tiếp trang 19)Một nhà giáo...
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Đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ, 
người con ưu tú của quê hương 
Quảng Nam, một chiến sĩ cách 
mạng kiên cường. Cuộc đời và 
quá trình hoạt động cách mạng 
tuy ngắn (1914-1949), nhưng 
đồng chí đã có nhiều đóng góp 
cho sự nghiệp cách mạng của 
quê hương. Nhất là việc tham 
gia xây dựng lực lượng, lãnh 
đạo, chỉ đạo khởi nghĩa giành 
chính quyền trong cách mạng 
tháng Tám năm 1945.

Đồng chí Huỳnh Ngọc 
Huệ, sinh ngày 10/8/1914, tại Mỹ Hoà, 
nay thuộc xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc. Lúc 

còn nhỏ, Huỳnh Ngọc Huệ đã biểu lộ sự thông 
minh, ham học. Sau khi tốt nghiệp bậc tiểu học 
tại trường tiểu học Mỹ Hoà, tháng 9/1934, Huỳnh 
Ngọc Huệ thi vào trường Kỹ nghệ Thực hành Huế 
và sau đó được giữ lại làm giáo viên. Năm 1937, 
đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng 
Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản 
Việt Nam). Sau khi được kết nạp đảng, đồng chí 
không chỉ hoạt động trong phong trào học sinh 
sinh viên trường Kỹ nghệ thực hành Huế, mà còn 
vận động, tuyên truyền cách mạng học sinh trong 
các trường học khác, kể cả các trường tư. Là người 
luôn nhiệt huyết, năng nổ với phong trào nên hễ 
có cơ hội là tuyên truyền cách mạng. 

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng 
chí nhiều lần bị địch bắt, tù đày tại nhà lao Thừa 

Phủ (Huế), nhà ngục Đắk Lây (Kon 
Tum); nhà lao Hỏa Lò (Hà Nội)... 
Tháng 3-1945, ra tù, đồng chí 
tham gia hoạt động cách mạng 
ở địa phương và có nhiều đóng 
góp trong việc giành chính quyền 
trong cách mạng tháng Tám năm 
1945 ở Quảng Nam - Đà Nẵng.

Cuối tháng 5/1945, Tỉnh ủy liên 
lạc được với Trung ương Đảng và 
nhận được một số tài liệu của 
Trung ương đưa vào. Quan trọng 
nhất là bản Chỉ thị “Nhật - Pháp 
bắn nhau và hành động của chúng 
ta” của Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng ra ngày 12/3/1945. Trước 

tình hình đó, Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức Hội nghị 
Tỉnh ủy mở rộng trên chiếc thuyền tại bến đò Ông 
Đốc (Đại Lộc). Địa điểm hội nghị gần nhà đồng chí 
Huỳnh Ngọc Huệ.Vì vậy, nhà đồng chí được bố trí 
làm nơi ăn nghỉ lại của các đại biểu trong thời gian 
hội nghị. Đồng thời, đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ là 
người đã trực tiếp đi thuê một chiếc thuyền làm 
phương tiện phục vụ hội nghị. Tại hội nghị này, 
đồng chí được bổ sung vào Tỉnh uỷ Quảng Nam, 
được cử làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, trực tiếp 
phụ trách Ban Công vận thành phố. 

Sau hội nghị, để đáp ứng yêu cầu của phong 
trào ngày một phát triển, nhất là việc tập hợp 
rộng rãi các lực lượng quần chúng, tháng 7/1945, 
đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ đã triệu tập hội nghị 
thành lập Mặt trận Việt Minh thành phố Đà Nẵng 
với mật danh là Việt Minh thành Thái Phiên. Đây là 
hội nghị đánh dấu bước phát triển mới trong việc 

Chân dung đồng chí
Huỳnh Ngọc Huệ.

Đóng góp của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ
với cách mạng tháng Tám 1945
ở Quảng Nam - Đà Nẵng

Lê NăNg ĐôNg �
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xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng, đồng 
thời là bước chuẩn bị cho việc tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền khi thời cơ chín mùi. 

Trong khi đó, tại Quảng Nam những ngày 
đầu tháng 8/1945, bộ máy thống trị tay sai của 
Nhật từ phủ, huyện đến cơ sở đã bị tê liệt, quần 
chúng được tập hợp dưới ngọn cờ  hiệu triệu của 
Mặt trận Việt Minh, sẵn sàng hưởng ứng khởi 
nghĩa. Trước tình thế đó, Tỉnh uỷ triệu tập cuộc 
họp vào ngày 12 và 13/8/1945 bàn kế hoạch khởi 
nghĩa. Chiều ngày 13/8, đồng chí Huỳnh Ngọc 
Huệ nhanh chóng vào báo tin với hội nghị là 
“Nhật Hoàng đã đầu hàng Đồng Minh”. Được tin, 
ngay trong đêm 13-8, hội nghị chuyển địa điểm, 
chuyển trọng tâm sang bàn chủ trương khởi 
nghĩa và quyết định: Phát động toàn dân trong 
tỉnh nổi dậy giành chính quyền. 

