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Xác định vai trò và ý nghĩa chính trị quan 
trọng của việc tổ chức thành công đại hội 
đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, 

ngày 30/5/2019  Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 
35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 
6/6/2019, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng đã có bài viết quan trọng: Chuẩn bị và tổ 
chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; và 
ngày 15/8/2019, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 
55 về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để 
chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại 
hội XIII của Đảng.

Tỉnh ủy Quảng Nam đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo 
của Trung ương, đã ban hành Chỉ thị 45- CT/TW và 
Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 
XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng. 

Chỉ thị đã xác định 4 nội dung nhiệm vụ quan 
trọng của đại hội đảng bộ các cấp, trong đó việc 
chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự của đại hội được 
nhấn mạnh về tất cả các khâu tiêu chuẩn, điều 
kiện, cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm, quy 
trình… Đảng ta đã xác định công tác cán bộ là 
khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, trong 
thời gian qua Trung ương Đảng đã ban hành 
nhiều nghị quyết, quy định, quy trình cụ thể về 

tất cả các khâu của công tác cán bộ; cấp uỷ, tổ 
chức đảng các cấp đã nghiêm túc thực hiện các 
quy định đó nên công tác cán bộ và quản lý đội 
ngũ cán bộ đã có chuyển biến tích cực, đi vào 
nền nếp và chặt chẽ hơn; ngăn chặn, khắc phục 
được nhiều sơ hở, yếu kém, tiêu cực trong công 
tác cán bộ; chất lượng cán bộ được nâng lên một 
bước, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các 
địa phương, cơ quan, đơn vị; củng cố, tăng cường 
niềm tin, uy tín của Đảng đối với cán bộ, đảng 
viên và nhân dân.

Để làm tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ 
các cấp, cần phải thống nhất cao trong Đảng, lựa 
chọn cho được những người tiêu biểu của Đảng 
bộ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và 
năng lực công tác; có ý thức, trách nhiệm, kiến 
thức toàn diện để tham gia thảo luận, đóng góp, 
hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo 
tập thể của Ban Chấp hành Đảng bộ. Có năng lực 
tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, 
nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển của địa 
phương trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn 
công tác được phân công. Bám sát khung tiêu 
chuẩn chức danh, khung tiêu chí đánh giá cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các cấp đã được Bộ Chính trị và 
các cấp ủy ban hành trên tất cả các mặt: Chính trị 
tư tưởng; đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; 
trình độ; năng lực và uy tín; đảm bảo sức khỏe, độ 

ThỰc hiệN ThậT TốT côNG Tác chuẩN bị 
NhÂN sỰ Đại hội ĐẢNG bộ các cấp và 

Đại hội Đại biểu ĐẢNG bộ TỉNh lầN Thứ XXii

NguyễN ChíN �
UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
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tuổi và kinh nghiệm công tác.

Đồng thời, kiên quyết sàng lọc, không để lọt 
vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính 
trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín 
giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục 
bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo 
vệ, thấy sai không dám đấu tranh; những người 
có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu 
cực, “lợi ích nhóm”; những người vi phạm nguyên 
tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện 
hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị 
và những điều đảng viên không được làm; quan 
liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân 
dân; bản thân hoặc vợ, chồng, con vi phạm các 
quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn 
vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ 
không cao.

Để làm được như vậy, cần phải tuân thủ các 
nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ; bảo 
đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp 
uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền; 
đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể 
lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức 
đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ 
chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách 
quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân 
trong thảo luận và quyết định theo đa số.

Đến thời điểm hiện nay, Trung ương đã ban 

hành đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn, điều 
kiện, cơ cấu, độ tuổi, quy trình công tác nhân sự 
đại hội, các cấp ủy đảng, đặc biệt là người đứng 
đầu cấp ủy, các thành viên tiểu ban nhân sự, các 
cán bộ làm tham mưu công tác nhân sự phải quán 
triệt đầy đủ và nhận thức sâu sắc trách nhiệm với 
Đảng, trung thực, công tâm và có phương pháp 
làm việc khoa học. Công tác nhân sự cần tiến 
hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, 
chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách 
quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự 
đúng người, đúng việc. 

Kết hợp thực hiện nghiêm các quy định về 
quy hoạch, luân chuyển, nhận xét, đánh giá cán 
bộ hàng năm với rà soát, bổ sung quy hoạch và 
bổ sung cấp ủy viên, các chức danh lãnh đạo chủ 
chốt của hệ thống chính trị còn thiếu trước đại 
hội. Rà soát kỹ, bổ sung đầy đủ thông tin, nắm 
chắc cán bộ; những đảng viên có vấn đề về chính 
trị phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận 
trước khi giới thiệu bầu vào cấp uỷ. Xây dựng và 
ban hành nội dung, trình tự và hình thức khảo sát 
nhân sự một cách chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ nhân 
sự theo đúng quy định. Đồng thời, làm tốt công 
tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 
tham gia góp ý xây dựng Đảng; chủ động phòng 
ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không 
để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, 
thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý 
bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép liên quan đến công 
tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội.
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Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - 
CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” (Viết tắt là Chỉ thị 05) trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng 
bộ tỉnh xác định đây là nội dung trọng tâm trong 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần 
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. Trong đó tập 
trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, phong 
cách, tác phong làm việc, cụ thể hóa chủ trương 
gần dân, sát dân và sát cơ sở gắn với đẩy mạnh cải 
cách hành chính là một nhiệm vụ, giải pháp đột 
phá trong thực hiện Chỉ thị 05.  

Để cụ thể hóa nhiệm vụ này trong triển khai 
thực hiện, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh uỷ đã quán 
triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 
các quy định, quy chế nhất là các quy định của 
Ban Bí thư, Bộ Chính trị về nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, ban hành Quy định số 1224-QĐi/TU về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người 
đứng đầu các cấp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị xây dựng các chuẩn mực đạo đức 
nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng 
nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tỉnh 
ủy đã ban hành Nghị quyết 04 về nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy 
giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025. Thực 
hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo xử lý 
triệt để, không có vùng cấm, kiên quyết thu hồi, 
hủy bỏ những trường hợp sai phạm trong công 
tác tổ chức cán bộ và một số lĩnh vực khác theo 
kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Từ đây 
đã tạo được sự đồng tình, tin tưởng trong cán bộ 
đảng viên và nhân dân, xây dựng tập thể đoàn 
kết thống nhất, làm gương cho các cấp ủy cơ sở 
noi theo. 

Bên cạnh đó, đã tập trung sửa đổi, ban hành 
các quy chế, quy định; Thường trực Tỉnh ủy làm 
việc với tất cả các địa phương để tháo gỡ kịp thời 
vướng mắc, khó khăn; phân công các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường đi cơ 
sở, đứng điểm chỉ đạo các địa phương, nhất là 15 
xã nằm trong vùng dự án trọng điểm  Đông Nam 
của tỉnh. Đã ban hành Chỉ thị 22-CT/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại tố cáo. Định kỳ hàng tháng, Thường trực 
Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND và 
UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân, doanh nghiệp 
theo lịch đã được thông báo công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tiếp 
công dân đột xuất khi cần thiết. Làm tốt công 
tác 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, kết luận sau thanh tra, kiểm 
toán... Chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Quyết định 
3431, ngày 13/11/2018 về Quy chế thực hiện dân 
chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, 
tác phong làm việc, cụ thể hóa chủ trương 
gần dân, sát dân, sát cơ sở

NguyễN Thị Thu LaN �
UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
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trợ, tái định cư. Công tác dân vận chính quyền, 
việc triển khai chương trình phối hợp giữa UBND 
và Ban Dân vận các cấp, việc thực hiện quy chế 
dân chủ cơ sở ở các loại hình đã góp phần tạo 
chuyển biến tích cực, đưa các chủ trương, nghị 
quyết, chính sách đến gần người dân hơn. Tinh 
thần, thái độ, tác phong của cán bộ các cơ quan 
hành chính, nhất là các bộ phận thường xuyên 
tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân được 
cải thiện tích cực. Việc công khai, minh bạch, cụ 
thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra được quan tâm hơn... Từ những chủ 
trương này, việc thực hiện phong cách “gần dân, 
sát dân và trọng dân” trong thời gian qua rất có 
hiệu quả. Đặc biệt, việc phát huy vai trò giám sát, 
phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền, tổ chức đối thoại, diễn 
đàn nhân dân... của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 
các cấp theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị 
đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đây chính là 
cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, với chính quyền 
để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ máu thịt, gần 
dân, sát dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Với quan điểm tập trung giải quyết các vấn đề 
trọng tâm, bức xúc trong Nhân dân, ngay từ đầu 
nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Quảng 
Nam đã xác định và ban hành nhiều nghị quyết 
chuyên đề như tăng cường công tác quản lý bảo 
vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, giảm nghèo bền 
vững, phát triển kinh tế - xã hội miền núi, phát 
triển vùng Đông của tỉnh… Đơn cử như trong 
công tác giảm nghèo, đây là một nhiệm vụ hết 
sức khó khăn, nan giải, nhất là ở khu vực miền núi, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã ban hành nghị quyết, đề 
án, quyết định, huy động nhiều nguồn lực, lồng 
ghép nhiều chương trình, tập trung chỉ đạo thực 
hiện quyết liệt. Đã đem lại kết quả nổi bật: năm 
2015 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 9%, đến cuối năm 
2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,57%. Cùng với đó 
là các mô hình, điển hình trong phong trào xây 
dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, 
đồng bộ. Đến nay, toàn tỉnh đã có 86 xã và 02 đơn 
vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo 
nông thôn, nhất là đời sống Nhân dân được cải 
thiện đáng kể.

Song song với việc triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ nêu trên, Tỉnh ủy đã ban hành nghị 
quyết chuyên đề tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải 
cách hành chính, xem nhiệm vụ này là khâu đột 
phá trong công tác quản lý, điều hành của tỉnh, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,  đã 
được tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đồng 
tình, đánh giá cao. Điểm sáng ở công tác này là 
việc thành lập và đưa hơn 90% tổng số thủ tục 
hành chính của các sở, ban, ngành vào thực hiện 
tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu 
tư tỉnh gắn với rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn 
thời gian, thủ tục giải quyết, đã tạo điều kiện hết 
sức thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh 
nghiệp khi thực hiện các giao dịch. Đến nay, trên 
địa bàn tỉnh 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. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý 
các hành vi gây nhũng nhiễu, khó khăn cho người 
dân, doanh nghiệp luôn được tăng cường... Nhờ 
đó, trong 3 năm qua, chỉ số PCI của Quảng Nam 
thuộc tốp 10/63 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó 
nghiêm túc chấp hành và mạnh dạn triển khai 
thực hiện thí điểm những mô hình mới trong việc 
sắp xếp, sáp nhập, gắn với tinh giảm tổ chức bộ 
máy, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của 
BCH TW (khóa XII).

Ngoài những kết quả nêu trên, Tỉnh ủy còn 
chú trọng chỉ đạo xây dựng các mô hình, khuyến 
khích sáng tạo cách làm hay, những việc làm mới, 
thiết thực, hiệu quả để nhân rộng, làm cho việc 
thực hiện Chỉ thị 05 ngày một thực chất, hiệu quả. 
Đến nay, trên những mức độ khác nhau, 22 cấp 
ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo xây dựng 
nhiều mô hình cụ thể trong việc thực hiện Chỉ 
thị 05. Nhìn tổng thể, những mô hình tại các địa 
phương, đơn vị đều gắn với xây dựng phong cách 
lãnh đạo, tác phong công tác của cán bộ, đảng 
viên; gắn nhiệm vụ chính trị, với các phong trào 
thi đua yêu nước, các cuộc vận động… 
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Chính từ những cách làm hiệu quả nêu trên đã 
góp phần đổi mới phương pháp lãnh đạo, phong 
cách, tác phong làm việc, cụ thể hóa chủ trương 
gần dân, sát dân và sát cơ sở gắn với đẩy mạnh cải 
cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Từ đây, trong 
suốt 3 năm qua, các chỉ tiêu nhiệm vụ trong phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế 
hoạch. Kinh tế luôn giữ mức tăng trưởng khá, cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến 
nay, tỷ trọng công nghiệp - thương mại - dịch vụ 
chiếm 88%. Thu ngân sách năm 2018 đạt trên 
23.741 tỷ đồng  và tham gia đóng góp ngân sách 
về Trung ương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,57%. 
Đời sống đại bộ phận Nhân dân được cải thiện, 
văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính 
trị, trật tự ATXH đảm bảo, tạo được sự đồng thuận, 
tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở Quảng 
Nam dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng 
nhưng vẫn chưa đồng bộ, còn những hạn chế cần 
phải tập trung khắc phục. Đó là tăng cường việc 
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ 
thể; tập trung hơn nữa việc xây dựng, nhân rộng 
các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo 
lời Bác. Mặc dù  quan tâm đổi mới phương pháp 
lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc, cụ 
thể hóa chủ trương gần dân, sát dân và sát cơ sở 
song trong thực tế một số địa phương đơn vị vẫn 
còn tình trạng cán bộ vô cảm, thờ ơ, chậm giải 
quyết những bức xúc, nổi cộm, những nguyện 

vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là ở một số 
lĩnh vực quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên, môi 
trường,… dẫn tới việc khiếu kiện, đơn thư kéo 
dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Cá biệt vẫn còn 
một số trường hợp đảng viên, người đứng đầu 
một số địa phương đơn vị để xảy ra sai phạm, đến 
mức phải xử lý kỷ luật.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai Chỉ 
thị 05-CT/TW, trong đó có việc tiếp tục đổi mới 
phương pháp lãnh đạo, phong cách, tác phong 
làm việc, cụ thể hóa chủ trương gần dân, sát 
dân và sát cơ sở gắn với đẩy mạnh cải cách hành 
chính, cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tập 
trung giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, 
nổi cộm, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, tăng 
cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, công 
tác sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện 
Chỉ thị trên địa bàn. Bên cạnh đó đối với việc chỉ 
đạo định hướng công tác tuyên truyền nói chung 
trong đó có Chỉ thị 05-CT/TW, cần tập trung xây 
dựng, nhân rộng, tuyên truyền những gương điển 
hình tiên tiến, tích cực, những cách làm hay, nhân 
văn, đạo đức trong xã hội, làm cho những giá trị 
tốt đẹp trong cuộc sống nói chung, trong việc 
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng lan tỏa, tạo hiệu 
ứng tích cực trong đời sống xã hội. Đây chính là 
những nền tảng tư tưởng quan trọng, tạo tiền đề 
thuận lợi cho công tác chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 
2020-2025. 
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Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là 
Cuộc vận động) do Bộ Chính trị phát 
động năm 2009, đến nay đã 10 năm triển 
khai, thực hiện. Có thể nói, qua 10 năm, 
Cuộc vận động đã từng bước tác động 
tích cực làm thay đổi nhận thức và hành 
vi của người tiêu dùng, người sản xuất; 
lòng tin của người tiêu dùng đối với hàng 
Việt Nam ngày càng tăng, đã góp phần 
thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển, 
nâng cao năng lực sản xuất, năng lực 
cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
đa dạng của người tiêu dùng.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 264 ngày 
31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”, ngày 20/01/2010 Tỉnh ủy Quảng 
Nam ban hành Chương trình số 30-CTr/TU về 
tổ chức triển khai Cuộc vận động trên toàn tỉnh. 
Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh chỉ 
đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng, chính quyền và 
ban ngành đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch 
thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể, tổ chức các 
hoạt động lồng ghép vào các phong trào thi đua, 
cuộc vận động ở địa phương, đơn vị nhằm đưa 
Cuộc vận động sớm đi vào cuộc sống. 

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh 
với hình thức phong phú và đa dạng, từ mitting, 
diễu hành, băng rôn, biểu ngữ, các tin, bài viết trên 
báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử đến việc tổ 
chức các hội nghị, hội thi, hội diễn, tọa đàm.v.v… 

Bên cạnh đó, mỗi tổ chức, đoàn thể với những đặc 
thù của mình đã có những hình thức tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến riêng để tạo được sự quan tâm, 
hưởng ứng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp 
Nhân dân, doanh nghiệp về Cuộc vận động và tạo 
sức lan tỏa mạnh mẽ.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cơ quan thường 
trực về Cuộc vận động đã kịp thời tham mưu cho 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên củng cố, kiện 
toàn Ban Chỉ đạo, thành lập bộ phận Thường trực, 
Tổ giúp việc cho Cuộc vận động và điều chỉnh, bổ 
sung Quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện thực 
tế hiện nay.  

Hàng năm, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động, chủ trì 
họp Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên. Trên cơ sở đó, các thành viên cụ thể hóa gắn 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng tiểu 
phẩm tuyên truyền lưu động tại các địa phương.

Quảng Nam đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 
“NGƯỜi việT NAM Ưu TiÊN DÙNG hàNG việT NAM”

Võ XuâN Ca �
UVBTV, Trưởng ban Dân vận, 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam
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với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ 
quan, đơn vị. Cuối năm sơ kết, đánh giá những mặt 
làm được, chưa làm được, đề xuất những giải pháp 
thực hiện trong thời gian tới.

Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền 
hình Quảng Nam duy trì và nâng cao chất lượng 
chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam” phát trên sóng Đài PT-TH mỗi tháng 01 số; 
In và phát hành 2.100 cuốn Sổ tay tuyên truyền về 
Cuộc vận động đến tận Khu dân cư; tuyên truyền lưu 
động bằng hình thức sân khấu hóa thông qua tiểu 
phẩm “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam- 
chính là yêu nước!” tổ chức lồng ghép trong Ngày 
hội đại đoàn kết toàn dân tộc các khu dân cư; đẩy 
mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bản tin Mặt trận…     

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính 
trị - xã hội các cấp luôn phát huy vai trò tham gia 
giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ở 
các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đơn vị ở cấp mình, 
nhất là đối với các cơ quan của cấp uỷ đảng, chính 
quyền, các doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện 
Cuộc vận động. 

Để hàng Việt được người tiêu dùng biết đến 
nhiều hơn, hoạt động xúc tiến thương mại là vấn 
đề đặc biệt quan trọng. Hằng năm, Sở Công thương 
thường xuyên hỗ trợ thông tin cho các doanh 
nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh tham gia các 
chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu 
hàng hóa tại địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh thành trong 
nước. Xây dựng Đề án “Thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá 
nông sản và các siêu thị trong và ngoài tỉnh Quảng 
Nam” nhằm tìm đầu ra cho hàng nông sản của tỉnh; 
triển khai chương trình bình ổn thị trường các tháng 
cuối năm và Tết Nguyên đán hàng năm; hoàn thành 
dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản 
và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
triển khai Đề án thiết kế bộ giải pháp trọn gói hỗ 
trợ doanh nghiệp Quảng Nam xây dựng và quảng 
bá hình ảnh trên môi trường trực tuyến. Thực hiện 
chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh 
Quảng Nam. Đây là một trong những kênh xúc tiến 
thương mại khá hiệu quả. Tại đây, người sản xuất có 
cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng 
cao sức tiêu thụ. Người tiêu dùng được tiếp xúc với 

những người trực tiếp làm ra sản phẩm. Họ có cơ hội 
biết đến những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an 
toàn thực phẩm do người nông dân làm ra.

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của các doanh nghiệp, để sản phẩm đến tay người 
tiêu dùng bảo đảm chất lượng góp phần tăng niềm 
tin cho người sử dụng, công tác kiểm tra, kiểm soát 
thị trường của các cơ quan chức năng luôn được chú 
trọng. Đặc biệt là các hoạt động buôn bán, nhập 
khẩu hàng hóa của các đơn vị kinh doanh; kiểm tra, 
giám sát đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại 
các Hội chợ thương mại, các Chương trình khuyến 
mãi của các doanh nghiệp, phiên chợ đưa hàng Việt 
về nông thôn. Kiểm tra ngăn chặn hoạt động sản 
xuất kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí 
tuệ, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm…Qua 
kiểm tra, bên cạnh những cơ sở chấp hành khá tốt, 
đoàn kiểm tra đã xử lý vi phạm buộc tiêu hủy nhiều 
mặt hàng không đảm bảo chất lượng. 

Qua 10 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận 
động từng bước tác động tích cực, làm thay đổi 
nhận thức và hành vi của người tiêu dùng, người 
sản xuất về hàng hóa Việt Nam. Thể hiện chủ 
trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc 
điều chỉnh các giải pháp kích cầu, góp phần định 
hướng, thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nói 
chung, của Quảng Nam nói riêng phát triển, có 
thêm điều kiện, cơ hội khẳng định vai trò, năng lực 
sản xuất kinh doanh của mình.

Kết quả khảo sát của Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2016, trên 80% ý kiến 
mong muốn tiếp cận và sử dụng hàng Việt để ủng 
hộ, tiêu dùng hàng Việt. Năm 2019, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc điều tra dư luận 
xã hội về việc thực hiện Cuộc vận động với tổng số 
500 phiếu. Qua khảo sát cho thấy: 97,6% người dân 
biết về Cuộc vận động, 45 % người dân chọn hàng 
nội địa khi mua sắm; tỷ lệ vừa mua hàng nội địa 
vừa mua hàng nhập khẩu chiếm 48%. 36% người 
dân được hỏi tiếp cận với hàng Việt thông qua các 
hội chợ tiêu dùng hàng Việt Nam tổ chức tại các 
địa phương. 22% qua các chương trình khuyến mãi 
của các thương hiệu Việt và gần 28% tiếp cận từ các 
chương trình khuyến mãi của cửa hàng, siêu thị.
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Thông qua Cuộc vận động, hàng Việt Nam sản 
xuất ngày càng phong phú, chú trọng hơn về chất 
lượng và mẫu mã, bảo đảm quyền lợi người tiêu 
dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp. 
Cuộc vận động đã có sức lan toả, tạo điều kiện để 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Có thể nói, Cuộc vận động đã đạt được những kết 
quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực từ sự nỗ lực 
của người sản xuất, các hoạt động xúc tiến thương 
mại, tuyên truyền vận động của các cấp, các ngành 
cùng với sự quản lý giám sát của các cơ quan chức 
năng, sản phẩm hàng Việt ngày càng có chỗ đứng 
trong lòng người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác 
chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận 
động trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế: Cuộc 
vận động chưa đi vào chiều sâu; công tác tuyên 
truyền, vận động chưa được thường xuyên nên tác 
động chưa thật sự mạnh mẽ; nhiều địa phương chưa 
thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp huyện; 
một số nơi việc triển khai Cuộc vận động còn mang 
tính hình thức, chưa gắn kết với các phong trào, các 
cuộc vận động khác nên chưa thực sự phát huy hiệu 
quả; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa 
phương và cơ sở chưa thật sự đồng bộ; công tác 
quản lý thị trường, hải quan, thuế chưa chặt chẽ, tình 
trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, 
hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm xuất hiện 
trên thị trường còn nhiều nhưng chưa kịp thời xử lý 
mạnh mẽ; một số doanh nghiệp chưa thật sự nâng 
cao trách nhiệm, chưa có ý thức xây dựng thương 
hiệu sản phẩm, nên một số mặt hàng sản xuất trong 
nước, kể cả trong tỉnh chất lượng chưa tốt, chưa tạo 
niềm tin cho người dân...

Để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
trong thời gian đến cần quan tâm thực hiện một 
số giải pháp sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận 
động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng nhận 
thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng 
hóa Việt Nam. Công tác tuyền truyền, vận động phải 
trọng tâm, trọng điểm, đa dạng để nâng cao nhận 

thức của người Việt đối với hàng Việt. Trong công tác 
tuyên truyền cần xác định mục tiêu tạo ra hiệu ứng 
xã hội vừa phê phán, lên án mạnh mẽ những hành vi 
tiêu cực trong sản xuất, tiêu dùng, vừa biểu dương, 
khen thưởng kịp thời những doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất cạnh tranh lành mạnh, sản xuất hàng hóa 
chất lượng, uy tín.

2. Cần phải có sự đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm 
của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể các cấp và 
sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và các 
tầng lớp Nhân dân, tạo ra phong trào thi đua sâu 
rộng trong toàn xã hội hưởng ứng thực hiện Cuộc 
vận động; trong đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy đảng mang tính quyết định sự thành công 
của Cuộc vận động. 

3. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên gương 
mẫu trong sản xuất kinh doanh và ưu tiên tiêu dùng 
hàng Việt. Người sản xuất phải nâng cao chất lượng 
sản phẩm, cải tiến mẫu mã, giá thành hợp lý, cơ quan 
chức năng phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị 
trường, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất 
lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm; thực hiện các quy định về niêm yết giá và bán 
theo giá niêm yết, xử lý kịp thời các vi phạm; bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất và người tiêu 
dùng. Có như vậy thì hàng hóa nội địa mới có cơ hội 
tiêu thụ rộng rãi và thúc đẩy sản xuất.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức triển 
khai thực hiện Cuộc vận động. Củng cố, kiện toàn, 
tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 
Cuộc vận động các địa phương. Các thành viên Ban 
Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp phải thật sự phát huy 
tinh thần chủ động, trách nhiệm tham mưu, đề xuất, 
xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai Cuộc 
vận động, thể hiện rõ việc, rõ kết quả. Lồng ghép nội 
dung Cuộc vận động với chương trình phát triển 
làng nghề truyền thống, các sản phẩm đặc trưng 
của mỗi địa phương theo chương trình “Mỗi xã một 
sản phẩm” tỉnh Quảng Nam (OCOP)

 Khi người Việt chuộng hàng Việt sẽ thúc đẩy 
sản xuất phát triển, giải quyết việc làm, tăng nguồn 
thu ngân sách. Theo đó, chất lượng cuộc sống của 
người dân sẽ nâng cao, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội.
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Công tác dân vận chính quyền là một mặt công 
tác dân vận cơ bản của Đảng, là đòn bẩy tạo sự 
đồng thuận của xã hội, xây dựng thế trận lòng 
dân, phát huy sức dân, xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc 
củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà 
nước với Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc.

Xác định công tác dân vận chính quyền có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác dân 
vận của các cấp ủy đảng, vì vậy Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thời gian qua đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các 
nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về 
công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, cơ quan, đơn vị; đã ban hành nhiều văn 
bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác 
dân vận, trong đó có công tác dân vận chính quyền 
như: Chương trình số 25-CTr/TU về “thực hiện Nghị 
quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Hội nghị 
Trung ương 7 (khoá XI) về tăng cường và đổi mới sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 
tình hình mới”; Quyết định số 1422-QĐ/TU về “ban 
hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính 
trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”; Quyết định số 
2107-QĐ/TU về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, 
tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính 
trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền; đối thoại trực tiếp giữa 
người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp 
với Nhân dân”; Thông tri số 03-TT/TU về “Triển khai 
thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao hiệu 
quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các 
cấp”; Nghị quyết số 03-NQ/TU về “Đẩy mạnh công 
tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2016 - 2020”; Chỉ thị số 22-CT/TU về “Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh”… Trên 
cơ sở đó các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan 
nhà nước các cấp của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối 
hợp triển khai thực hiện. 

Thường trực HĐND các cấp thường xuyên quán 
triệt cho đại biểu HĐND nâng cao ý thức, trách 
nhiệm về việc tiếp nhận, phản ánh trung thực, đầy 
đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám 
sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các cơ 
quan chức năng, chính quyền các cấp; quan tâm đổi 
mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tại kỳ họp đã 
dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, chất vấn và 
trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đã ban hành 
nhiều nghị quyết, đề án phát triển kinh tế- xã hội 
trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác dân vận chính quyền trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam

NguyễN QuaNg PhúC �
Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam

Hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2019.
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UBND nhân dân các cấp của tỉnh đã ban hành 
nhiều văn bản chỉ đạo, phối hợp triển khai thực 
hiện công tác dân vận; phân công cán bộ lãnh đạo 
phụ trách công tác dân vận; ký kết chương trình, kế 
hoạch phối hợp giữa UBND với các ban, ngành, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể cùng cấp 
về thực hiện công tác dân vận; đặc biệt là phối hợp 
ký kết với ban dân vận cùng cấp về thực hiện công 
tác dân vận chính quyền, đáng chú ý là ký kết phối 
hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và 
năm 2019; tập trung giải quyết các tồn tại, vướng 
mắc, những bức xúc, kiến nghị chính đáng của người 
dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần tạo sự đồng 
thuận xã hội…

Thời gian qua, các cơ quan nhà nước, chính quyền 
các cấp của tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động đi đôi với đổi mới nội dung, phương thức 
thực hiện công tác dân vận gắn với chức năng, 
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, trách 
nhiệm người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức trong thực thi công vụ, tạo sự chuyển 
biến trong nhận thức, trách nhiệm và hành động 
của mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên 
chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao kỷ 
luật, kỷ cương, chất lượng công vụ; tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng chính quyền thân 
thiện, phục vụ Nhân dân; xây dựng và thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở.  Thực hiện tốt công tác tiếp công 
dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 
dân; tăng cường phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp 
giữa người đứng đầu các cơ quan nhà nước, chính 
quyền các cấp với nhân dân, doanh nghiệp nhằm 
giải quyết những kiến nghị chính đáng, bức xúc của 
Nhân dân. Bên cạnh đó các cơ quan nhà nước, chính 
quyền các cấp tiếp tục xây dựng và thực hiện nếp 
sống văn hóa nơi công sở; xây dựng ý thức tôn trọng 
và lắng nghe ý kiến đúng đắn của Nhân dân, nhất 
là đối với cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ liên 
quan trực tiếp với tổ chức, doanh nghiệp, công dân... 
góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, 
điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức 
và người dân đến giao dịch, làm việc, hạn chế tình 
trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân, từng 
bước làm trong sạch bộ máy. Đến nay 100%  các cơ 
quan, đơn vị thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các 

quy chế, quy định, nhất là ban hành Quy chế văn hóa 
công sở, Quy chế ứng xử của cán bộ, công chức, viên 
chức trong quá trình thực thi công vụ; cụ thể hóa 
công tác dân vận bằng các khẩu hiệu hành động, 
tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức 
trong việc phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt phong 
trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong 
trào thi đua “Dân vận khéo”... đã góp phần cùng 
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh phát triển kinh 
tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
Nhân dân; an ninh – quốc phòng luôn được củng cố 
và giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, 
công tác dân vận chính quyền của tỉnh Quảng Nam 
vẫn còn những khó khăn, tồn tại. Công tác dân vận 
trong giải tỏa, bồi thường thực hiện giải phóng mặt 
bằng, tái định cư  tại một số dự án trên địa bàn tỉnh 
còn khó khăn, vướng mắc, tồn tại chưa được giải 
quyết triệt để; công tác quản lý hiện trạng, đất đai 
theo quy hoạch và quy định của pháp luật có nơi thực 
hiện chưa tốt, để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái 
phép, cơi nới, lấn chiếm đất đai gây khó khăn trong 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công tác 
quản lý đất đai, tài nguyên rừng, khoáng sản, quản 
lý môi trường gặp nhiều khó khăn, hạn chế dẫn đến 
thời gian qua vẫn còn tình trạng khai thác khoáng 
sản, lâm sản trái phép; tình trạng ô nhiễm môi trường 
vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Việc thực hiện 
dân chủ ở một số cơ quan nhà nước, xã, phường, 
thị trấn hiệu quả chưa cao; việc niêm yết, công khai 
chưa đảm bảo theo quy định, còn hình thức, chưa 
cụ thể, thiếu kịp thời, chưa tạo điều kiện thuận lợi để 
người dân tiếp cận thông tin, nhất là thông tin liên 
quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng, tái định cư, xây dựng nông thôn mới, xây dựng 
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu... Việc xây dựng 
và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” 
trong các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước 
vẫn còn ít về số lượng, hiệu quả chưa cao.

Để phát huy những kết quả đạt được và triển 
khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền 
trong thời gian tới, đề xuất các cấp ủy đảng trên địa 
bàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước 
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triển khai thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp 
trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, tinh 
thần trách nhiệm và tổ chức thực hiện có hiệu quả 
các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà 
nước về công tác dân vận, nhất là công tác dân 
vận của chính quyền theo tinh thần chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông tri số 03; Quyết 
định số 1422/TU, ngày 23/8/2010 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về “ban hành Quy chế công tác dân vận 
của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam” và Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch Ủy 
ban Nhân dân tỉnh về “Nâng cao hiệu quả công 
tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền các cấp 
trên địa bàn tỉnh”...

2. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền 
và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu 
nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật liên quan. 
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tập 
trung giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện, 
khiếu nại đông người, vượt thẩm quyền. Thường 
xuyên tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền, các cơ quan nhà nước với Nhân dân để 
kịp thời lắng nghe ý kiến đúng đắn của Nhân dân; 
giải quyết những vấn đề bức xúc và những kiến nghị 
hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhất là những 
vùng triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, 
hướng dẫn, tổ chức cho Nhân dân thực hiện tốt 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai; 
tài nguyên; môi trường; bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm 
nghèo bền vững...

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong 
đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp 
bộ máy bên trong của các cơ quan nhà nước, chính 
quyền các cấp; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông tiến tới thực hiện một cửa liên thông hiện 
đại; nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số 
hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh; cải thiện 
mạnh môi trường kinh doanh, huy động nguồn lực 

xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo 
tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy 
Quảng Nam về “Đẩy mạnh công tác cải cách hành 
chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Tiếp 
tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp 
chính quyền, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, 
nhất là người đứng đầu về thực hiện dân chủ. Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện 
các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là 
các quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 
18/02/1998 của Bộ Chính trị khoá VIII về “Xây dựng 
và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 
120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa 
XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở 
cơ sở”; Pháp lệnh số 34 của Ủy Ban thường vụ Quốc 
hội và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân 
chủ ở các loại hình cơ sở. 

5. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, nhất 
là công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, lâm sản, 
khoáng sản, môi trường... Đảm bảo trình tự, thủ tục, 
công khai, minh bạch, nhất là ở những ngành, lĩnh 
vực có liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, 
doanh nghiệp. 

6. Chính quyền các cấp tăng cường phối hợp, tạo 
điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của tỉnh và Nhân 
dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 
số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 
12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2107 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định trách nhiệm 
của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp 
thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 
thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đối thoại trực 
tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền 
các cấp với Nhân dân”.