Đây là quyết định đúng đắn và kịp thời của Tỉnh 
ủy, trong đó đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ đóng vai 
trò là người nắm bắt thông tin từ cơ sở trong hiến 
binh Nhật và nhanh chóng chuyển đến hội nghị. 
Điều này cho thấy, đồng chí là một người nhạy 
bén trước sự thay đổi của thời cuộc, biết chớp 
thời cơ để cùng tập thể Tỉnh ủy có quyết định hết 
sức quan trọng. Sau hội nghị Tỉnh ủy tại Tam Kỳ, 
trở về Đà Nẵng, đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ triệu 
tập cuộc họp Việt Minh thành phố mở rộng vào 
tối 16/8/1945, để truyền đạt Nghị quyết của Tỉnh 
ủy. Hội nghị nhất trí lãnh đạo khởi nghĩa và bàn 
kế hoạch giành chính quyền nhưng phải tránh 
đổ máu. Hội nghị bầu ra Ủy ban khởi nghĩa thành 
phố Đà Nẵng, đồng chí Lê Văn Hiến, làm Trưởng 
ban; Huỳnh Ngọc Huệ, Phó trưởng ban trực. 

Trong lúc ta đang chuẩn bị khởi nghĩa toàn 
thành phố thì bọn tay sai thân Nhật mượn danh 
Việt Minh huy động quần chúng biểu tình hòng 
giành chính quyền với ta. Trong khi đó, đồng chí 
Lê Văn Hiến, trưởng ban khởi nghĩa thành phố lại 
đi Quảng Ngãi để bàn kế hoạch đối phó với lính 
Nhật. Tình hình cấp bách đặt ra, đồng chí Huỳnh 
Ngọc Huệ đã tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch đối 
phó, một mặt tuyên truyền cho quần chúng không 
mắc mưu mô của chúng, mặt khác giao trách 
nhiệm cho lực lượng cách mạng nhanh chóng 
tóm gọn những tên đầu sỏ thân Nhật khi chúng 

đang tụ họp trong đêm 25/8/1945 mà quân Nhật 
không hay biết.

Theo kế hoạch cuộc khởi nghĩa toàn thành phố 
diễn ra vào ngày 23/8, nhưng do đồng chí Lê Văn 
Hiến chưa về nên phải hoãn lại. Nhưng tình hình 
một lúc một chín mùi, không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn 
năm có một. Tối ngày 25/8, đồng chí Huỳnh Ngọc 
Huệ mở cuộc họp quyết định ra lệnh khởi nghĩa. 
Cuộc họp đang diễn ra, thì khuya ngày 25/8/1945, 
đồng chí Lê Văn Hiến từ Quảng Ngãi về và tiếp tục 
bàn kế hoạch khởi nghĩa.

Đúng 8 giờ ngày 26/8/1945, tiếng còi tầm 
ở Bưu điện vừa cất lên, báo hiệu lệnh tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền toàn thành phố. Đến 9 
giờ sáng ngày 26/8, lực lượng khởi nghĩa đã tiếp 
quản toàn bộ các công sở trong thành phố. Cờ 
đỏ sao vàng phấp phới ở khắp các công sở, nhà 
máy, đường phố, ghe thuyền trên sông Hàn. Ngày 
28/8/1945, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời 
thành phố Đà Nẵng tổ chức miting mừng thắng 
lợi tại sân vận động Chi Lăng. Đồng chí Huỳnh 
Ngọc Huệ thay mặt Thành bộ Việt Minh tuyên bố 
xóa bỏ chính quyền bù nhìn thân Nhật, thành lập 
chính quyền cách mạng, công bố các chính sách 
lớn của Mặt trận Việt Minh.

Trong khi đó, nhờ sự nhạy bén, linh hoạt, đêm 
17 rạng ngày 18-8-1945, khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Hội An thắng lợi. Tin tỉnh lỵ Hội An giành 
chính quyền đã khích lệ mạnh mẽ lực lượng khởi 
nghĩa các phủ, huyện tiến lên giành chính quyền. 
Từ sáng 18-8-1945 ta lần lượt giành chính quyền ở 
các phủ, huyện trong tỉnh.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, từ ngày 
18-8 đến ngày 26-8-1945, Đảng bộ tỉnh đã lãnh 
đạo công cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở 
Quảng Nam – Đà Nẵng đến thắng lợi hoàn toàn. 
Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 
tại Quảng Nam - Đà Nẵng bắt nguồn từ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, sự nhạy bén, 
linh hoạt của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, có vai trò vô 
cùng to lớn của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ trong 
việc xây dựng tập hợp lực lượng, xây dựng kế 
hoạch đối phó với quân Nhật và lực lượng tay sai 
của chúng, nhận định và chớp thời cơ khởi nghĩa 
giành chính quyền tại Quảng Nam - Đà Nẵng.



24 XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 7/2019

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần 
Chỉ thị 05 – CT/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
trong 3 năm qua hết sức thiết thực, hiệu quả, đạt 
được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững 
chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XXI.

1. Nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 05 được 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xác định 
là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng 
trong tình hình hiện nay; góp phần xây dựng Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là 
đội ngũ cán chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang 
tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan 
liêu, tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã 
hội tỉnh nhà. Vì thế, trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú 
trọng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nội 
dung các chuyên đề cụ thể thông qua việc tổ chức 
hội nghị học tập cho cán bộ chủ chốt các cấp bằng 
hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở; tiếp đó, xây 
dựng kế hoạch thực hiện theo chuyên đề hằng năm, 
cụ thể hóa thành nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, đột 
phá và giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với tình 
hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. 

2. Quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xác định 
các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những 

vấn đề đột phá, bức xúc của nhân dân; lựa chọn 
những vấn đề còn hạn chế liên quan đến tư tưởng 
chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cải cách 
hành chính, tác phong, lề lối làm việc, đoàn kết nội bộ, 
sự nêu gương của cán bộ, đảng viên... để tập trung 
giải quyết, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ 
chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện. Trong 
3 năm qua, Tỉnh ủy đã tập trung vào một số lĩnh vực 
trọng yếu sau: 

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ đột phá, 
cấp bách, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
năng suất, chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, tính 
minh bạch và thái độ phục vụ nhân dân; đơn giản và 
rút ngắn thời gian về thủ tục cho các tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp đến giao dịch với các cơ quan trong hệ 
thống chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội: Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 03-NQTU 
về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 
2016-2020; thành lập BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ cải 
cách hành chính của tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành 
các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai rà soát 
thủ tục hành chính và thực hiện cải cách thủ tục hành 
chính; đặc biệt, Trung tâm Hành chính công tỉnh được 

Hiệu quả sau 3 năm
thực hiện Chỉ thị 05CT/TW ở tỉnh Quảng Nam

NguyễN hữu thiêN �

Vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen 
thưởng giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
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thành lập, đi vào hoạt động từ đầu tháng 01/2017 
được Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đồng tình 
ủng hộ, bước đầu đạt nhiều kết quả. Đến nay, trên địa 
bàn tỉnh đã có 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, 18/18 huyện, thị xã, thành phố và 
213/244 xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện 
giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. 
Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, mức độ 4; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường 
kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi gây nhũng nhiễu, 
khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh 
thực hiện chế độ công vụ, công chức, làm thay đổi 
nhận thức cán bộ, công chức, viên chức từ “nền hành 
chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, từ việc 
xem doanh nghiệp là “đối tượng quản lý” sang là “đối 
tượng phục vụ”. Nhờ đó, trong 3 năm qua, chỉ số PCI 
của Quảng Nam thuộc tốp 10/63 tỉnh, thành phố.

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng 
tâm, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của 
tỉnh, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/TU về 
đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2016-2020; Nghị quyết 05-NQTU về phát triển kinh tế 
- xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một 
số dự án lớn tại vùng Tây của tỉnh; HĐND, UBND tỉnh 
ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thực hiện 
giảm nghèo bền vững; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa 
phương xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả với 
tinh thần “Quảng Nam chung tay với người nghèo, 
không để ai bị bỏ lại phía sau”. Uỷ ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố vận động, trích 
quỹ người nghèo, quỹ cứu trợ tập trung hỗ trợ xây 
mới hàng trăm nhà ở cho hộ nghèo, định kỳ và đột 
xuất thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia 
đình có công, người nghèo. 

Xác định công tác phòng chống tham nhũng, lãng 
phí là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, vấn đề bức xúc 
của cả hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị 
quyết số 10-NQ/TU ngày 14/4/2017 “về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 
- 2021”, tập trung, quyết liệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 
30-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, 
vụ án tham nhũng: Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức 

hoàn thành việc kiểm tra, rà soát lĩnh vực nội chính 
và phòng, chống tham nhũng đối với các cuộc thanh 
tra kinh tế - xã hội và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà 
nước; tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy 
cảm, dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, lãng phí; rà 
soát, xác minh làm rõ, điều tra, xử lý kịp thời những 
vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế - xã hội phức tạp, 
kéo dài, các vụ án theo đề nghị của Trung ương. Tăng 
cường quản lý, giám sát cán bộ, thực hiện nghiêm 
các quy định về công tác tổ chức, cán bộ, kiểm soát 
tài sản, thu nhập của những người có chức vụ, quyền 
hạn, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, 
minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động 
công vụ. Cấp ủy, chính quyền và MTTQVN các cấp đã 
tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại với công 
dân, nhất là các vụ việc khiếu nại đông người; rà soát, 
xử lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng, xử lý kết luận 
sau thanh tra. Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì 
tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 
vào ngày 15 hằng tháng và tổ chức tiếp công dân đột 
xuất khi cần thiết để tiếp thu và giải quyết, xử lý các 
vấn đề bức xúc, nguyện vọng của nhân dân.