7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, 
nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các 
cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. 
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Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan 
tâm, chăm lo đặc biệt, xây dựng, giáo dục 

và rèn luyện lực lượng công an nhân dân (CAND) 
trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Người đã 
để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và lực 
lượng CAND một kho tàng lý luận sâu sắc, quý 
báu trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí 
Minh về CAND là di sản tinh thần, thiêng liêng, là 
nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động 
của lực lượng CAND, góp phần quan trọng làm 
nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc 
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), 
giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

 Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp 
tục ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa 
bình”, kích động biểu tình, bạo loạn nhằm lật đổ 
chính quyền cách mạng ở nước ta với tính chất 
ngày càng nguy hiểm, tinh vi, xảo quyệt. Tình hình 
tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức 
tạp. Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ nặng 
nề đối với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ 
ANQG, giữ gìn TTATXH; lực lượng CAND càng phải 
ra sức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, nắm 
vững về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, để “Xây 
dựng phong cách Người CAND bản lĩnh, nhân 
văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công 
an tỉnh luôn xác định Cuộc vận động “Xây dựng 
phong cách Người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì 

nhân dân phục vụ” là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng 
CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANCT, TTATXH 
trong tình hình mới. Trong những năm qua, Đảng 
ủy Công an tỉnh quán triệt sâu sắc quan điểm, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về CAND, đã ban hành và tập 
trung quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết về 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc 
gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng 
lực lượng Công an tỉnh; Chương trình công tác 
Công an gắn với quán triệt và thực hiện nghiêm 
túc phương châm hành động của toàn lực lượng 
“Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu 
quả”; phát động phong trào thi đua “Vì An ninh 
Tổ quốc” và các cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì 
nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an Nhân 
dân chấp hành nghiêm điều lệnh - xây dựng nếp 
sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”, “Công an 
Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. 
Chỉ đạo, hướng dẫn Công an đơn vị, địa phương 
chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ đột 
phá theo chủ đề công tác hàng năm của Bộ Công 
an đề ra; đồng thời chủ động lựa chọn những vấn 
đề bức xúc, còn nhiều hạn chế trong công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND để tổ chức 
sinh hoạt chuyên đề, góp phần tăng cường năng 
lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm 
của đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong thực hiện 

côNG AN TỉNh QuẢNG NAM 
“Xây dựng phong cách người công an nhân dân 
bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Đại tá  � huỳNh SôNg Thu
Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam



13XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 8+9/2019

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị 05 
của Bộ Chính trị về “học tập, làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Giám 
đốc Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch để 
chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Cuộc vận 
động. Thành lập Ban chỉ đạo gồm 08 đồng chí, do 
đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách 
công tác Xây dựng lực lượng làm Trưởng ban. Việc 
triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng 
phong cách Người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì 
nhân dân phục vụ” luôn gắn với thực hiện nghiêm 
túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 
của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an 
về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công 
an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ 
dạy” trong tình hình mới. 

Chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành 
động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công 
an tỉnh là giữ vững lập trường quan điểm cách 
mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành 
nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh Công an 
nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc 
và Nhân dân; luôn phấn đấu, rèn luyện theo 5 lời 
thề, 10 điều kỷ luật, 6 điều Bác Hồ dạy Công an 
nhân dân; lấy chuẩn mực đạo đức và sự hài lòng 
của quần chúng nhân dân làm thước đo phẩm 
chất của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ; thường 
xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, giữ gìn tư thế, 
lễ tiết, tác phong, lề lối làm việc, sẵn sàng hy sinh 
bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, hết lòng phụng sự Tổ 
quốc, phục vụ Nhân dân; mưu trí, dũng cảm trong 
chiến đấu, không ngừng nỗ lực khắc phục khó 
khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ chính trị mà Đảng và ngành giao phó. 

Trên lĩnh vực ANQG, lực lượng Công an tỉnh 
thực hiện tốt phương châm “an ninh chủ động”, 
tích cực nắm tình hình, phát hiện sớm những yếu 
tố tác động đến ANTT; chủ động tham mưu đấu 
tranh vô hiệu hoá các hoạt động chống phá của 
số đối tượng phản động, cực đoan trong tôn giáo; 
phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động 
trái phép, không để các thế lực thù địch, các đối 
tượng cực đoan lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân 
tộc, dân chủ, nhân quyền, khiếu kiện hình thành 

“điểm nóng” về ANTT. Triển khai có hiệu quả công 
tác đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền 
xuyên tạc, kích động chống phá, các quan điểm 
sai trái, thù địch, làm tốt công tác thông tin, tuyên 
truyền, định hướng dư luận, nâng cao ý thức cảnh 
giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 
dân, góp phần đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, 
hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực 
thù địch, phản động. 

Trên lĩnh vực TTATXH, với tinh thần quyết tâm 
tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an tỉnh 
đã điều tra khám phá hàng nghìn vụ án, nhiều 
vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được 
nhân dân tin tưởng, ủng hộ (trong 02 năm 2017, 
2018 đã điều tra, khám phá trung bình đạt tỷ lệ 
82,46%, trong đó, trọng án đạt tỷ lệ 100%, 24/24 
vụ). Công tác điều tra, xử lý tội phạm chấp hành 
đúng quy định của pháp luật, không để oan sai, 
bỏ lọt tội phạm, qua đó không chỉ khẳng định bản 
lĩnh trong công tác và chiến đấu của lực lượng 
công an tỉnh mà hơn hết là góp phần kiềm chế 
tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh. Quá trình đấu 
tranh với tội phạm, lực lượng công an tỉnh luôn 
thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm; 
luôn giữ vững phẩm chất cách mạng của người 
chiến sỹ CAND, mưu trí, dũng cảm không lung 
lay ý chí trước những cám dỗ, mua chuộc, uy hiếp 
của tội phạm. Đặc biệt, trong điều tra, truy bắt tội 
phạm, quản lý địa bàn, giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo cũng như công tác xử lý vi phạm hành 
chính luôn bảo đảm chính xác, đúng người, đúng 
tội, khách quan, công bằng, không oan sai, tránh 
được các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, xa rời 
quần chúng đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nguyện 
vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đối 
với công tác quản lý, giam giữ, đảm bảo chế độ 
chính sách đối với bị can, phạm nhân được thực 
hiện nghiêm túc và thể hiện được tính nhân văn 
trong lực lượng công an. Công tác thi hành án 
phạt; xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều 
kiện, giảm án phạt tù và án phạt tại xã, phường, 
thị trấn dịp Tết Nguyên đán, Lễ 30/4, Quốc khánh 
2/9 được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công 
khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng đơn, 
thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời thực hiện hiệu 
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quả Đề án “Đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối 
với người chấp hành xong án phạt tù”; xây dựng 
188 mô hình hòa nhập cộng đồng, qua đó đã hỗ 
trợ, giúp đỡ nhiều người chấp hành xong án phạt 
tù có việc làm, thu nhập ổn định; giảm tái phạm. 

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tăng 
cường lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm 
các chức danh công an xã, Giám đốc Công an tỉnh 
quyết định tăng cường 44 đồng chí công an về 
21 xã (trưởng CA xã: 21 đồng chí, Phó CA xã: 6 đồng 
chí, Công an viên:17 đồng chí); đã có phương án bố 
trí Công an xã chính quy giai đoạn 2019-2021 với 
số lượng trên 250 đồng chí. Triển khai thực hiện 
hiệu quả Chương trình công tác xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác 
dân vận. Hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, 
địa phương tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ 
ANTQ” với nội dung, hình thức phong phú, thu 
hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân 
dân. Qua đó đã có 186/244 xã, phường, thị trấn và 
60 cơ quan, doanh nghiệp, trường học tổ chức tốt 
ngày hội. Đến nay toàn tỉnh có nhiều mô hình tự 
phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT.

 Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3104 của 
Bộ Công an quy định về tổ chức lấy ý kiến góp ý 
của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với CAND; 
tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân 
dân” để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng 
chính đáng cũng như những khó khăn, vướng 
mắc, bức xúc trong Nhân dân để tham mưu giải 
quyết kịp thời hiệu quả. Qua đó, tăng cường hơn 
nữa mối quan hệ khắng khít giữa Nhân dân và lực 
lượng công an, đồng thời góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, 
đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 
và xây dựng lực lượng công an tỉnh. 

Hướng đến mục đích phục vụ Nhân dân ngày 
càng tốt hơn, công tác cải cách hành chính tiếp tục 
được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan 
trọng theo hướng tinh giảm các thủ tục, tạo thuận 
lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân; tiếp tục 
bố trí cán bộ thực hiện tốt các thủ tục hành chính 
tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu 
tư tỉnh và tại Trung tâm hành chính công thành 
phố Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn; nhờ đó, chỉ số cải 

cách hành chính của Công an tỉnh năm 2018 đạt 
93 điểm, xếp hạng 10/63 tỉnh, thành và năm 2019 
phấn đấu tăng mức cao hơn.

Thực hiện tốt phương châm bám sát cơ sở, 
gần dân, sát dân, trong những năm qua lực lượng 
Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chương 
trình hành động cụ thể và thiết thực. Phối hợp với 
các cấp các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công 
tác đền ơn đáp nghĩa, đã xây dựng 433 ngôi nhà 
tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn; thăm và tặng hơn 34 
nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách, các 
đồng bào khó khăn; nhận phụng dưỡng 18 Mẹ 
VNAH; hàng nghìn ngày công giúp nhân dân khắc 
phục khó khăn do thiên tai, bão lũ. Tổ chức khám 
chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 10 nghìn lượt 
người dân ở các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh. 
Ngoài ra, Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động 
tình nghĩa với xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, 
tích cực giúp địa phương làm tốt công tác xóa đói 
giảm nghèo bền vững.

Qua thực tiễn đã xuất hiện nhiều tấm gương, 
tập thể và cá nhân tiêu biểu về bản lĩnh, tinh thần 
mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu và xây 
dựng lực lượng Công an. Nhiều tập thể và hàng 
nghìn lượt cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ ngành Trung ương 
và UBND tỉnh khen thưởng, tiêu biểu như: Phòng 
Tham mưu, Phòng An ninh đối nội, Phòng An ninh 
chính trị nội bộ, Phòng Cảnh sát môi trường, Công 
an huyện Hiệp Đức, Phòng cảnh sát hình sự… 
Kết quả đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận 
thức và hành động trong toàn lực lượng Công an 
tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và 
xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững 
mạnh, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, của tỉnh nhà. 

Thời gian đến, tình hình ANCT và TTATXH tiếp 
tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng 
cường hoạt động chống phá, thực hiện “diễn biến 
hoà bình”, kích động biểu tình, bạo loạn lật đổ 
nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

(Xem tiếp trang 18)
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Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn 
việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ 

tốt hay kém”… Đảng ta xác định công tác cán bộ là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, 
có vai trò quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam. 

Đối với thành phố Tam Kỳ - trung tâm kinh tế, 
chính trị, văn hóa, khoa học của tỉnh Quảng Nam, 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 
XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tam 
Kỳ lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020), trong những 
năm qua, bằng các chương trình hành động cụ 
thể; đồng thời học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành 
phố Tam Kỳ đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức ngày càng vững mạnh, đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị 
vững mạnh

Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 
XX, Thành ủy Tam Kỳ đã xây dựng Chương trình 
hành động để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện 
Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ về “nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 
2016-2020 và định hướng đến năm 2025”. Trên cơ 
sở tình hình thực tế của địa phương, thành phố đã 
kiện toàn, sắp xếp các tổ chức của hệ thống chính 
trị đồng bộ, thống nhất. Trong đó, tập trung đẩy 
mạnh cải cách hành chính, triển khai sắp xếp tổ 
chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu 

quả, không chồng chéo, trùng lặp; thực hiện tinh 
giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất 
lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công 
chức viên chức, người lao động; xây dựng Đề án vị 
trí việc làm theo quy định đến năm 2021. Đến nay 
đã sáp nhập 10 đơn vị sự nghiệp thành 04 đơn vị, 
giải thể 01 đơn vị và chuyển hình thức hoạt động 
01 đơn vị sự nghiệp khác; sáp nhập thôn, khối phố 
từ 109 xuống còn 85; thành lập 09/13 Trung tâm 
Văn hóa - Thể thao xã, phường. Ngoài ra, Đề án sáp 
nhập Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành 
phố, UBKT Thành ủy và Thanh tra thành phố cũng 
đã được Ban Thường vụ  Tỉnh ủy phê duyệt; Đề án 
sắp xếp các Hội đặc thù giai đoạn 2018-2020 giảm 
từ 15 còn 12 Hội (cấp TP) và từ 99 còn 79 Hội (cấp 
xã phường) cũng đang chuẩn bị triển khai thực 
hiện. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình 
hành động số 25 của Thành ủy về thực hiện Nghị 
quyết 13 của Tỉnh ủy về “nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, sau Đại hội nhiệm 
kỳ XX, thành phố thực hiện ngay việc phân công 
các đồng chí Thành ủy viên và lãnh đạo các ban 
xây dựng đảng đứng điểm ở cơ sở, tham dự sinh 
hoạt tại các chi, đảng bộ cơ sở, các chi bộ thôn, 
khối phố để nắm bắt tình hình, kịp thời lãnh chỉ 
đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động của chi bộ đảng; hoàn chỉnh củng cố chi ủy 
84/85 khối phố; nhất thể hóa chức danh bí thư 
kiêm trưởng thôn/khối phố ở 19/85 thôn/khối 
phố, chức danh bí thư kiêm trưởng ban công tác 

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức ở thành phố Tam Kỳ

Bùi NgọC ẢNh �
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ
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mặt trận ở 66/85 thôn/khối phố. Các chức danh 
thôn khối phố là đảng viên cũng tăng lên: thôn, 
khối phố trưởng đạt 77/85; thôn, khối đội trưởng, 
công an viên 63/85; trưởng ban công tác mặt trận 
82/85; bí thư chi đoàn 51/85; chi hội trưởng nông 
dân 41/81; chi hội trưởng phụ nữ 40/85; chi hội 
cựu chiến binh 50/85....  Nhờ vậy, chất lượng sinh 
hoạt ở các chi bộ đã được nâng lên rõ rệt, thể hiện 
rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo ở cấp cơ sở. 

Từ việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy đã thay đổi 
số lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), trong năm 
đầu nhiệm kỳ (2015), Đảng bộ thành phố Tam Kỳ 
có 65 TCCSĐ trực thuộc. Đến tháng 6/2019, sau 
quá trình thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp và 
tiếp nhận mới các TCCSĐ từ Đảng bộ khối Doanh 
nghiệp tỉnh, Đảng bộ thành phố hiện nay có 95 
TCCS đảng, với 6.753 đảng viên, trong đó đảng 
viên mới kết nạp từ năm 2015 đến tháng 6/2019 
là 459 đồng chí.

Thành phố xây dựng và thực hiện tốt Quy 
chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa các cơ quan 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức đoàn 
thể… Việc làm này luôn luôn có sự đổi mới cả nội 
dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tế của 
địa phương; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung 
dân chủ, phát huy được vai trò của tập thể và 
trách nhiệm cá nhân, giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa cấp uỷ với chính quyền và các tổ chức chính 
trị - xã hội; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong 
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, và giải 
quyết các vấn đề bức xúc, nhất là trên các lĩnh vực 
đất đai, xây dựng…

Nâng cao chất lượng cán bộ; tạo môi trường 
làm việc thuận lợi, phát triển cán bộ, đảng 
viên

Để có đội ngũ cán bộ chất lượng, đáp ứng yêu 
cầu trong giai đoạn phát triển, sự lựa chọn cán bộ 
được thành phố quan tâm toàn diện từ các khâu: 
tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào 
tạo bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, kiểm tra và đánh 
giá cán bộ. Đây là những nội dung quan trọng nổi 
bật trong công tác cán bộ ở Tam Kỳ trong nhiều 
năm qua, nhất là nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XX 
(2015-2020). Thể hiện:

 Công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ được 

thành phố thực hiện đúng theo các quy định. 
Việc thi tuyển công chức, viên chức đảm bảo theo 
Đề án vị trí việc làm đã phê duyệt đến năm 2021. 
Theo đó, từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, 
thành phố tuyển mới 37 cán bộ, công chức (thành 
phố 9, xã phường 28), nâng tổng số CBCC hiện có 
lên 205 người. Bên cạnh thi tuyển CBCC, thành 
phố đặc biệt quan tâm đến bố trí, sắp xếp, phân 
công công tác đối với học viên Đề án 500 của tỉnh 
về Tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2011-2016. UBND thành phố đã phân công, 
bố trí 29 cán bộ về công tác tại 13 xã, phường. Qua 
thời gian phấn đấu công tác, đã bổ nhiệm 05 cán 
bộ vào các chức vụ lãnh đạo của xã, phường.