Đối với lĩnh vực công tác tổ chức và cán bộ: Đây là 
nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, Tỉnh ủy đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 
các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán 
bộ, tổ chức bộ máy và biên chế; rà soát, sắp xếp các 
cơ quan trực thuộc cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 
và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định của 
Trung ương; sắp xếp giảm đầu mối bên trong, tinh 
giản biên chế của các cơ quan tham mưu, giúp việc, 
đơn vị sự nghiệp; rà soát, chấn chỉnh các sai phạm 
trong công tác cán bộ. Trong 03 năm, Tỉnh ủy đã ban 
hành 02 Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy; nhiều văn bản quy 
định, hướng dẫn về các khâu trong công cán bộ từ 
tiếp nhận, quy hoạch, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, 
giới thiệu ứng cử, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn đối 
với từng chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý; 
rà soát, khắc phục những hạn chế, bất cập trong 
công tác tổ chức, cán bộ. Tập trung xử lý, giải quyết 
kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định các vụ việc có 
liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ. Trong triển 
khai thực hiên Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19-
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NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Nghị 
quyết số 39-NQ/TW, đã đạt được nhiều kết quả tích 
cực: Khối chính quyền tinh giản được 3.087 biên chế 
(trong đó có 265 biên chế công chức), khối Đảng, 
Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tinh giản 
được 95 biên chế.

Tăng cường quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, 
tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa 
bàn tỉnh: Đây là vấn đề gây bức xúc, nổi cộm, cho 
nên tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện: Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/
TU về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và 
tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2016-2020, Nghị quyết số 09-NQ/TU về quản lý, bảo 
vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020: 
Theo đó, tỉnh đã tập trung chấn chỉnh, lập lại trật tự, 
kỷ cương trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và tài 
nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; ngăn chặn 
và đẩy lùi tình trạng khai thác rừng và tài nguyên 
khoáng sản trái phép; rà soát, xử lý nghiêm các vụ 
phá rừng, các sai phạm tại các dự án quy hoạch sử 
dụng đất đai gây bức xúc trong nhân dân thời gian 
qua.

3. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện nhiều cách 
làm hay, mô hình mới, hiệu quả, như: Mô hình: “4 
đúng, 4 phải, 3 sát”, “3 nhất”, “Chi đảng bộ cơ quan giúp 
thôn khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu”, “3 cán bộ giúp một hộ dân đăng ký thoát nghèo”. 
“ Cán bộ đảng viên đồng hành cùng người nghèo”, “5 
có, 3 không”, “ Đội can thiệp nhanh”, “3 không, 3 cần, 3 
quyết tâm”... Bên cạnh đó, xuất hiện hàng trăm tập thể, 
cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được 
tuyên dương, khen thưởng cấp Trung ương, cấp tỉnh, 
có sức cổ vũ, động viên, lan tỏa mạnh mẽ, điển hình 
như: Chi bộ thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy 
Xuyên; Đảng bộ Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn; 
ông Triệu Quang Lai, Hội viên Hội Cựu Chiến binh 
xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn; Bà Lê Thị Hồng Thanh, 
Phó Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Trà 
Nam, huyện Nam Trà My; ông Nguyễn Hoàng Thọ, 
Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao và Truyền thanh- Truyền hình huyện Nam Trà 
My; bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Nhân viên Trường mẫu 

giáo Tây Hồ, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh... Thông qua 
các chuyên trang, chuyên mục của các cơ quan báo, 
đài, các tạp chí, bản tin, cổng thông tin điện tử của 
tỉnh, huyện đã kịp thời thông tin, tuyên truyền, nhân 
rộng các nhân tố điển hình tiên tiến. Đặc biệt, theo 
sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng năm vào 
dịp 19/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UBND 
tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng phong 
trào thi đua yêu nước gắn với Giao lưu các tập thể, cá 
nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ....đã làm cho việc 
học tập và làm theo Bác ngày càng sâu rộng, phổ 
biến, hiệu quả hơn, tạo nên phong trào với sức lan 
tỏa rộng lớn, tạo sự chuyên biến tích cực trong nhận 
thức và hành động, trở thành hành động tự giác tu 
dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân dân trên toàn tỉnh.

 Đảng bộ tỉnh và các tổ chức đảng vững mạnh 
toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao 
bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu trong toàn 
Đảng bộ và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán 
bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp... 
Vì thế, thiết nghĩ, trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trong 
thời gian đến, cần tiếp tục và quyết liệt, tập trung thực 
hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng 
năm của cấp ủy; kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết 
quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền 
lợi của nhân dân trên tinh thần tôn trọng nhân dân, 
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân. Cụ 
thể hóa thành nhiệm vụ trong thực hiện các quy định 
về nêu gương của Trung ương (Quy định số 08-QĐi/
TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 101-QĐ/TW) 
và của tỉnh ( Quy định số 1224-QĐi/TU, ngày 6/5/2019 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường 
trực Tỉnh ủy, UVBTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng 
đầu các cấp). Gắn chặt nội dung học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua 
yêu nước, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn 
của cả nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương 
các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến. 
Chú trọng giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 
05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây 
dựng Đảng tại các địa phương, đơn vị. 
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Ngày 05/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh 
công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, 

Đảng ta đã xác định “công tác thông tin cơ sở là nhiệm 
vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính 
trị từ Trung ương đến cơ sở”, đây thực sự là một trong 
những định hướng quan trọng nhằm khắc phục hạn 
chế, bất cập của công tác thông tin cơ sở như: hiệu 
quả thấp; nội dung thông tin còn ít thiết thực, chưa 
được phổ cập rộng rãi tới đa số người dân; phương 
thức truyền thông chủ yếu vẫn theo cách làm truyền 
thống, chưa theo kịp và đáp ứng yêu cầu phát triển 
trong tình hình mới.

 Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW ngày 
20/4/2017 của Tuyên giáo Trung ương, ngày 
06/06/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã 
ban hành Kế hoạch số 98-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 
07-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch yêu cầu: “… đổi 
mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin cơ sở 
phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ 
quan, đơn vị và đạt hiệu quả”. Để thực hiện Kế hoạch 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng cơ sở 
cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ 
thị, qua 03 năm, đã tạo được hiệu ứng tích cực trong 
nhận thức và hành động về vai trò, tầm quan trọng 
của công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu 
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thông 
tin cơ sở được quan tâm đúng mức. Đội ngũ Báo cáo 
viên Tỉnh ủy, Huyện ủy, các đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm 
của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực 
hiện công tác tuyên truyền, đối thoại nhân dân, định 
hướng và đưa thông tin về cơ sở. Ban thường vụ 
các huyện, thị, thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên các cấp; kiểm tra, giám sát hoạt động của 
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị, thành phố, 
Đài Truyền thanh cơ sở; đội tuyên truyền lưu động, 
thư viện… Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 
đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị, thành phố bám sát các văn bản chỉ 
đạo của trung ương, của tỉnh triển khai các nội dung, 
nhiệm vụ phù hợp với chức năng quản lý của mỗi cơ 
quan, đơn vị, địa phương...

Hình thức và nội dung thông tin đưa về cơ sở 
được đa dạng hóa. Thực tế, hoạt động thông tin ở 
cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong nhiều năm 
qua đã được thực hiện rất rõ thông qua hệ thống kết 
nối thông tin, truyền thông của trung ương, tỉnh và 
huyện để chuyển thông tin đến cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. Có thể khẳng định, các hoạt động thông 
tin, truyền thông của tỉnh hướng về cơ sở đã tạo điều 
kiện thuận lợi và đóng vai trò quan trọng trong việc 
đưa thông tin đến với từng nhà, từng người, nhất là 
các hoạt động trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, 
truyền hình. Hiện nay, Đài Phát thanh - Truyền hình 
Quảng Nam, thực hiện đa dạng thể loại thông tin 
như tin, bài, phóng sự, phim tài liệu, tiết mục, chuyên 
mục, chương trình, trang địa phương…; các thể loại 
được chú trọng về chất lượng, phù hợp với trình độ, 
nhu cầu của người dân. Hệ thống đài truyền thanh 
- truyền hình cấp huyện và trạm truyền thanh cơ sở 
hoạt động tích cực. Hiện nay, toàn tỉnh có 18/18 đài 
truyền thanh - truyền hình cấp huyện; 232/244 đài 
truyền thanh cấp xã đã tích cực trong tiếp sóng và 
biên soạn các chương trình phát sóng đáp ứng cơ 
bản nhu cầu thông tin của nhân dân, thực sự là cầu 
nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần 
tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở các địa 

Quảng Nam thực hiện đẩy mạnh
công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

phòNg thôNg tiN - Lịch sử ĐảNg  �
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
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phương. 