Công tác quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, 
thành phố đã xác định làm tốt công tác này để chủ 
động công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng 
cán bộ. Trên tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, 
Thành ủy Tam Kỳ ban hành Quy định số 04 năm 
2018 về các tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện 
Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Theo đó, thực 
hiện công tác cán bộ luôn quan tâm đến các tiêu 
chuẩn, chất lượng, cơ cấu, đặc biệt quan tâm đến 
cán bộ trẻ, nữ. Từ 2015 đến nay: cấp thành phố có 
20/80 cán bộ lãnh đạo từ trưởng, phó phòng và 
tương đương trở lên là nữ; 8/43 ủy viên BCH Đảng 
bộ; 1/13 ủy viên Ban thường vụ; 8/29 đại biểu 
HĐND. Cấp xã, phường: 43 nữ/176 ủy viên BCH 
Đảng bộ và 5 /21 ủy viên Ban Thường vụ. Từ chỗ 
đảm bảo quy trình, chặt chẽ, đạt yêu cầu cả về hệ 
số quy hoạch, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, chuẩn chính trị 
và chuyên môn trong quy hoạch cán bộ trong thời 
gian qua đã rất thuận lợi trong công tác đề bạt, bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, giới thiệu cán 
bộ ứng cử. Tất cả được đảm bảo đúng quy trình, 
tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Việc đề bạt, luân chuyển cán bộ, thực hiện trên 
quan điểm: đồng bộ, thường xuyên, liên tục; coi 
trọng việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, 
tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ khi bố trí, đề bạt, 
luân chuyển và bổ nhiệm; có luân chuyển dọc, 
luân chuyển ngang giữa các cơ quan, đơn vị trong 
toàn hệ thống chính trị; cân đối, hài hoà giữa luân 
chuyển cán bộ với việc phát triển nguồn cán bộ 
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tại chỗ, đảm bảo cán bộ luân chuyển là cán bộ trẻ, 
có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng 
lực nổi trội, nằm trong quy hoạch, có triển vọng 
phát triển; việc xem xét, bố trí cán bộ sau luân 
chuyển căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình 
thực tiễn. Đồng thời thành phố đẩy mạnh việc 
thực hiện luân chuyển, bố trí một số chức danh 
cán bộ không phải là người địa phương theo Kết 
luận 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị. 
Cho nên, khi luân chuyển thành phố đã chọn 
những địa phương, đơn vị khó khăn, có những 
vấn đề nổi cộm, lĩnh vực phức tạp để cán bộ có 
điều kiện thử thách, có cơ hội phát huy năng lực, 
sở trường, sáng tạo của mình trong thời gian luân 
chuyển.

 Kết quả, từ 2015 đến nay, có 6 cán bộ luân 
chuyển từ thành phố về địa phương với các chức 
danh phó chủ tịch, chủ tịch, phó bí thư, bí thư xã 
phường; sau khi về cơ sở có 3 cán bộ luân chuyển 
về lại thành phố đảm nhận các chức vụ Trưởng 
phòng và tương đương trở lên (có đồng chí về 
giữ chức vụ PCT UBND thành phố), trong đó có 
2 đồng chí bổ sung cấp ủy thành phố, 02 đồng 
chí bổ sung BTV Thành  ủy; luân chuyển 04 cán bộ 
trưởng, phó phòng ban này sang phòng ban khác. 
Bên cạnh đó, thực hiện điều động của Tỉnh ủy 2 
đồng chí cán bộ chủ chốt của  thành phố về Tỉnh 
để đảm nhận các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh 
ủy và Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời tiếp 
nhận 02 cán bộ từ tỉnh về địa phương vào các chức 
danh Chủ tịch và PCT UBND thành phố.

Trong luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo xã 
phường, thành phố cũng đã thực hiện việc nhất 
thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch 
UBND ở 3 địa phương (Phước Hòa, Hòa Thuận và 
An Mỹ), các địa phương này trong những năm qua 
đều là những đơn vị phát triển rất tốt trên tất cả 
các mặt.

Đối với cán bộ, công chức chuyên môn không 
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, từ năm 2016 đến 
nay, toàn thành phố đã điều động chuyển đổi vị 
trí công tác 24 công chức, viên chức, từ cơ quan và 
xã, phường này sang cơ quan và xã, phường khác, 
tập trung chủ yếu  vào các chức danh: địa chính 
xây dựng, kế toán, chính sách xã hội. 

Qua việc điều động, luân chuyển cán bộ đã 
tạo nên bước chuyển biến rõ nét và ổn định ở 
hầu hết các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, một số 
địa phương có sự bứt phá, một số ban ngành có 
sự chuyển biến rõ rệt. Đa phần cán bộ được điều 
động, luân chuyển đều phát huy tinh thần trách 
nhiệm, nỗ lực, cố gắng, đã khẳng định được bản 
lĩnh chính trị, năng lực công tác của mình ở đơn 
vị mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực 
hiện công khai, dân chủ, công bằng, đảm bảo tiêu 
chuẩn và đúng quy trình, quy hoạch, kế hoạch 
phù hợp giữa chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí 
công tác, khắc phục cơ bản được tình trạng đào 
tạo tràn lan, đào tạo không theo mục đích. Theo 
đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 418 lượt cán bộ 
thành phố, 1.574 lượt cán bộ xã phường được đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên 
môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Tam Kỳ đặc biệt 
quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ nâng cao trình 
độ chuyên môn sau đại học, từ 2015 đến nay có 25 
cán bộ tốt nghiệp thạc sỹ, đáp ứng tốt yêu cầu đặt 
ra trong tình hình mới. 

Công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại không chỉ 
là việc làm định kỳ hàng năm, mà mọi chủ trương, 
nghị quyết, chỉ thị, quy định được ban hành, các 
công việc được giao đều được các ngành kiểm 
tra, đánh giá cụ thể về tất cả các mặt như: tiến độ, 
thời gian hoàn thành, chất lượng công việc... Bên 
cạnh đó, thành phố luôn quan tâm thi đua khen 
thưởng kịp thời, đảm bảo đúng, khách quan, công 
bằng cũng là một động lực quan trọng thúc đẩy 
cán bộ nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao.  

Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ 
lãnh đạo, công chức, viên chức

Để làm tốt việc này, Tam Kỳ đẩy mạnh thực 
hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề 
ra các nội dung đột phá, tạo sự chuyển biến rõ nét. 
Trong đó đáng chú ý là Quy định số 06 của Thành 
ủy về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
trước hết là các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy 
viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên, người đứng đầu 
các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan đơn vị. Qua 
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đây, nêu cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người 
đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong 
cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng 
nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành 
tích, quan liêu, hình thức; thực hành tiết kiệm, 
chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao tinh thần 
trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”; tiếp tục thực hiện 
việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 
đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức, viên 
chức từ thành phố đến cơ sở. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 trong 
những năm vừa qua đã thực sự làm chuyển biến 
và từng bước đạt được các yêu cầu đặt ra về chất 
lượng tiêu chuẩn cán bộ; hiệu quả quản lý, kiểm 
điểm đánh giá xếp loại cán bộ, hiệu quả công tác 
luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ. Đặc biệt là tính 
tiền phong gương mẫu của người đứng đầu “nói đi 
đôi với làm” thể hiện khá rõ nét; phát huy tốt vai trò 
lãnh đạo của người đứng đầu trong việc kèm cặp, 
đào tạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cán bộ dưới 
quyền; cán bộ, công chức, viên chức của thành phố 
từ đó có thêm động lực nỗ lực, phấn đấu, vươn lên 
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

Nghiên cứu, học tập, vận dụng tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Bác trong công tác cán bộ 
bằng những việc làm cụ thể thiết thực trong 
những năm vừa qua ở Tam Kỳ càng thấy rõ những 
giá trị thực tiễn trong từng lời Bác dạy. Công tác 
cán bộ luôn luôn là vấn đề mấu chốt trong mọi 
việc. “Cán bộ tốt thì việc gì cũng thành công”. 
Những thành quả mọi mặt của thành phố Tam Kỳ 
cũng chính là bắt đầu từ nền tảng công tác cán 
bộ. Tam Kỳ đang lấy đó làm động lực để thúc đẩy, 
vươn lên trở thành thành phố trẻ năng động của 
Tỉnh Quảng Nam. 

xã hội chủ nghĩa; tình trạng “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hoá” của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên sẽ là những thách thức đối với lực lượng 
Công an tỉnh trong thời gian đến. Từ việc 
thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong 
cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân 
dân phục vụ”, Công an tỉnh Quảng Nam rút ra 
những vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, phải quán triệt cho cán bộ chiến 
sỹ nhận thức rõ, đầy đủ tinh thần, học tập và 
làm theo“tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”; mỗi cán bộ chiến sỹ phải tự giác 
học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức về tư 
tưởng, đạo đức, xây dựng nhân cách người 
chiến sỹ Công an “vì Nhân dân phục vụ”; giữ 
vững kỷ cương, kỷ luật, thể hiện phong cách 
gần gũi, thân thiện và trách nhiệm trong công 
tác, tin tưởng vào khả năng, ý chí, trí tuệ và 
sức mạnh đoàn kết của Nhân dân.

Thứ hai, phải nắm vững và vận dụng công 
tác cán bộ một cách có hiệu quả, nhất là trong 
tình hình hiện nay, trước những tác động mặt 
trái của xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến 
tình hình tư tưởng, hiệu quả công tác của cán 
bộ, chiến sĩ trên cơ sở đó đưa ra những định 
hướng, giải pháp phù hợp để xây dựng đội 
ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức 
đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Thứ ba, mỗi cán bộ công an phải lấy tư 
tưởng “Vì Nhân dân phục vụ” xem đó là sợi 
chỉ đỏ trong việc triển khai thực hiện công tác 
cán bộ, từ đó tạo sự nhận thức đúng đắn, đầy 
đủ và xuyêt suốt từ tỉnh đến cơ sở, làm cho 
mỗi cán bộ chiến sỹ công an nêu cao ý thức tự 
giác trong nhận thức và hành động, xây dựng 
hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, chiến sĩ 
Công an Quảng Nam trong lòng Nhân dân, để 
thật sự dân tin, dân yêu, dân quí, dân giúp đỡ 
Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng 
và ngành giao phó. 

(Xem tiếp trang 14)

Công an tỉnh
Quảng Nam...
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Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam ngày càng 
khẳng định được vai trò của mình trong xã 
hội. Hội tham gia tích cực vào việc phát huy 

quyền làm chủ của Nhân dân, góp ý đổi mới hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp 
quyền của dân, do dân, vì dân. Việc thực hiện các chỉ 
thị của Đảng, Nhà nước được Hội Luật gia tỉnh phối 
hợp triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Từ 
đó tổ chức Hội được kiện toàn, hiệu quả hoạt động 
của Hội được nâng cao, khẳng định vị trí và vai trò 
tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của Hội Luật 
gia, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên nhiều 
phương diện công tác.

Hội Luật gia tỉnh hoạt động dân chủ, đoàn kết, 
tập hợp rộng rãi các luật gia đã và đang làm công tác 
pháp luật trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
kinh tế… tự nguyện hoạt động cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền tự do, dân chủ 
của Nhân dân. Hội viên Hội Luật gia tỉnh gương mẫu 
chấp hành chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng; 
chính sách, pháp luật của nhà nước; hoạt động vì 
công lý, vì Nhân dân. Hội luật gia các cấp trong tỉnh 
làm nòng cốt trong công tác trợ giúp pháp lý cho 
người nghèo, tăng cường công tác giáo dục, phổ 
biến pháp luật cho Nhân dân. Các cấp hội, hội viên 
tích cực trong góp ý kiến xây dựng chính sách pháp 
luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tham gia 
đấu tranh phòng chống tội phạm. Hoạt động của 
Hội hướng đến mục đích bảo vệ lẽ phải, công bằng 
và tiến bộ xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng, quyền tự do, dân chủ của Nhân dân; bảo 
vệ Đảng, nhà nước; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia tỉnh luôn quan 
tâm xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, 
tổ chức, đạo đức và nghề nghiệp. Trong nhiệm kỳ 
2014-2019, Hội Luật gia tỉnh kết nạp được trên 200 
hội viên và 19 chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh Hội; 
nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh đến nay hơn 
500 hội viên với 36 chi hội. Trong tổng số hội viên 
hiện có của tỉnh Hội, số hội viên có trình độ đại học 
chiếm 98%, hội viên là đảng viên chiếm 95%, hội viên 
là cán bộ công chức chiếm 97,04%, hội viên là cán 
bộ hưu trí chiếm 2,96. Nhiều chi, huyện hội đã đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt động. Hội viên Hội 
Luật gia biết gắn kết nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ 
chuyên môn để triển khai công tác Hội, công tác của 
cơ quan, đơn vị từ đó đã phát huy vai trò của tổ chức 
Hội trong việc góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị 
vững mạnh. Nhiều hội viên trở thành nòng cốt, cán 
bộ chủ chốt trong tổ chức đảng, chính quyền, đoàn 
thể  tại địa phương, đơn vị và đã nêu gương trong 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Hội Luật gia tỉnh thể hiện rõ vai trò trong việc 
tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật; 
tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị 
với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và 
thi hành pháp luật. Thực hiện yêu cầu của Đoàn đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội Luật 
gia tỉnh Quảng Nam đã sớm hình thành các nhóm 
nghiên cứu pháp luật chuyên ngành gồm đội ngũ 
luật gia có kinh nghiệm, có trình độ, kiến thức đang 
đảm đương những trọng trách trong một số cơ quan 
hành pháp và tư pháp, đã góp nhiều công sức, trí tuệ 
vào việc xây dựng pháp luật Việt Nam và các văn bản 

phát huy vai trò 
CỦA HỘI LUẬT GIA TỈNH QUẢNG NAM

huỳNh Thị TuyếT �
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
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quy phạm pháp luật ở địa phương.

Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, cán bộ, 
công chức, viên chức và Nhân dân. Trong nhiệm kỳ 
qua, cấp Hội trong tỉnh đã thực hiện trên 240 đợt phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho trên 6.330 lượt người 
tham dự. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 
theo quy định của pháp luật được Hội Luật gia tỉnh 
quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Với 
tư cách là thành viên của Hội đồng phối hợp công 
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của 
tỉnh, Hội Luật gia phối hợp với Trung tâm trợ giúp 
pháp lý Nhà nước của tỉnh tổ chức tư vấn, trợ giúp 
pháp lý lưu động 34 đợt cho hơn 880 người là đối 
tượng chính sách, người nghèo và đối tượng khác ở 
các xã vùng sâu, vùng xa.

 Hội Luật gia và hội viên tham gia các chương 
trình, dự án, đề tài nghiên cứu, phản biện xã hội theo 
đề nghị của các cơ quan nhà nước hoặc theo nhiệm 
vụ của ngành yêu cầu phải thực hiện. Khi tham gia 
các đề tài nghiên cứu, phản biện xã hội… hội viên 
Hội Luật gia tỉnh luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, 
khách quan, tâm huyết, khoa học, sáng tạo với 
mong muốn đạt chất lượng, hiệu quả cao. Là thành 
viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia 
tỉnh có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động 
giám sát và phản biện xã hội. Trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ, Hội phối hợp tốt với các cơ quan tổ 
chức có liên quan bằng nhiều hình thức và nội dung 
phong phú, đa dạng, có ý nghĩa thiết thực; từ đó 
nâng cao địa vị của Hội trong xã hội. Tích cực tham 
gia các hoạt động chính trị, pháp lý phục vụ nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm 
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Hội Luật 
gia tỉnh còn những khó khăn, vướng mắc. Công 
tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên còn chậm. 
Một số huyện chưa có tổ chức Hội Luật gia. Việc bồi 
dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn, đạo đức 
nghề nghiệp cho hội viên chưa có điền kiện để thực 
hiện. Một số chi hội còn lúng túng về nội dung sinh 
hoạt và phương thức hoạt động, chưa phát huy hết 
khả năng của luật gia tham gia công tác Hội. Một số 
cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy 

đủ về vai trò của Hội Luật gia nên chưa thực sự quan 
tâm tạo điều kiện để củng cố tổ chức, phát triển hội 
viên và hỗ trợ cho Hội hoạt động.

Để tiếp tục phát huy vai trò và khả năng của Hội 
Luật gia trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân thì 
cần có sự quan tâm chỉ đạo và thực hiện đồng bộ 
nhiều giải pháp của các cấp, các ngành từ Trung 
ương đến địa phương. Đẩy mạnh việc phổ biến, 
quán triệt nội dung các Chỉ thị của Bộ Chính trị, của 
Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Ban Bí thư về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện các 
giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội 
Luật gia. Các cấp ủy, chính quyền. Mặt trận, đoàn thể 
nắm vững những quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các cấp Hội Luật gia củng cố, kiện toàn tổ chức 
và phát triển hội viên. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, 
nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và hội 
viên luật gia. Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong 
công tác xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo các văn 
bản quy phạm pháp luật về những nội dung có liên 
quan. 

Hội Luật gia tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn 
pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân, đặc biệt là 
nhân dân ở miền núi, ven biển, người nghèo và các 
đối tượng chính sách. Tham gia nghiên cứu, góp ý 
các đề án về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, các 
hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại 
theo quy định của pháp luật. Tham gia thực hiện tốt 
các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và giải quyết các tranh chấp pháp 
lý theo quy định. 

Trong quá trình hội nhập quốc tế, Hội Luật gia 
tỉnh cũng cần phải từng bước tham gia vào các hoạt 
động đối ngoại nhân dân để góp phần gìn giữ hòa 
bình, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Đồng 
thời các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội 
Luật gia cùng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải 
quyết những vụ việc phức tạp, vụ việc nóng, những 
vấn đề còn thách thức ở địa phương góp phần tích 
cực trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị và 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng là vấn đề có 
tính quy luật, là tất yếu khách quan trong 

công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở Nghị quyết số 
13-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về “Nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã 
tiến hành khảo sát ở từng tổ chức cơ sở đảng, tổng 
hợp, đánh giá sát đúng những mặt hạn chế, yếu 
kém trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và xây 
dựng chương trình hành động phù hợp với điều 
kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối. 