Quảng Nam hiện có 06 cơ quan báo chí chủ lực1, 
Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và Cổng Thông 
tin điện tử tỉnh Quảng Nam. Trong đó, Báo Quảng 
Nam thật sự trở thành kênh thông tin chủ lực, chính 
thống của Đảng. Ngoài các trang tin thời sự, chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…, Báo Quảng Nam còn 
tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, trong đó có 
chuyên trang địa phương, chuyên trang ngành trên 
báo in. Riêng trang Quảng Nam News - Báo Quảng 
Nam điện tử được xem là kênh thông tin đối ngoại 
chủ lực của tỉnh với nội dung phong phú, đa dạng 
được cập nhật thường xuyên.

Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin thông qua 
các bản tin được xuất bản ở các cấp, như: Bản tin xây 
dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Bản tin 
Thông báo nội bộ; Bản tin Công tác Mặt trận; Bản tin 
Phụ Nữ Quảng Nam, Bản tin Nông nghiệp, Bản tin 
Dân tộc, Bản tin Nông nghiệp, Bản tin Môi trường, 
Bản tin an ninh... Ngoài ra, các ấn phẩm báo chí, các 
loại sách chuyên ngành về các lĩnh vực kinh tế - văn 
hóa - xã hội từ Trung ương đến huyện cũng được 
phát hành đến tận chi bộ thôn, khối phố và các đoàn 
thể mặt trận tại cơ sở. Trang Thông tin điện tử Đảng 
bộ tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam 
và 60 cổng hoặc trang thông tin điện tử của các sở, 
ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố… đã thực hiện 
việc cung cấp thông tin, bài, ảnh phản ánh các hoạt 
động của lãnh đạo tỉnh, các tin tức, văn bản thông 
tin nội dung, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh…; các văn bản quy phạm pháp luật 
của tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp 
luật, chế độ chính sách của Nhà nước; chiến lược định 
hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh đảm bảo kịp thời, chính xác. Ngoài ra, tại 
các địa chỉ này còn cung cấp thông tin về công tác 
thông tin đối ngoại; về học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu về điều 
kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, 
danh thắng, tiềm năng kinh tế, du lịch; thông tin về 
các dự án, hạng mục đầu tư, cơ chế, chính sách thu 
hút đầu tư… 

1 Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam và 04 tạp chí: 
Khoa học sáng tạo - Sở Khoa học và Công nghệ; Tạp chí Văn 
hóa - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Tạp chí Đất Quảng - Hội 
VHNT; Tạp chí Khoa học - Trường Đại Học Quảng Nam.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền cổ động trực quan, xác định các 
địa điểm ưu tiên dành cho cổ động chính trị, xây 
dựng các cụm pa nô tuyên truyền, biểu trưng đô thị, 
băng rôn, phướn, cổng chào phù hợp với quy hoạch 
tổng thể của từng địa phương; phục vụ có hiệu quả 
cho công tác tuyên truyền, thúc đẩy kinh tế - xã hội 
của tỉnh phát triển. Ngành chức năng tổ chức hơn 
100 chương trình văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu 
động phục vụ quần chúng nhân dân... Công tác 
tuyên truyền miệng được quan tâm đúng mức, chất 
lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong 
tỉnh ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; việc đổi mới nội 
dung, phương pháp tuyên truyền miệng có nhiều 
chuyển biến tích cực,… đã thực hiện tốt vai trò là 
kênh thông tin chính thống của các cấp ủy. 

Ngoài việc cung cấp thông tin được thực hiện 
chu đáo trong các hội nghị triển khai quán triệt chủ 
trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước 
đến tận nhân dân; việc cung cấp thông tin đến cơ sở 
còn được Ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam và 
các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp định kỳ thực 
hiện qua việc giao ban công tác Mặt trận, giao ban 
công tác Hội đoàn thể các xã, phường, thị trấn; thực 
hiện việc cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên 
hội viên thông qua các buổi sinh hoạt trong các 
chi hội, thông qua các đợt tiếp xúc cử tri, gặp gỡ 
và đối thoại với nhân dân…. đã chú trọng việc đối 
thoại nhân dân để cung cấp thông tin và lắng nghe 
nguyện vọng, đề xuất của nhân dân. Ban tuyên giáo 
các cấp, các ngành đã tổ chức rất nhiều đợt điều tra 
dư luận xã hội để nắm tình hình tư tưởng, lấy ý kiến 
trong nhân dân đối với các vấn đề được dư luận quan 
tâm… Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm 
bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính 
đáng và những vấn đề bức xúc của người dân. Các 
ngành chức năng cũng đã thường xuyên tổ chức 
tuyên truyền, phát tờ rơi, tờ gấp… phục vụ thông tin 
đến nhân dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, 
kiến thức pháp luật và các thông tin thiết yếu về bảo 
vệ tài nguyên môi trường, chăm sóc sức khỏe, chăn 
nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh…  

Đặc biệt, nhiều phong trào thi đua yêu nước về 
sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông 
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thôn mới, tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau để 
vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 
Nhiều mô hình sản xuất, mô hình tiêu biểu, điển 
hình ở cơ sở và gương người tốt, việc tốt được khai 
thác, tuyên truyền, nhân rộng trong cộng đồng xã 
hội… Chính nhờ hệ thống thông tin tuyên truyền 
các cấp, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước đã tiệm cận với đời sống của nhân dân ngày 
càng cao, góp phần làm cho sự phát triển mọi mặt 
của đời sống xã hội ngày càng toàn diện hơn. 