Những năm qua, nhờ tập trung bám sát 03 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương 
trình hành động và kiên trì, quyết liệt trong lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện nên công tác xây dựng đảng 
của Đảng bộ Khối có sự chuyển biến rõ nét, ngày 
càng đi vào chiều sâu; năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng 

đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ 
Khối được nâng lên, quyết định chất 
lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 
chính trị ở từng cơ quan, đơn vị góp 
phần quan trọng cùng toàn Đảng bộ 
tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XXI, đưa Quảng Nam trở thành tỉnh 
khá của cả nước.

Thường xuyên nghiên cứu nắm 
vững, kịp thời cụ thể hóa và thực 
hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy 
định, hướng dẫn của Trung ương và 

Tỉnh ủy về thi hành Điều lệ Đảng, công tác xây 
dựng Đảng.

Ngay sau khi tiếp nhận và được quán triệt, học 
tập các quy định, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn... 
của Trung ương và Tỉnh ủy, Thường trực Đảng ủy 
Khối đã tập trung chỉ đạo, triển khai cho cán bộ, 
đảng viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của 
Đảng ủy Khối nghiên cứu kỹ nội dung, tham mưu 
đề xuất việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; khi 
cần thiết, tổ chức sinh hoạt chuyên đề để thảo luận 
làm rõ, thống nhất về nhận thức và cách thức triển 
khai, thực hiện đối với những nội dung mới, phức 
tạp, khó hiểu. 

Sau khi đã cụ thể hóa bằng các văn bản, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành quán triệt đến 
tất cả cấp ủy và cán bộ, đảng viên ở cơ sở, chỉ đạo 
các cấp ủy cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn để cụ 
thể hóa phù hợp và quán triệt, tổ chức thực hiện 
nghiêm túc; hằng năm đều xây dựng kế hoạch 
kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những tổ chức đảng 

Hội nghị quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW tại Đảng ủy Khối.

Nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng
ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

NguyễN PhướC SơN  �
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Quảng Nam
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thực hiện chưa đạt yêu cầu. Theo đó, hầu hết các 
tổ chức cơ sở đảng đều có sự đầu tư, nghiên cứu 
về công tác xây dựng Đảng; cụ thể hóa quy định, 
hướng dẫn của cấp trên ngắn gọn, phù hợp với 
thực tiễn của tổ chức đảng nên rất thuận lợi trong 
quá trình tổ chức thực hiện, hạn chế sai sót so với 
trước đây, triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo 
và hiệu quả, giữ vững các nguyên tắc trong tổ chức 
và sinh hoạt đảng. 

Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; 
tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; 
xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh

Việc củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng 
tương ứng với tổ chức bộ máy hành chính luôn 
được quan tâm, thực hiện khi có chủ trương chia 
tách, sáp nhập, thành lập mới cơ quan, tổ chức và 
kịp thời chỉ đạo thành lập các tổ chức đoàn thể 
tương ứng. Chỉ đạo xây dựng đề án, thành lập các 
đảng bộ cơ sở trên nền tảng các chi bộ cơ sở đối 
với các tổ chức đảng có quy mô trên 30 đảng viên 
và thành lập các tổ đảng đối với các chi bộ có đông 
đảng viên, phù hợp với điều kiện cụ thể. Bên cạnh 
việc củng cố, kiện toàn tổ chức, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối rất chú trọng xây dựng đội ngũ cấp 
ủy các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường 
xuyên kiện toàn, củng cố đảm bảo đủ về số lượng 
và nâng cao chất lượng, lãnh đạo thực hiện nhất 
quán chủ trương thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng 
thời là bí thư cấp ủy; hằng năm mở các lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho bí 
thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Triển khai thực hiện nghiêm chủ trương tăng 
cường về cơ sở, sâu sát cơ sở; phân công các đồng 
chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy chuyên trách 
theo dõi các tổ chức cơ sở đảng. Hằng tháng, các 
đồng chí được phân công có trách nhiệm sắp xếp 
thời gian dự sinh hoạt, làm việc với cấp ủy, ban 
thường vụ cấp ủy cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ để 
nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết những 
khó khăn, những vấn đề nổi cộm; hướng dẫn, giải 
đáp những vướng mắc về nghiệp vụ trong công 
tác xây dựng Đảng ở cơ sở, nhất là việc nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời phát hiện, 
chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện sai trái, lệch 
lạc của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở thường xuyên 
rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc; xây 
dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị và các đoàn thể; xây dựng chương 
trình công tác toàn khóa, hằng năm, quý, tháng và 
đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Do đó, sự lãnh 
đạo, chỉ đạo và mối quan hệ công tác giữa cấp ủy 
với các tổ chức trong hệ thống chính trị đã đi vào 
nền nếp, hoạt động hiệu quả hơn.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm 
bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu 
là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo nhằm 
nâng cao chất lượng đảng viên, quyết định vai trò 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 
Bên cạnh việc cụ thể hóa, hướng dẫn rõ hơn một 
số nội dung về công tác chuẩn bị và tổ chức sinh 
hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện khung tiêu 
chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ 
theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức 
đảng triển khai thực hiện nghiêm việc chọn ngày 
cố định để tổ chức sinh hoạt chi bộ hằng tháng, 
giúp đảng viên chủ động sắp xếp công việc, tham 
dự sinh hoạt đông đủ và nội dung sinh hoạt chi 
bộ phải gởi trước cho đảng viên để nghiên cứu, 
chuẩn bị nội dung tham gia tại buổi sinh hoạt, từ 
đó ý kiến tham gia sôi nổi, đa dạng và chất lượng 
hơn. Trên cơ sở đó, hầu hết các chi, đảng bộ cơ 
sở đã lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc; 
nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ 
được duy trì, tổ chức sinh hoạt chuyên đề từ 3- 4 
kỳ/năm; tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt 
chi bộ đạt trung bình trên 95%, nhiều chi bộ đạt 
100% đảng viên tham dự sinh hoạt các kỳ trong 
năm. Nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới 
theo hướng đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, 
tự phê bình và phê bình, thẳng thắn trong thảo 
luận góp phần tăng cường, củng cố khối đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng. Việc học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các 
cấp ủy quan tâm lãnh đạo và trở thành nội dung 
thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, chú 
trọng vào việc phòng chống 27 biểu hiện Nghị 
quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ ra.
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Một trong những giải pháp quan trọng mà Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện 
trong những năm qua để nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, 
đó là việc đổi mới nội dung, phương pháp và nhất 
quán quan điểm “cải cách mạnh mẽ thủ tục hành 
chính, tích cực hỗ trợ cơ sở về nghiệp vụ nhưng 
không xuê xoa, dễ dãi trong đánh giá, xếp loại chất 
lượng tổ chức cơ sở đảng”, nhất là những nơi xem 
nhẹ công tác xây dựng Đảng. Ngay từ đầu năm, 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành bộ tiêu chí, 
thang điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng phù 
hợp; giao trách nhiệm các đồng chí đảng ủy viên, 
ủy viên ban thường vụ được phân công phụ trách 
thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. 
Cuối năm, trên cơ sở kết quả tự đánh giá, xếp loại 
của cơ sở; kết quả theo dõi, đánh giá, chấm điểm 
của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, 
các đoàn thể trong Khối và kết quả đánh giá mức 
độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan chủ 
quản cấp trên đối với các cơ quan đơn vị trong khối, 
Ban Thường vụ Đảng ủy tiến hành họp, xem xét, 
đánh giá và biểu quyết bằng phiếu kín, xếp loại đối 
với từng tổ chức cơ sở đảng. Nhờ đó, việc đánh giá, 
xếp loại tổ chức đảng đảm bảo nghiêm túc, đúng 
thực chất, cơ bản khắc phục bệnh “thành tích”.

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng 
đảng viên 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng 
định “Chi bộ là gốc rễ của Đảng”, “Để lãnh đạo cách 
mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ 
tốt. Chi bộ tốt là do mọi đảng viên đều tốt”. Vì vậy, 
vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên là mối quan 
tâm hàng đầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng 
nhiều hơn đến việc xem xét vấn đề chính trị hiện 
nay, đó là động cơ phấn đấu, tinh thần trách nhiệm, 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, phẩm 
chất đạo đức lối sống và thái độ phục vụ, mối quan 
hệ với nhân dân. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc 
các tổ chức đảng thực hiện nghiêm công tác tạo 
nguồn, quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng 
ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Chú trọng đổi 
mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, 
giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm bắt tình hình tư 

tưởng và định hướng thông tin, dư luận cho cán 
bộ, đảng viên nhất là cán bộ, đảng viên trẻ. Thực 
hiện đồng bộ các giải pháp từ quản lý hồ sơ đến 
các hoạt động của đảng viên, trong đó tăng cường 
mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy nơi công tác và 
nơi cư trú để phối hợp tốt trong công tác quản lý và 
giáo dục đảng viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, 
uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, vi phạm ngay từ 
lúc mới nảy sinh gắn với việc rà soát, sàng lọc, đưa 
đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Để nâng cao trách nhiệm của đảng viên, từng 
bước khắc phục yếu kém trong thực hiện nguyên 
tắc tự phê bình và phê bình, trên cơ sở quy định 
khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh 
hoạt chi bộ thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa, quy 
định tỷ lệ đảng viên tham gia phát biểu ý kiến 
trong một buổi sinh hoạt thường kỳ phải đạt trên 
40% đối với chi bộ có 9 đảng viên trở lên, trên 50% 
đối với chi bộ có dưới 9 đảng viên mới đạt điểm tối 
đa và mỗi đảng viên phải có tham gia phát biểu 
ý kiến ít nhất trong 4/12 kỳ sinh hoạt trong năm 
(không kể sinh hoạt chuyên đề) mới đủ điều kiện 
xét, phân loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trong năm đó. Thực hiện quy định này, thời gian 
qua việc tham gia phát biểu ý kiến của đảng viên 
trong các buổi sinh hoạt chi bộ đã sôi nổi, đa dạng 
hơn trước; bước đầu đã khắc phục tình trạng ít 
đảng viên tham gia ý kiến trong sinh hoạt chi bộ 
và tình trạng ý kiến tham gia thường tập trung ở 
một số đảng viên, chủ yếu là đảng viên lãnh đạo.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm 
tra đảng viên chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy 
luôn quan tâm, theo dõi chỉ đạo các chi bộ, đảng 
bộ cơ sở chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng 
chương trình với các nội dung cụ thể, thiết thực, 
phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng; 
chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện và 
nêu gương của đảng viên. Định kỳ 6 tháng một 
lần, tổ chức giao ban giữa các chi bộ cơ sở và giữa 
các đảng bộ cơ sở để nắm tình hình, trao đổi kinh 
nghiệm, nghiệp vụ công tác, từ đó kịp thời chỉ đạo 
khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết dứt điểm 
nhiều vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở, góp 

(Xem tiếp trang 29)
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Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi “đi xa” đã để 
lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta 
bản Di chúc thiêng liêng - một tài sản vô giá 

của dân tộc, là kim chi nam cho mọi hành động của 
cách mạng Việt Nam. Qua hơn nửa thế kỷ, đất nước 
ta, tỉnh ta quyết tâm, dốc hết tinh thần và lực lượng 
để thực hiện Di chúc của Bác, đưa sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này sang thắng 
lợi khác. Trong tình hình hiện nay, sự nghiệp xây 
dựng Đảng, phát triển đất nước chúng ta cần thấm 
nhuần nội dung, quan điểm và giá trị về mặt lý luận 
và thực tiễn Di chúc của Bác.

Quảng Nam - nhìn lại sau 50 năm thực hiện 
Di chúc Hồ Chí Minh

Thứ nhất, thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ 
tỉnh Quảng Nam lãnh đạo quân, dân trong tỉnh anh 
dũng chiến đấu, làm nên những thắng lợi oanh liệt, 
giải phóng quê hương, góp phần giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi Bác Hồ kính  yêu “đi xa”, Tỉnh ủy Quảng 
Nam, Đặc khu uỷ Quảng Đà mở đợt sinh hoạt chính 
trị “Học tập và làm theo Di chúc của Bác”, chỉnh 
đốn tổ chức, chuyển hướng nhiệm vụ, khôi phục 
lại phong trào. Đặc biệt, Ban Tuyên huấn Đặc khu 
uỷ Quảng Đà tổ chức phát động phong trào đăng 
ký “Thề mãi mãi là dân cụ Hồ”. Đây được coi là một 
trong những sáng kiến hợp lòng dân. Thực hiện 
lời dặn của Người “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy 
nhào”, Nhân dân Quảng Nam, Quảng Đà tiến công 
nổi dậy giải phóng quê hương trong những ngày 
tháng ba lịch sử. Ngày 30-4-1975, chiến dịch Hồ 
Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi, đánh dấu cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta 
thắng lợi hoàn toàn, đất nước được thống nhất. Với 

những thành quả ấy, ngày 06/11/1978, Nhân dân 
và cán bộ tỉnh Quảng Nam đã được phong tặng 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thứ hai, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo toàn dân khắc phục 
hậu quả chiến tranh, xây dựng Quảng Nam ”đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, với 
khẩu hiệu hành động “sống chiến đấu, lao động, 
học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Đảng bộ và Nhân 
dân tỉnh nhà bắt tay ngay vào việc kiến thiết, hàn 
gắn vết thương chiến tranh, với ý chí, quyết tâm 
“xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. 
Đi đầu trong việc thực hiện khai hoang, vỡ hóa, 
phong trào hợp tác hoá nông nghiệp, xây dựng 
công trình đại thuỷ nông Phú Ninh và nhiều công 
trình hồ, đập khác, dần hồi sinh những “vùng đất 
chết”, hình thành những “lá cờ đầu” trong xây dựng 
đời sống mới, miễn thuế nông nghiệp cho nông 
dân. Năm 1985, Quảng Nam đã tự túc được lương 
thực, với dấu mốc đạt trên 358.000 tấn lương thực 
có hạt, đời sống Nhân dân từng bước được cải 
thiện. 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 
12/1986), Đảng ta chủ trương đổi mới đất nước, 
bắt đầu từ đổi mới tư duy, đổi mới kinh tế, mở ra 
một bước ngoặt xây dựng đất nước. Để thực hiện 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng bộ tỉnh Quảng 
Nam tập trung đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bộ, 
quản lý của Nhà nước, thực hiện cơ chế hạch toán 
kinh tế, nỗ lực thực hiện ba chương trình kinh tế 
lớn: Lương thực, thực phẩm-hàng tiêu dùng-hàng 
xuất khẩu. Từ đó, hệ thống các cơ sở kinh tế được 
sắp xếp lại, năng lực sản xuất được nâng lên, kinh 

Quảng Nam 50 năm thực hiện Di chúc của bác:
Những vấn đề thực tiễn rút ra

NguyễN hữu ThiêN �
Trưởng phòng TH-LLCT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
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tế tư nhân được khuyến khích, thị trường hàng hóa, 
dịch vụ được khai thông. Nhờ đó, nền kinh tế dần 
ổn định và phát triển, hạ tầng xã hội có bước cải 
thiện, đời sống Nhân dân dần vượt qua khó khăn, 
cải thiện trên một số mặt. Kết quả 10 năm đầu đổi 
mới là cơ sở, tiền đề quan trọng để tiếp tục phát 
triển, tạo đà chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa.

Vào ngày 01 tháng 01 năm 1997, tỉnh Quảng 
Nam được tái lập, với điểm xuất phát là tỉnh nghèo, 
thuần nông. Nhưng với sự nỗ lực không ngừng, tư 
duy sáng tạo, đoàn kết thống nhất, vượt qua khó 
khăn, qua hơn 22 năm kể từ khi tái lập tỉnh, Quảng 
Nam đã có bước chuyển mình lớn mạnh, từ một 
tỉnh thuần nông sang công nghiệp hóa từng bước 
hiện đại; kinh tế phát triển toàn diện, kết cấu hạ 
tầng KT-XH được đầu tư đồng bộ, an sinh xã hội 
được đảm bảo, ANQP được tăng cường. Nổi bật là:

- Tăng trưởng kinh tế bình quân cả giai đoạn từ 
năm 1997 đến năm 2018 tăng trên 11%/năm, gấp 
1,7 lần so với mức tăng trưởng của cả nước (+6,7%/
năm). Quy mô kinh tế đạt gần 92 nghìn tỷ đồng 
vào năm 2018, gấp 36 lần so với thời điểm chia 
tách, chiếm 1,7% GDP cả nước, dẫn đầu 5 tỉnh khu 
vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Thu chi ngân 
sách tăng cao, góp phần phát triển KT-XH và thực 
hiện các chính sách an sinh xã hội. Tổng thu NSNN 
trên địa bàn đạt trên 23 nghìn tỷ đồng vào năm 
2018, nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố thu ngân 
sách lớn và có điều tiết về Trung ương; thu ngân 
sách gấp gần 196 lần so với thời điểm chia tách. 
Phát triển các thành phần kinh tế, huy động nguồn 
lực rất lớn của khu vực doanh nghiệp (DN) cho đầu 
tư phát triển. Tính đến đầu năm 2018 trên địa bàn 
tỉnh có trên 5.220 DN đang hoạt động (gấp gần 17 
lần so với thời điểm chia tách đầu năm 1997) với 
khoảng 151 nghìn lao động đang làm việc (gấp 
8,4 lần). Tính đến cuối năm 2018 có 172 dự án FDI 
được cấp phép còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 
5,86 tỷ USD.