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 
07-CT/TW, công tác thông tin cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam đã có những chuyển biến tích 
cực. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị 
- xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, 
vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ 
sở được nâng lên; các địa phương, đơn vị trong 
tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai 
thực hiện. Các ngành và các địa phương có sự vào 
cuộc, phối hợp tổ chức thực hiện bằng nhiều hình 
thức, nội dung cụ thể. Việc triển khai thực hiện kế 
hoạch tổ chức về thông tin cơ sở đạt được nhiều 
kết quả quan trọng, góp phần tạo sự nhất trí về tư 
tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong 
xã hội; phục vụ tích cực cho việc phát triển kinh tế, 
văn hóa -xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội.

Mặc dù công tác thông tin đến cơ sở còn 
nhiều hạn chế, khó khăn, song có thể khẳng 
định, trước sự phát triển mạnh mẽ của hệ 
thống mạng xã hội hiện nay, công tác thông tin 
cơ sở giữ vị trí quan trọng trong việc góp phần 
ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. 
Chính vì vậy, cần nâng cao nhận thức về vị trí, 
vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin 
cơ sở; nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp 
thông tin từ các bản tin, trang thông tin điện tử 
của Đảng; đa dạng hóa nội dung, hình thức đưa 
thông tin về cơ sở. Đặc biệt chú trọng, đầu tư 
cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
hiện hại cho công tác này, làm cho hệ thống 
thông tin cơ sở thực sự là cầu nối, là điểm tựa, là 
sự mong đợi của mọi tầng lớp nhân dân. 

theo quy định và tình hình thực tiễn ở cơ sở.
Ba là, tập trung lãnh đạo, phát triển toàn diện, 

đồng bộ các lĩnh vực, đồng thời lựa chọn các lĩnh vực 
trọng tâm, trọng điểm, các giải pháp đột phá chỉ đạo 
có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong từng năm 
và cả nhiệm kỳ.

Bốn là, xác định công tác cán bộ là “then chốt của 
then chốt”; đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, lấy chất lượng, hiệu quả công tác, năng lực thực 
tiễn, sự tín nhiệm làm thước đo chủ yếu; chú trọng 
công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố 
trí, sử dụng cán bộ theo hướng công khai, minh bạch; 
phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phân công 
nhiệm vụ rõ ràng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 
gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong 
gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người 
đứng đầu. 

Năm là, Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở 
đảng phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp 
ủy đảng cần thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng 
dẫn, đôn đốc và sơ kết rút kinh nghiệm, nhân rộng 
các điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay trong 
công tác xây dựng tổ chức đảng; kịp thời biểu dương, 
khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt nhiệm vụ phát 
triển Đảng.  

Thị xã Điện Bàn đang trong giai đoạn phát triển 
mới, thời cơ và thách thức đan xen, với yêu cầu và 
nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao. Phát huy những kết 
quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã tiếp 
tục tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiều giải 
pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó, góp phần tích cực để đẩy 
nhanh phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thiện hạ tầng đô thị, nông 
thôn mới, tạo bước đột phá trong công nghiệp, dịch 
vụ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống 
nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an 
ninh; nâng cao hiệu quả quản lý chính quyền, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng thị xã 
phát triển bền vững.

(Tiếp theo trang 7)
Những bài học...
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Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phan Việt 
cường Được Bầu giữ chức danh chủ 
tịch hĐnd tỉnh Quảng nam nhiệm 
kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX khai mạc Kỳ 
họp thứ 10 vừa qua, với 100% số phiếu bầu tán 
thành (55/55 đại biểu HĐND tỉnh có mặt), đồng 
chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy trúng cử vào chức danh Chủ tịch 
HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đầu phiên họp, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ 
trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 
đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - nguyên Bí thư 
Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX vì 
có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá 
trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc.

Sau phần lễ, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống 
nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh 
khóa IX đối với ông Nguyễn Ngọc Quang, nghỉ 
hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2019. Trên cơ sở 
này, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh Võ Hồng trình bày tờ trình giới 
thiệu đồng chí Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
- đại biểu HĐND tỉnh ứng cử vào chức danh Chủ 
tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng đồng chí 
Phan Việt Cường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phan Việt 
Cường cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh tin tưởng, 

tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh 
khóa IX. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn 
lao, với ý thức trách nhiệm trước Đảng bộ, chính 
quyền, nhân dân và cử tri toàn tỉnh, đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ đem hết tâm huyết, 
trí tuệ cùng với Thường trực HĐND tỉnh, các đại 
biểu HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm 
vụ được giao, tiếp tục phát huy các thành quả mà 
HĐND tỉnh đã đạt được; không ngừng nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 
nhận những nhiệm vụ, trọng trách được Đảng bộ, 
chính quyền, cử tri, nhân dân giao phó; để xứng 
đáng với niềm tin tưởng đó, tôi xin hứa trước 
Đảng bộ, HĐND tỉnh, bà con cử tri và nhân dân 
toàn tỉnh sẽ cùng tập thể Thường trực, các ban 
HĐND tỉnh ra sức đoàn kết, thống nhất một lòng, 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi 
mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND 
tỉnh trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt là việc thông qua 
các quyết sách đúng đắn, tạo những bước đột 
phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và 
giám sát việc thực hiện khả thi các quyết sách đó, 
khẳng định vị trí, vai trò của HĐND tỉnh là cơ quan 
quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý 
chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh...

Đại hội Đại Biểu mặt trận tổ Quốc 
Việt nam tỉnh Quảng nam lần thứ 
X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong hai ngày 16 và 17/7/2019, tại Trung tâm 
Hội nghị tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự Đại hội có đồng 
chí Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Phan Việt Cường, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh, 150 đại biểu khách mời 
cùng 296/300 đại biểu chính thức đại diện cho 
các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng 
Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong 
bối cảnh tình hình kinh tế tăng trưởng cao, quy 
mô nền kinh tế (cuối năm 2018) đạt 91.000 tỷ 
đồng; tổng thu ngân sách năm 2018 đạt 23.741 tỷ 
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đồng. Nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ 
sang công nghiệp và dịch vụ. Các chương trình 
trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, 
vùng động lực Đông - Nam, xây dựng nông thôn 
mới đã và đang triển khai tích cực. Quốc phòng - 
an ninh được bảo đảm vững chắc. Các chính sách 
an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai 
thực hiện có kết quả. Đời sống của đại đa số Nhân 
dân được cải thiện rõ rệt.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Trong thành quả chung của tỉnh, vai trò đóng 

góp của MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua 
là rất lớn và đã được khẳng định tại Báo cáo chính 
trị của Đại hội: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt 
Nam các cấp và các tổ chức thành viên tập trung 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày 
càng cụ thể, thiết thực. Vai trò, vị trí của MTTQ 
Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ 
thống chính trị và đời sống xã hội. Hiệu quả công 
tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp 
Nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng 
tạo của Nhân dân được phát huy; Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng, 
hiệu quả; các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, 
an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối 
tượng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp 
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được 
tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, 
hiệu quả, là kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam 
các cấp trong nhiệm kỳ qua. Tổ chức bộ máy và 
đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp và các tổ chức thành viên được củng 

cố, kiện toàn; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 
cán bộ Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu trong 
giai đoạn mới...

Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCHTW 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội: Đại hội đại biểu 
MTTQ việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-
2024 cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận và 
thảo luận, đánh giá làm rõ nguyên nhân thành 
công và nguyên nhân tồn tại, nhất là nguyên 
nhân chủ quan để từ đó đề ra các giải pháp khắc 
phục trong nhiệm kỳ đến. Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp thật sự là trung tâm đoàn kết, tập 
hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi đại diện cho tiếng 
nói, ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, phát 
huy trí tuệ, công sức đóng góp cho sự nghiệp 
xây dựng và phát triển bền vững tỉnh nhà; Tăng 
cường tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực 
hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát đối với hoạt 
động của tổ chức đảng và chính quyền các cấp, 
chủ động tham gia góp ý, phản biện xã hội đối 
với quá trình hoạch định cơ chế, chính sách với 
tư cách là người phản biện sắc sảo, chân tình, 
xây dựng, giúp Đảng bộ và chính quyền tự điều 
chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn; 
Tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân hăng 
hái hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong 
trào thi đua, các cuộc vận động lớn, nhất là Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng 
Nam chung tay vì người nghèo”; Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung 
và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát 
cơ sở, nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tránh 
hình thức và hành chính hoá; phát huy mối liên 
hệ mật thiết, bền chặt giữa Nhân dân với Đảng và 
Nhà nước. Các phong trào thi đua, các cuộc vận 
động do Mặt trận phát động phải hướng tới mục 
tiêu đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân. 

Đại hội đã hiệp thương cử 91/93 ủy viên tham 
gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa X, nhiệm 
kỳ 2019 - 2024; cử 08 đại biểu chính thức và 01 
đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn 