- Xây dựng các đô thị có bước phát triển khởi 
sắc; Tam Kỳ, Hội An từ thị xã được đầu tư nâng cấp 
lên thành phố; Điện Bàn từ huyện lên thị xã năm 
2015; các thị trấn, thị tứ, khu đô thị mới được qui 
hoạch, đầu tư mở rộng, hạ tầng phát triển khá. 

thành phố Tam Kỳ đã có bước đổi thay nhanh và 
toàn diện; thành phố Hội An là thành phố du lịch 
đã có thương hiệu và phát triển nhanh, xây dựng 
thành phố sinh thái văn hoá gắn với bảo tồn, phát 
huy giá trị trung tâm khu phố cổ và hệ thống các 
di tích, văn hoá vật thể và phi vật thể; cảnh quan 
sinh thái,… 

- Bộ mặt nông nghiệp, nông thôn Quảng Nam 
có bước phát triển khá toàn diện, bảo đảm an ninh 
lương thực và cung cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến; nâng cao năng lực khai thác biển, 
phát triển ổn định vùng nuôi trồng thuỷ sản; đầu 
tư thuỷ lợi, giống mới và ứng dụng khoa học công 
nghệ tăng năng suất nông nghiệp có bước cải 
thiện khá. Chương trình Quốc gia xây dựng Nông 
thôn mới bước đầu kết quả tích cực, lồng ghép 
nguồn lực nhiều chương trình dự án vào địa bàn 
nông thôn thực sự có những đổi mới mang tính 
toàn diện. Đến cuối năm 2018, cả tỉnh có 86 xã đạt 
chuẩn NTM, có 57 thôn được công nhận đạt chuẩn 
Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thị xã Điện 
Bàn và huyện Phú Ninh đã được Thủ tướng Chính 
phủ ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 
2015.

-  Văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc; giáo dục đào 
tạo, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư; tăng cường 
bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện mức sống và góp 
phần giảm nghèo bền vững. Chương trình mục tiêu 
giảm nghèo được tập trung thực hiện, chủ động 
nguồn lực bình quân hàng trăm tỷ đồng/năm gắn 
với chương trình đào tạo và giải quyết việc làm, hỗ 
trợ đầu tư sản xuất…  đã góp phần giảm nghèo 
đáng kể. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 
7,57%; GRDP/người đạt trên 61 triệu đồng gấp 
hơn 32 lần (thời điểm chia tách: 1,9 triệu đồng); thu 
nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. 
Công tác đền ơn, đáp nghĩa cho các đối tượng 
chính sách được quan tâm; các chính sách an sinh 
xã hội được triển khai thực hiện tốt. Toàn tỉnh hiện 
có 15.080 mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 792 
mẹ còn sống và được các cơ quan, đơn vị nhận 
phụng dưỡng…

- Quốc phòng an ninh được đảm bảo; giữ vững 
an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Công tác 
xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống 
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chính trị được chú trọng, đổi mới. Hiện nay, toàn 
tỉnh có 1.212 tổ chức cơ sở đảng, có 68.044 đảng 
viên, chất lượng đảng viên được nâng lên cả về 
trình độ học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị. 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh đã gắn việc thực 
hiện hiện Di chúc của Bác với thực hiện Chỉ thị 05- 
CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Sau gần 22 năm, Quảng 
Nam đã tạo nên những bước đột phá về xây dựng 
hệ thống chính trị, về phát triển nguồn nhân lực, 
kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
tế phát triển; an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng 
an ninh giữ vững, đời sống Nhân dân được nâng 
lên rõ rệt. Đảng bộ đã quan tâm thực hiện tốt 
nhiệm vụ chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau... 

Một số vấn đề rút ra nhằm tiếp tục thực hiện 
hiệu quả Di chúc của Bác

Thứ nhất, cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền 
thực hiện cụ thể, hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh gắn với nội dung, nhiệm vụ thực hiện Chỉ 
thị 05-CT/TW về học tập và theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh: Để có hành động đúng, 
trước hết cần có nhận thức đúng. Chính vì thế, cần 
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên về việc 
cần thiết phải thực hiện Di chúc của Bác. Đây là bài 
học quý báu cần nhận thức đầy đủ để lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện xây dựng, chỉnh đốn đảng, tạo sự 
thống nhất trong Đảng bộ các cấp từ tư tưởng cho 
đến hành động, lấy những quan điểm cơ bản trong 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm cốt lõi để rèn 
luyện tư tưởng cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ.

Thứ hai, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, 
cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị các cấp về tư tưởng, đạo đức, lối sống, 
phong cách theo tinh thần Di chúc của Bác: Nêu 
gương của cán bộ, đảng viên là trách nhiệm hàng 
đầu; điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, tự 
rèn, tự tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; thể 
hiện tính gương mẫu, xung phong; thể hiện thật sự 
lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, suốt đời 
phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, hoàn thành 
tốt nhất nhiệm vụ được giao. Nêu gương về đạo 

đức, lối sống trong sáng; về bản lĩnh, trách nhiệm, 
niềm tin. Hiện nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn 
bản về trách nhiệm nêu gương, đặc biệt Quy định 
số 101-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định 
số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương. 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban 
hành Quy định số 1224-QĐi/TU 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 trên địa bàn tỉnh...

Thứ ba, coi trọng việc xây dựng và giữ gìn mối 
quan hệ đoàn kết, gắn bó trong Đảng: Trong Di chúc, 
Bác khẳng định “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ 
quý báu của Đảng và của dân ta”. Điều mong muốn 
cuối cùng của Người và khát vọng của cả dân tộc 
”Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh”. Việc giữ gìn sự đoàn 
kết thống nhất trong Đảng là nhân tố quyết định 
sự thành công trong mọi nhiệm vụ, “tiến từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác”. Nhờ đoàn kết, Đảng ta 
đã lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám 
thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, nhờ đoàn kết, thống nhất chúng ta đã đánh 
thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, 
thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ 
đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, đất 
nước ta thực hiện công cuộc đổi mới thành công, 
thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội. Đoàn 
kết thống nhất trong Đảng phải được xem là một 
chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng. 
Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng ta càng phải 
xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất, “giữ gìn 
sự đoàn kết và nhất trí của Đảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình”. Đoàn kết của Đảng chính là 
tấm gương cho cả hệ thống chính trị và là nhân tố 
quyết định bảo đảm khối đại đoàn kết dân tộc.

Thứ tư, tập trung xây dựng mối quan hệ gắn bó, 
máu thịt với nhân dân, chú trọng giải quyết tốt các 
nhu cầu,nguyện vọng và vấn đề bức xúc của nhân 
dân, xây dựng niềm tin của dân với Đảng. Quan 
điểm này đã được minh chứng, khẳng định qua 
hàng ngàn năm lịch sử, đó là sức mạnh của nhân 

(Xem tiếp trang 29)
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Huyện Đại Lộc là địa phương có truyền 
thống yêu nước và cách mạng; nơi khởi 
phát và nuôi dưỡng  nhiều phong trào đấu 

tranh chống giặc ngoại xâm, chống áp bức bóc 
lột của bọn thực dân, phong kiến, tiêu biểu trước 
khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như phong 
trào Nghĩa hội Quảng Nam gắn liền với tên tuổi 
của các sĩ phu yêu nước như Đỗ Đăng Tuyển, Trần 
Đỉnh, Trần Huy…; là nơi khởi phát phong trào 
chống sưu cao thuế nặng ở các tỉnh miền Trung 
năm 1908, đã giáng một đòn chí mạng vào bọn 
thực dân, phong kiến. Đặc biệt, Đại Lộc sản sinh 
ra Đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ- người con ưu tú 
của quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng. Cuộc đời 
và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí 
là tấm gương cao đẹp của người chiến sĩ cộng 
sản kiên cường, bất khuất và đầy nhiệt huyết 
cách mạng. Đã hơn bảy thập kỷ kể từ ngày vĩnh 
biệt chúng ta, song những cống hiến của đồng 
chí Huỳnh Ngọc Huệ trong cuộc đời ngắn ngủi 
35 mùa Xuân của mình cho đất nước, cho dân tộc 
luôn được trân trọng, tôn vinh và ngợi ca.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ đã trải qua nhiều 
cương vị công tác khác nhau như Ủy viên Thường 
vụ Xứ ủy Trung kỳ phụ trách công vận; sáng lập 
viên và là Thư ký của Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa I; Ủy viên Ban 
Chấp hành Liên hiệp Công đoàn thế giới; Phó Bí 
thư Khu ủy 5. Dù ở đâu, làm gì, đồng chí cũng 
luôn hết lòng, hết sức cho phong trào, được đồng 
chí đồng đội kính trọng, nể phục và yêu mến. Tấm 
gương hết lòng vì phong trào cách mạng của 
đồng chí đã được nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên 
huyện Đại Lộc học tập và noi theo. Những cống 
hiến của đồng chí cho phong trào cách mạng đã 

được Đảng bộ, cán bộ và Nhân dân huyện Đại Lộc 
học tập, kế thừa và phát huy trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc cũng như trong quá trình 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Hơn 80 năm qua kể từ ngày được thành lập 
(09/12/1937), Đảng bộ huyện Đại Lộc luôn phát 
huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong 
Đảng, truyền thống yêu nước và cách mạng của 
quê hương, tinh thần tự lực, tự cường, nhạy bén, 
sáng tạo; đã lãnh đạo quân và dân Đại Lộc vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, cùng với cả tỉnh, cả 
nước lập nên những chiến công hiển hách trong 
kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Bước ra khỏi cuộc chiến tranh đằng đẵng và 
khốc liệt, hết đánh Pháp rồi lại đánh Mỹ, quê 
hương Đại Lộc xơ xác, tiêu điều. Cả huyện lúc 
bấy giờ có 128 thôn thì có tới 116 thôn bị tàn phá 
nặng, nhiều thôn xóm không còn màu xanh của 
sự sống. Làng mạc, ruộng vườn bị hoang hóa, đầy 
rẫy bom mìn, kẽm gai, hố bom và lau lách. Hòa 
bình lập lại, Nhân dân từ các khu dồn và ly tán ở 
nhiều nơi về lại quê, đặt ra hàng loạt vấn đề về 
kinh tế - xã hội bức xúc cần phải giải quyết, nhất 
là về ăn, ở, bệnh tật, an ninh- trật tự... 

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, với khí thế 
phấn khởi mừng quê hương hoàn toàn giải 
phóng, đất nước thống nhất, với nhiệt huyết cách 
mạng, cùng với cả tỉnh, đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân huyện nhà đã nêu cao tinh thần đoàn 
kết, phát huy ý chí cách mạng tiến công. Toàn 
huyện đã dồn sức cho các chiến dịch “tháo gỡ 
bom mìn”, “tiến công đồng cỏ”, “toàn dân làm thủy 
lợi”, thâm canh tăng vụ. Máu của nhiều đồng bào, 
cán bộ, chiến sĩ lại tiếp tục thấm sâu vào lòng đất, 

ĐẢNG bộ huYệN Đại lộc
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng

NguyễN CôNg ThaNh �
Bí thư Huyện ủy Đại Lộc
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đem lại màu xanh cho sự sống và phồn vinh của 
một vùng đất. Những hố bom sâu dần dần được 
san bằng thành ruộng lúa, nương dâu mượt mà, 
no ấm. 10 năm sau Đại thắng mùa Xuân 1975, Đại 
Lộc đã kịp để lại những ấn tượng khó quên trong 
lòng đồng bào cả nước, cả tỉnh với những mùa 
vàng no ấm trên cánh đồng cao sản Đại Phước 
(đỉnh cao năng suất lúa của cả nước: 21,6 tấn/
ha/3 vụ), với những ánh điện bừng sáng từ sức 
dân của các nhà máy thủy điện Hố Bà Thai (Đại 
Quang 3), An Định (Đại Đồng), với mô hình nông-
lâm-công nghiệp kết hợp ở Hợp tác xã Đại Đồng 
II (đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng 
Lao động năm 1985). Cạnh đó là Hợp tác xã mua 
bán Đại Minh-con chim đầu đàn của ngành hợp 
tác xã mua bán toàn huyện, xã Đại Thắng-ngọn 
cờ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xã Đại 
Lãnh- xã “Toàn dân hiếu học”, Đảng bộ xã Đại 
Hiệp- điển hình trong công tác xây dựng Đảng,… 
Đáng chú ý là việc khởi công công trình Hồ chứa 
nước Khe Tân - công trình đại thủy nông lớn thứ 
hai của tỉnh, không chỉ là công trình “đền ơn đáp 
nghĩa” cho một căn cứ địa của cách mạng mà còn 
giải quyết căn cơ vấn đề khô hạn ở vùng B, nơi mà 
thủy lợi chỉ là mơ ước ngàn đời của người dân.

 Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và Nhân 
dân huyện Đại Lộc đã kiên trì vượt qua những 
khó khăn, thử thách do tác động của tình hình 
thế giới và trong nước. Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng 
đề ra nhiều chủ trương chỉ đạo kịp thời, đúng đắn, 
có tính đột phá, đáp ứng được yêu cầu thực tế 
địa phương và được Nhân dân trong huyện đồng 
tình, ủng hộ, đã có tác động định hướng, làm đổi 
thay diện mạo của quê hương trên bước đường 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. Sự phấn đấu liên tục và bền bỉ của 
toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang huyện 
nhà đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng 
những phần thưởng cao quý, tiêu biểu là Huân 
chương Lao động hạng Nhất cho Cán bộ và Nhân 
dân huyện Đại Lộc (năm 2014), danh hiệu Anh 
hùng Lao động được phong tặng cho xã Đại Hiệp 
(năm 2001) và danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ 
trang Nhân dân cho Lực lượng vũ trang huyện 

(năm 2000) về những thành tích đặc biệt xuất sắc 
trong công cuộc đổi mới đất nước.

Từ một huyện thuần nông sau khi quê hương 
được giải phóng, đến nay, Đại Lộc đã “khoác lên 
mình một chiếc áo mới” với đầy đủ gam màu của 
sự phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 
đạt trên 15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp- 
tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản và dịch vụ 
đạt trên 90%. Nhiều cụm công nghiệp được đầu 
tư và đưa vào sử dụng đã góp phần thúc đẩy kinh 
tế huyện nhà phát triển và giải quyết một phần 
lao động địa phương. Nông nghiệp phát triển 
toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa,  giá trị 
sản xuất tăng bình quân gần 5%/năm.  Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 
được triển khai có hiệu quả, góp phần thay đổi 
diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho Nhân dân. Đến nay, huyện Đại 
Lộc đã có 11/17 xã đạt tiêu chuẩn xã Nông thôn 
mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. 
Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. 
Công tác chăm sóc đối tượng chính sách, người 
có công được thực hiện tốt. Quốc phòng- an ninh 
và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng 
lên đáng kể. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ” được lan tỏa sâu 
rộng trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, tính tiên 
phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban, 
ngành, địa phương được thể hiện rõ. Tình yêu 
thương, giúp đỡ, sẻ chia mọi khó khăn trong công 
việc, trong cuộc sống của cán bộ, đảng viên luôn 
được đặt lên hàng đầu. Dân chủ và sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân được phát huy mạnh mẽ. 
Mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân 
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ngày càng khăng khít. Từ đó, góp phần quan 
trọng xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, 
giữ gìn và phát huy được sự đoàn kết, thống 
nhất trong Đảng bộ cũng như xây dựng và 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Những kết quả đạt được sau gần 45 năm 
giải phóng quê hương là sự nỗ lực, cố gắng 
không ngừng của cả hệ thống chính trị, của 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Đại 
Lộc. Đó là kết quả của sự đoàn kết, thống 
nhất; sáng tạo trong tư duy và hành động của 
Đảng bộ huyện trước những khó khăn, thử 
thách của công cuộc xây dựng quê hương. 
Kết quả này tạo tiền đề, nền tảng vững chắc 
cho sự phát triển của huyện Đại Lộc trong 
thời gian tới. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XXI đã xác định: để huyện nhà phát triển theo 
hướng bền vững cần nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ 
thống chính trị vững mạnh, phát huy cao độ 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp chặt 
chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn 
hóa, củng cố quốc phòng an ninh - bảo vệ 
môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; khai thác 
tốt tiềm năng, lợi thế của huyện; phát huy nội 
lực và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để 
phát triển mạnh kinh tế - xã hội hướng tới 
mục tiêu bảo vệ và phát triển quê hương. 

Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của đồng chí 
Huỳnh Ngọc Huệ là dịp để chúng ta tìm hiểu 
sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách 
mạng của một chiến sỹ cộng sản đã cống 
hiến cả cuộc đời cho phong trào công nhân, 
phong trào cách mạng của quê hương, đất 
nước. Phát huy tinh thần cách mạng, sẵn 
sàng chiến đấu và vượt lên mọi khó khăn, 
gian khổ của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ, 
Đảng bộ và nhân dân huyện Đại Lộc ra sức 
phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua 
yêu nước, quyết tâm xây dựng quê hương 
Đại Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh; cùng 
cả tỉnh, cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh.

phần hạn chế khiếu nại, tố cáo và tình trạng cán 
bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật... 

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy 
Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 
các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện đồng bộ 
các nhóm giải pháp trên; nâng cao hơn nữa năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ 
sở đảng đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng 
trong tình hình mới; góp phần quan trọng vào 
hiệu quả công tác xây dựng Đảng và phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần để tổ chức tốt 
đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Tiếp theo trang 23)
Nâng cao năng lực...

dân là vô đối, việc gì dù khó khăn đến đâu nếu 
nhận được sự đồng tình ủng hộ, tin tưởng và 
đồng lòng góp sức của nhân dân thì ắt sẽ thắng 
lợi ”Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm 
lần dân liệu cũng xong”. Cho nên, Đảng bộ tỉnh 
luôn xác định lấy dân làm gốc, làm nền tảng, làm 
cốt lõi trong văn hóa chính trị của toàn Đảng bộ, 
trong mỗi cán bộ, đảng viên khi thực hiện nhiệm 
vụ. Muốn vậy, Đảng, chính quyền cần bám sát 
dân, kịp thời nắm tư tưởng, nguyện vọng, nhu 
cầu, các lợi ích chính đáng của dân. Mọi việc phải 
công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận xã hội, 
đồng thời chú trọng tập hợp, phát huy sức mạnh 
của toàn dân. 

Thứ năm, quan tâm chăm lo, xây dựng đào tạo 
bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau: Bác căn 
dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức 
cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người 
thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa 
“chuyên”: Công việc này “quan trọng” vì không 
ai khác ngoài các thế hệ thanh niên sẽ kế tục 
sự nghiệp cách mạng. Công việc này “cần thiết” 
vì tính cấp bách trước mắt cũng như sự nghiệp 
lâu dài...

(Tiếp theo trang 26)Quảng Nam...
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Đảng bộ huyện Nam Trà My hiện có 42 tổ 
chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong đó có 12 
đảng bộ (10 đảng bộ xã và 2 đảng bộ lực 

lượng vũ trang) và 30 chi bộ cơ sở cơ quan; có 75 
chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Hiện nay, tổng số 
đảng viên toàn huyện có 1.770 đồng chí (Trong đó, 
đảng viên chính thức có 1.633 đồng chí, đảng viên 
dự bị có 137 đồng chí, đảng viên người dân tộc 
thiểu số có 1.207 đồng chí, đảng viên miễn sinh 
hoạt đảng có 107 đồng chí). 

Những năm qua công tác xây dựng Đảng đạt 
nhiều kết quả quan trọng. Các nghị quyết, chỉ thị, 
quy định của Trung ương, Tỉnh ủy được Huyện ủy 
tổ chức triển khai nghiêm túc và sâu rộng trong 
các cấp ủy đảng và các tầng lớp nhân dân; các 
chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy đều được cụ 
thể hóa bằng nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế 
hoạch của Huyện ủy trên tất cả trên lĩnh vực chính 
trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - 
an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính 
trị; nhờ vậy, các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy 
đi vào cuộc sống và được thực hiện hiệu quả. Nhất 
là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm 
túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII và Chỉ thị 
05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chính Minh được các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng 
viên thực hiện đạt kết quả tích cực; đội ngũ cán 
bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phòng 
chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 
phát huy công tác tự phê bình, phê bình, phòng 
chống tham nhũng, lãng phí; kỷ cương, kỷ luật 
hành chính được tăng cường, trong thực tiễn đã 
xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
của Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã 
hội. Công tác giáo dục lý luận chính trị được Huyện 
ủy tiếp tục đẩy mạnh, đã mở trên 75 lớp bồi dưỡng 
lý luận chính trị với tổng số trên 6.500 lượt học viên 
tham gia, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực cho huyện; góp phần nâng cao nhận 
thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của 
Đảng vào quá trình phát triển của huyện; củng cố 
niềm tin trong Nhân dân, giữ vững ổn định chính 
trị, xã hội, phòng ngừa và ngăn chặn sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, 
đảng viên.

Công tác tổ chức và cán bộ được Huyện ủy 
Nam Trà My tăng cường. Huyện ủy đã ban hành 
các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, chương trình, 
kế hoạch thực hiện về đánh giá, quy hoạch, luân 
chuyển, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới 
thiệu cán bộ ứng cử, tiêu chuẩn chức danh cán bộ. 
Đã tuyển dụng 18 học viên theo Đề án tuyển chọn, 
đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, thị trấn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2016, đa số số cán 
bộ này được các cấp ủy cơ sở quan tâm, tạo nguồn, 
đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản 
lý của các cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và hội 
đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 
2016 – 2021. Đến nay, 100% cấp ủy huyện có trình 
độ chuyên môn đại học, trong đó có 7,69% sau đại 
học; 97,43% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử 
nhân. Có 97,26% trưởng, phó phòng, ban, Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có trình 
độ đại học; trong đó, có 8,91% có trình độ chuyên 
môn sau đại học; 56,7% có trình độ lý luận chính 

Công tác xây dựng đảng huyện Nam Trà My:
kẾT QUẢ VÀ GIẢI PHÁP

TrầN Duy DũNg �
Phó Bí thư Huyện ủy Nam Trà My
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trị cao cấp, cử nhân. Đạt được kết quả như vậy, thể 
hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy 
trong công tác đào tạo cán bộ, nhằm đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, 
công tác xây dựng, quy hoạch, rà soát, bổ sung quy 
hoạch đảm bảo theo quy định. Công tác đánh giá, 
phân loại đảng viên, cán bộ công chức, viên chức 
hằng năm đảm bảo, đúng thực chất hơn. Công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; qua 
công tác này đã rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm 
định tiêu chuẩn chính trị nắm chắc tình hình chính 
trị nội bộ trên địa bàn, phát hiện, xem xét vấn đề 
chính trị hiện nay, những biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự 
chuyển hóa của cán bộ, đảng viên; phòng ngừa và 
đấu tranh hiệu quả các hoạt động chống phá của 
các thế lực thù địch.

Huyện ủy luôn quan tâm đến công tác kiểm 
tra, giám sát, kỷ luật Đảng; với quan điểm lãnh đạo 
không kiểm tra xem như không lãnh đạo. Do vậy, 
Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức 
đảng, cán bộ, đảng viên  nhận thức rõ vị trí, vai trò, 
ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát 
trong việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị. Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 19 lượt tổ 
chức cơ sở đảng và 20 lượt đảng viên; 16 lượt giám 
sát tổ chức đảng và 19 lượt đảng viên. Ủy ban Kiểm 
tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra 11 tổ chức đảng 
khi có dấu hiệu vi phạm và 32 đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm; trong đó có 05 đồng chí huyện ủy 
viên, 18 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện 
quản lý và 09 đồng chí do cấp ủy cơ sở quản lý. Các 
cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở tiến hành kiểm tra 18 tổ 
chức đảng và 21 đảng viên. Qua kiểm tra, đánh giá 
đúng ưu điểm để phát huy, chỉ rõ những hạn chế, 
khuyết điểm để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng 
viên sữa chữa, khắc phục. Đồng thời, đã xử lý kỷ 
luật 33 đảng viên vi phạm; trong đó, khiển trách: 
25 đảng viên, cảnh cáo: 07 đảng viên, cách chức: 
01 đảng viên; trong số đảng viên bị kỷ luật có 15 
cấp ủy viên (huyện ủy viên 3 đồng chí, đảng ủy viên 
08 đồng chí, chi ủy viên 04 đồng chí).

Công tác dân vận của Đảng đạt nhiều kết quả 
tích cực.  Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh “Dân vận khéo việc gì cũng thành công, dân 

vận kém việc gì cũng kém”, Huyện ủy đã lãnh đạo 
công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham 
gia thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
tạo được sự đồng thuận giữa Đảng – Nhà nước 
và Nhân dân. Làm tốt công tác dân vận nên trong 
gần 5 năm qua đã góp phần huy động được nhiều 
nguồn lực trong Nhân dân đóng góp rất lớn vào 
sự phát triển của huyện; Nhân dân đã hiến đất, vật 
kiến trúc và hàng ngàn ngày công để xây dựng các 
công trình phục vụ dân sinh như: trường học, trạm 
y tế, giao thông nông thôn… và trên 1.600 hộ làm 
nhà theo Chương trình sắp xếp dân cư; đặc biệt, đã 
vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
từ độc canh cây lúa rẫy đã chuyển sang trồng Sâm 
Ngọc Linh, cây dược liệu đem lại giá trị kinh tế cao; 
tỉ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 5 - 7%.

Thời gian đến, trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 
mới đặt ra công tác xây dựng Đảng ở huyện Nam 
Trà My nhiều thách thức, khó khăn, là một huyện 
có điều kiện kinh tế còn khó khăn; một bộ phận 
cán bộ, nhất là ở cơ sở trình độ lý luận, chuyên môn 
nghiệp vụ, năng lực thực tiễn còn hạn chế, khó đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước 
tình hình như vậy, Huyện ủy Nam Trà My tập trung 
tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên 
cứu, học tập và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào 
tình hình cụ thể của địa phương; triển khai thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với 
Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Khóa XII về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; làm cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên nắm vững chỉ thị, nghị quyết, quy định 
của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện 
đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm; 
đồng thời, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí, hách dịch, cửa quyền, thiếu trách nhiệm với 
công việc. Đồng thời, phòng chống “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn và đấu 
tranh có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch.

Thứ hai, thường xuyên kiện toàn, củng cố đội 
ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh đã dạy: Cán bộ là gốc của mọi công việc, 
công việc có thành công hay thất bại đều do cán 
bộ tốt hay  kém. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ 
phải có tính chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu trước 
mắt, vừa đáp ứng yêu cầu lâu dài, làm tốt điều này 
sẽ không bị hẫng hụt hoặc thiếu cán bộ. Đối với 
Đảng bộ huyện Nam Trà My, quán triệt, triển khai 
nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của 
Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết 04-NQ/TU 
và Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, 
làm tốt công tác quy hoạch, trên cơ sở đó có kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 
lý luận chính trị, kỹ năng làm việc để bố trí vào vị trí 
phù hợp theo cơ cấu vị trí việc làm; có như vậy, mới 
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới. Đồng thời, kiên quyết không cơ cấu vào cấp 
ủy, các chức danh lãnh đạo cho những cán bộ có 
tư tưởng bè phái, cục bộ, thân quen, dòng họ, lợi 
ích nhóm.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 
túc Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW; 
Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 13/4/2013 của Tỉnh 
ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng 
viên” ; Kết luận Hội nghị lần thứ XXI về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết 13-NQ/TU về “Nâng cao năng lực 
của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Tập 
trung xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững 
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn với xây dựng hệ 
thống chính trị ở cơ sở vững mạnh cả về chính trị, 
tư tưởng và tổ chức.

Thứ ba, các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực, chủ 
động và trực tiếp tiến hành kiểm tra toàn diện các 
mặt công tác, đặc biệt đi sâu vào kiểm tra việc thực 
hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, 
quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân 
chủ và quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, giáo dục, 
rèn luyện đảng viên. Đặc biệt, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, 
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tập trung kiểm tra tổ 
chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 
trong các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh 
tiêu cực, gây bức xúc dư luận; xử lý kỷ luật nghiêm 

minh đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy 
cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới trong việc quản lý, 
rèn luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên và thực hiện 
công tác cán bộ. Thường xuyên kiểm tra, thanh 
tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công 
chức, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở của 
cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, có biện 
pháp xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công 
chức, viên chức kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu 
kém, không hoàn thành nhiệm vụ, có những hành 
vi tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho 
tổ chức, cá nhân.

Thứ tư, làm tốt công tác dân vận của Đảng; 
tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 43 - KL/TW, 
ngày 07/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương 
về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 - NQ/TW, 
ngày 03/6/2013 của Trung ương Đảng về “Tăng 
cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác dân vận trong tình hình mới”. Công tác dân vận 
phải hướng về cơ sở, tin dân, trọng dân, gần dân, 
hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với 
dân, nói dân hiểu, làm dân tin, để nhân dân tham 
gia tích cực trên các lĩnh vực đời sống - xã hội. Công 
tác dân vận phải tuyên truyên sâu rộng đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, của Tinh ủy, Huyện ủy trong các tầng 
lớp Nhân dân. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 
phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ 
Chính trị.
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Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, 
cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. 
Nhưng quần chúng phải được giác ngộ, 

được tổ chức, được lãnh đạo theo một đường lối 
cách mạng đúng đắn mới có sức mạnh to lớn. Sự 
nghiệp cách mạng của nước ta nói riêng và con 
đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam nói 
chung là một quá trình lâu dài, bao gồm nhiều 
nhiệm vụ, giai đoạn khác nhau mà trong quá trình 
đó nhân tố con người luôn đặt ở vị trí trung tâm. Từ 
cơ sở lý luận đó, có thể thấy bồi dưỡng cách mạng 
cho thế hệ đời sau là một nhiệm vụ vô cùng quan 
trọng và không năm ngoài công cuộc xây dựng 
nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa của Nhân dân, do 
Nhân dân và vì Nhân dân.

Từ thực tiễn đã khẳng định bồi dưỡng cách 
mạng cho thế hệ đời sau là yêu cầu tiên quyết 
trong việc đảm bảo một tương lai phát triển bền 
vững và tươi sáng của đất nước, đã được cả hệ 
thống chính trị quan tâm mà trong đó việc giáo 
dục lý tưởng đạo đức cách mạng cho thanh niên 
là một chiến lược cụ thể. Sinh thời Hồ Chí Minh- 
người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm 
nhận rõ vị trí, vai trò của thế hệ trẻ và đặc biệt quan 
tâm đến việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ với 
quan điểm: “Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết 
phải thức tỉnh thanh niên”. Theo Người, thanh niên 
là những người trẻ tuổi, có sức khoẻ, nhiệt tình, 
hăng hái, ham tìm hiểu, nhanh tiếp thu cái mới.., 
có vai trò quan trọng trong các phong trào xã hội. 
Thức tỉnh thanh niên là bước đầu tiên để thức tỉnh 
một dân tộc đứng lên giành độc lập và xây dựng 
xã hội mới. Người cũng đã từng viết: “Thanh niên là 
người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước 
nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là 
do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người 

chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải 
rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra 
làm việc chuẩn bị cho cái tương lai đó”. Với niềm tin 
vào thế hệ trẻ, vì độc lập dân tộc và CNXH, Người 
đã bắt đầu các hoạt động cách mạng của mình 
trong thanh niên và luôn quan tâm đến sự nghiệp 
giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Từ vai trò to lớn của 
thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và tương lai của dân tộc, trước lúc đi xa, trong Di 
chúc để lại, ngay sau phần nói về Đảng, Người căn 
dặn Đảng ta: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung 
là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không 
ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm 
lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ 
thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa 
xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng 
và rất cần thiết”.

Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân 
dân luôn đặt trọn niềm tin  vào thế hệ trẻ - những 
người chủ tương lai của nước nhà, lực lượng xung 
kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Đã có nhiều nghị quyết, nhiều chủ 
trương về công tác thanh niên, giáo dục thế hệ 
trẻ được triển khai và đạt những kết quả tốt, tiêu 
biểu như: Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa”; hay Ban Bí thư Trung 
ương Đảng có Chỉ thị số 42 về “tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng 
cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ 
giai đoạn 2015- 2030”; hệ thống pháp luật, công 
tác quản lý nhà nước về thanh niên ngày càng 
được hoàn thiện và phát triển hơn. Với những chủ 
trương, chính sách từ Trung ương, trong thời gian 

Bồi dưỡng cách mạng cho thế hệ đời sau

Phạm Thị ThaNh �
Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam
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qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã cụ thể 
hóa ban hành nhiều chương trình, nghị quyết liên 
quan đến công tác thanh niên, cụ thể: Nghị quyết 
số 05-NQ/TU ngày 22/05/2007 “về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên 
trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 
22-CTr/TU ngày 31/10/2008 trong việc cụ thể hóa 
thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa”, ban hành Nghị quyết số 
04-NQ/TU ngày 30/6/2011 về “công tác cán bộ giai 
đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020”, Kết luận 
số 17-KL/TU ngày 10/11/2011 về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 25-NQ/TW “về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” hay 
gần đây Chỉ thị 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy “về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách 
mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai 
đoạn 2015- 2030”, Quyết định số 651/QĐ-UBND về 
việc Ban hành Chương trình phát triển thanh niên 
Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020, Quyết định 
878/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh về 
ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương 
trình phát triển thanh niên Quảng Nam giai đoạn 
2018- 2020.

Với những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh 
đã thể hiện sự chăm lo, bồi dưỡng đối với thế hệ 
trẻ, đã phần nào khơi dậy trong thanh niên tinh 
thần yêu nước, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo 
của Đảng, thanh niên toàn tỉnh đã không ngừng 
nỗ lực và ra sức phấn đấu thi đua lập nhiều thành 
tích để góp phần đưa phong trào đi đến những 
thắng lợi mới. Thực tiễn đã khẳng định, thanh 
niên Quảng Nam trong bất cứ giai đoạn, thời kỳ 
nào luôn thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu trên 
mọi mặt trận, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những phong trào 
có sức lay động và quy tụ lòng người như: “3 sẵn 
sàng”, “5 xung phong”, “Thanh niên lao động sáng 
tạo”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”…
Các phong trào hành động cách mạng do tổ chức 
Đoàn phát động đã tạo ra môi trường thuận lợi 
để đoàn viên thanh niên có điều kiện rèn luyện, 

cống hiến và trưởng thành. Trong những năm gần 
đây với phong trào hành động cách mạng “phong 
trào xung kích, đồng hành với thanh niên”, nay là 3 
chương trình, 3 phong trào được tuổi trẻ cả nước 
và tuổi trẻ Quảng Nam thực hiện sôi nổi và hiệu 
quả, với hàng trăm công trình thanh niên, các hoạt 
động tình nguyện vì cộng đồng như: Hiến máu 
nhân đạo, bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa, 
tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả sau thiên tai 
bão lũ…

Ngày nay đất nước đang trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu 
rộng, hơn bao giờ hết thế hệ trẻ càng được đặt ở 
vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển nguồn 
nhân lực của quê hương, đất nước. Những vấn 
đề đó đang đặt ra nội dung, yêu cầu mới đối với 
giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên 
môn nghiệp vụ cho thế hệ trẻ hiện nay, đồng thời 
thế hệ trẻ không ngừng tích cực, tự giác học tập 
và nâng cao trình độ học vấn để tiến kịp với sự 
phát triển của thời đại. Đứng trước những thuận 
lợi về truyền thống, thành tựu các cấp bộ Đoàn đã 
đạt được trong công tác đồng hành, chăm lo, bồi 
dưỡng giáo dục thế hệ trẻ và khó khăn trong xu 
thế toàn cầu hóa, thế giới phẳng, sự du nhập của 
những luồng văn hóa có tác động xấu tới thế hệ 
trẻ, sự mải mê theo đuổi những giá trị vật chất mà 
quên đi trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao của mình đối 
với Tổ quốc, với quê hương, đất nước; có biểu hiện 
“nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” ngày càng 
phổ biến trong giới trẻ. Với vai trò là  trường học xã 
hội Chủ nghĩa của thanh niên, tổ chức Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh Quảng Nam nói riêng xác định rõ phải làm tốt 
hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng cách mạng, 
đạo đức lối sống cho thanh niên, công tác đoàn 
kết, tập hợp giáo dục đoàn viên thanh niên. Làm 
được điều đó đòi hỏi tự thân tổ chức Đoàn cần 
mạnh dạn thay đổi và khẳng định vai trò là người 
bạn đồng hành với thanh niên.

Trước hết, phải tăng cường hơn nữa công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng văn hóa trong thanh 
niên. Công tác tuyên truyền phải nhanh nhạy, bám 
sát thực tiễn vận động và phát triển của truyền 
thông xã hội. Công tác định hướng dư luận xã hội 
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trong thanh niên cần được thực hiện kịp thời. Cần 
chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức 
giáo dục của Đoàn; triển khai đồng bộ, thực hiện 
tốt phương châm giáo dục qua thực tiễn hành 
động, cán bộ Đoàn phải làm gương cho thanh 
niên đồng thời vận động thanh niên phát huy vai 
trò tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi đoàn viên, 
thanh niên trong môi trường tổ chức và hoạt động 
của Đoàn. Cùng với đó, mong muốn vấn đề “nêu 
gương” trở thành vấn đề quan trọng, có tác dụng 
thúc đẩy, truyền cảm hứng cho thanh niên. Người 
già làm gương cho người trẻ, người trong Đảng 
làm gương cho người ngoài Đảng, cấp trên làm 
gương cho cấp dưới, Trung ương làm gương cho 
địa phương... Mỗi cán bộ, đảng viên và các thế hệ 
đi trước, không chỉ truyền đạt kinh nghiệm, kiến 
thức lý luận, mà phải thực sự là những tấm gương 
trong mọi lĩnh vực công tác và trong cuộc sống, để 
thanh niên học tập noi theo, như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nói: “một tấm gương sống còn có giá trị 
hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn liền với thực tiễn, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, tiếp thu 
tinh hoa của văn hóa nhân loại. Bên cạnh đó, việc 
triển khai các phong trào cần gắn liền với kế hoạch, 
các chương trình hành động cụ thể, mỗi tổ chức 
Đoàn trong từng kế hoạch, chương trình hành 
động phải gắn bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, 
rèn luyện bản lĩnh chính trị, tri thức lý luận với rèn 
luyện đạo đức, lối sống. Xây dựng hình mẫu thanh 
niên thời kỳ mới với lối sống lành mạnh, kiên quyết 
đấu tranh  chống các biểu hiện tiêu cực, chủ nghĩa 
cá nhân, cơ hội, thực dụng, ích kỷ, lan tỏa những 
gương thanh niên sống đẹp, sống có ích, thực hiện 
có hiệu quả nội dung “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi 
tuần một câu chuyện đẹp”.

Ba là, gắn các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội với 
các nhiệm vụ chung của địa phương, nhất là tham 
gia lao động xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Kết hợp giữa nâng cao nhận thức với hoạt động 
thực tiễn, để tuổi trẻ được tiếp cận, được trực tiếp 
tham gia bằng nhiều hình thức với nhiều hoạt 

động phong phú trên các lĩnh vực góp phần quan 
trọng vào công cuộc đổi mới; triển khai hiệu quả 
ba phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên 
tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích 
bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng và duy 
trì các phong trào đặc thù. Đồng thời, bản thân 
mỗi người trẻ cũng phải tự học tập, tự tu dưỡng, 
phấn đấu ở mọi nơi, mọi lúc và suốt đời, để xây 
dựng tương lai cho chính mình và đi tiên phong 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu 
mạnh, bền vững. 

Bốn là, các cấp bộ Đoàn nghiên cứu đổi mới 
sáng tạo bằng nhiều cách tuyên truyền và quán 
triệt sâu rộng trong thanh niên các Nghị quyết  của 
Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ mới; 
kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ các thông tin xấu độc, 
đấu tranh với những quan điểm sai trái trên mạng 
xã hội, khẳng định điểm đúng, chân giá trị, những 
thành quả chúng ta đạt được để góp phần chuẩn 
hóa thông tin. Qua đây cũng giúp rèn luyện bản 
lĩnh chính trị, bản lĩnh cách mạng cho đoàn viên 
thanh niên, tránh tuyên truyền một chiều, dẫn đến 
nhàm chán, nặng nề, các cơ sở Đoàn cân đối liều 
lượng thông tin đa dạng nội dung, tạo nên sức hấp 
dẫn cho tập hợp thanh niên của mình thu hút đông 
đảo thành viên tham gia. Tổ chức Đoàn các cấp cần 
coi không gian mạng là một trong những mặt trận 
chiến lược trong công tác thanh niên thời kỳ mới, 
lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đẩy lùi cái xấu.

Năm là, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn 
viên, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính 
tiên phong, gương mẫu. Đảm bảo sự phối hợp 
chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - Đoàn Thanh 
niên - xã hội trong đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ 
toàn diện về mọi mặt; trong đó, chú trọng nguyên 
tắc đào tạo gắn với bồi dưỡng, tin tưởng giao việc, 
tạo điều kiện để tuổi trẻ được trải nghiệm, phấn 
đấu và trưởng thành. Coi trọng tài năng trẻ, tạo 
bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử 
dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực. Tạo cơ chế, 
chính sách công bằng, thuận lợi để mọi tài năng 
trẻ đều được tham gia phát triển; bố trí cán bộ trẻ 
có tài năng đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, 
nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh 

(Xem tiếp trang 38)
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Phước Sơn là huyện miền núi cao, có diện tích 
tự nhiên là 1.151,27km2, với 12 đơn vị xã, thị 
trấn, 42 thôn, tổ dân phố; dân số trên 26.700 

người; gồm 16 thành phần dân tộc, khoảng 70% 
là đồng bào dân tộc thiểu số1; đa số nhân dân làm 
nông nghiệp, nhưng điều kiện địa hình khó khăn, 
bão lũ, sạt lở đất thường xảy ra; ngành nghề nông 
thôn, sản xuất hàng hóa chậm phát triển, tập quán 
sản xuất của đồng bào vẫn còn lạc hậu, đời sống 
vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (2018 
còn 31,29%); có hơn 700 người (chiếm 2.69% dân 
số) là tín đồ Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành; tập 
tục lạc hậu, mê tín dị đoan vẫn còn xảy ra,... Đây là 
những vấn đề đang đặt ra đối với các cấp ủy Đảng, 
chính quyền trong công tác tuyên truyền vận động 
quần chúng nhân dân giữ vững ổn định chính trị, 
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác 
dân vận của Đảng, trong những năm qua Huyện 
ủy Phước Sơn đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong 
huyện tích cực lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực 
hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác “dân vận 
chính quyền”; kịp thời chuyển tải các chủ trương, 
nghị quyết của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, 
đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; cụ thể hóa 
thành các kế hoạch thực hiện của các cấp chính 
quyền và các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể. Đồng 
thời, tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc, nắm 
bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, giải quyết 
thỏa đáng những kiến nghị, đề xuất của nhân dân, 
không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân.

1. Dân tộc Giẻ Triêng (Bhnong): 16.165 người (68%); 
Ca Dong: 168 người; Cơ tu: 83 người; Cor: 35 người; dân 
tộc Tày, Nùng, Pa Cô, Sán Dìu, Vân Kiều, Mường, Thái, 
Hrê, Ve, Ba Na: 805 người; dân tộc Kinh: 7.749 người.

Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả 
hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ 
huyện đến cơ sở đã triển khai, thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013, của 
BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và 
đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 
vận trong tình hình mới”; kết hợp triển khai thường 
xuyên Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của 
Ban Bí thư TW về “Nâng cao hiệu quả công tác dân 
vận của cơ quan Nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 49-CT/
TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư TW về “Tăng 
cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số”, Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 
27/3/2014 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Quyết 
định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 
12/12/2013 của Bộ Chính trị, khóa XI và các văn bản 
pháp luật mới ban hành trong cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Cụ thể hóa Quyết 
định số 2107-QĐ/TU, ngày 30/12/2014 của Tỉnh ủy 
thành Quyết định số 2323-QĐ/HU, ngày 21/4/2015 
của Huyện ủy về “quy định trách nhiệm của cấp ủy, 
tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và 
Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền”, thường xuyên tổ chức lấy ý kiến của 
Mặt trận Tổ quốc, 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, kịp thời giải quyết những vấn đề 
trọng tâm, bức xúc trong Nhân dân.

Huyện ủy Phước Sơn luôn lãnh đạo, chỉ đạo 
UBND huyện và các ngành, địa phương triển khai có 
hiệu quả công tác “dân vận chính quyền” trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, theo tinh thần 
Thông tri số 03-TT/TU, ngày 15/01/2016 của BTV 

Công tác dân vận ở huyện Phước Sơn
NguyễN Thị hồNg �

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Phước Sơn
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Tỉnh ủy và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 14/7/2016 
của UBND tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, từ năm 2018 
đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã ký kết Kế hoạch 
phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy triển khai thực 
hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”; kịp 
thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 
các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội,  thực 
hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội đối với miền núi, vùng đồng 
bào DTTS, như Nghị quyết số 30a/2008/NĐ-CP của 
Chính phủ; Chương trình 135 giai đoạn III (2012-
2020) và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ 
phát triển sản xuất; hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản 
xuất, nước sạch sinh hoạt cho các thôn, xã đặc biệt 
khó khăn và đồng bào DTTS nghèo, góp phần làm 
thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân 
vận khéo”, đây là một giải pháp hữu hiệu trong việc 
huy động tốt nguồn lực của CBCC-NLĐ và các tầng 
lớp Nhân dân tham gia triển khai thực hiện hiệu quả 
nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững; với nhiều cách làm hay, sáng tạo, 
phong phú, có ý nghĩa; đến nay toàn huyện có gần 
100 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký mới và tiếp tục 
triển khai đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, vận động 
các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Kết hợp thực hiện 
tốt các chính sách an sinh xã hội và các hoạt động 
nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; tăng cường 
công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên lâm khoáng 
sản ... Kịp thời giải quyết chế độ trợ cấp bảo trợ xã 
hội (gần 3,6 tỷ đồng/năm); giải quyết khó khăn 
cho các đối tượng (trên 400 triệu đồng/năm) và 
tổ chức thăm hỏi, tặng quà (trên 1.600 xuất/năm) 
cho các gia đình chính sách, người uy tín, khó khăn 
trong các ngày lễ, Tết .... Một trong những hiệu quả 
rõ nét của phong trào “dân vận khéo” trên địa bàn 
huyện là việc duy trì, nhân rộng diễn đàn “nghe 
dân nói”. Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQVN huyện, cùng Ban Dân vận Huyện ủy, 
Công an huyện và xã đã duy trì tổ chức diễn đàn 
lắng nghe Nhân dân, tiếp công dân; linh hoạt, nhạy 

bén trong tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo 
cấp ủy, chính quyền địa phương với người dân; kịp 
thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết 
thỏa đáng những bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng 
chính đáng của người dân. 

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang và 
công tác dân tộc ngày càng chuyển biến rõ nét về 
nội dung và phương thức hoạt động, với phương 
châm hướng mạnh về cơ sở, phối hợp triển khai 
toàn diện công tác quốc phòng toàn dân, gắn với 
thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể  thực hiện tốt vai trò 
giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp vận động 
Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 
vận động đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ dần 
các tập tục lạc hậu, tảo hôn, thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; gắn với 
khôi phục, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của 
đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời ngăn chặn việc 
truyền đạo trái pháp luật, ngăn ngừa các loại tội 
phạm và các hoạt động khai thác lâm, khoáng sản 
trái phép..., nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội tại địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công 
tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 
cũng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, với 
hàng chục đợt kiểm tra, giám sát, khảo sát hàng 
năm. Qua đó, tinh thần dân chủ được phát huy, 
chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện có hiệu 
quả, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, ổn định 
và nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, 
XX đề ra.

Nhờ làm tốt và không ngừng đổi mới công tác 
dân vận của Đảng, mà trong những năm gần đây 
tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát 
triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết 
Huyện ủy đề ra. Đến nay, 100% thôn, trên 97% số 
hộ được dùng điện lưới quốc gia; 100% thôn có 
đường ô tô đến trung tâm; 100% thôn được phủ 
sóng phát thanh, truyền hình và sóng điện thoại di 
động; trên 95% hộ đồng bào DTTS được sử dụng 
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nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đời sống vật chất và 
tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện 
Phước Sơn được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo 
giảm hàng năm từ 5 - 7%; cuối năm 2018 xây dựng 
nông thôn mới đạt 97 tiêu chí/11 xã, tăng 13 tiêu 
chí so năm 2017; bình quân 8,8 tiêu chí/xã; thu 
nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 19,5 triệu 
đồng/người/năm; xây dựng hoàn thành nhà ở cho 
người có công theo Quyết định 22 của Chính phủ; 
thực hiện có hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tảo hôn, 
hôn nhân cận huyết thống” hàng năm giảm 10 - 
15 trường hợp; có 15 thôn, tổ dân phố không có 
người sinh con thứ 3. Đặc biệt, một số tập quán 
lạc hậu trong đồng bào DTTS từng bước được xóa 
bỏ; hàng năm có gần 90 thanh niên tham gia học 
nghề theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, đến 
nay có trên 60 người đang thực tập và làm việc tại 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và 
thành phố Đà Nẵng và gần 30 thanh niên đang lao 
động ở nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản, A Rập, 
Malaysia ....). 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác dân vận trên địa bàn huyện vẫn còn 
những mặt hạn chế, tồn tại, đó là: Một số cấp ủy 
đảng, chính quyền và một bộ phận cán bộ, đảng 
viên vẫn chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng 
của công tác dân vận, nên việc triển khai, thực 
hiện chưa quyết liệt, đồng bộ. Có lúc, có nơi còn 
xem nhẹ công tác dân vận và kiện toàn hệ thống 
dân vận các cấp, phần nào ảnh hưởng đến sự ổn 
định và chất lượng công tác dân vận của Đảng. 
Chất lượng hoạt động công tác dân vận ở một số 
nơi còn yếu, công tác tham mưu cho cấp ủy trong 
công tác vận động quần chúng vẫn chưa đáp ứng 
yêu cầu. Phương thức và nội dung hoạt động của 
MTTQ và các đoàn thể vẫn chưa đa đạng, còn hình 
thức; tỷ lệ thu hút và tập hợp quần chúng nhân 
dân tham gia sinh hoạt còn thấp. Việc quan tâm 
triển khai và xây dựng, nhân rộng điển hình, mô 
hình “Dân vận khéo” chưa đều khắp, chất lượng, 
hiệu quả chưa đồng bộ ....

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân 
vận của Đảng, Huyện ủy Phước Sơn tiếp tục chỉ 
đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện có 

hiệu quả các chính sách, các chương trình, dự án 
đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục củng 
cố tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức, đa dạng 
hóa các hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động 
công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, nhân 
rộng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” 
trên các lĩnh vực đời sống xã hội, gắn với việc “đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Vận động các tầng lớp nhân dân 
phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực lao động 
sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện có 
hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu của cấp ủy, chính 
quyền đề ra. Góp phần đẩy nhanh tốc độ phát 
triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện 
thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện 
uỷ đề ra hàng năm.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh 
tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân; Huyện 
ủy, UBND huyện kính đề nghị tỉnh có chủ trương 
thu hút các doanh nghiệp ngoài huyện đến đầu tư 
phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp tại các địa bàn 
miền núi đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện khai thác 
tốt tiềm năng lợi thế của miền núi và giải quyết lao 
động tại chỗ, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh 
bền vững tại địa phương. 

đạo, quản lý các cấp, các ngành, tạo bước đột 
phá trong việc bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán 
bộ trong độ tuổi thanh niên ở tất cả các cấp, 
coi đây là một nội dung quan trọng về công 
tác cán bộ của Đảng để lựa chọn cán bộ lãnh 
đạo cho tương lai.

Từ việc xác định rõ tầm quan trọng của việc 
bồi dưỡng cách mạng cho thế hệ sau và đưa 
ra những giải pháp cơ bản từ thực tiễn công 
tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 
nhà, hy vọng và tin tưởng rằng tuổi trẻ Quảng 
Nam sẽ đóng góp xứng đứng với vai trò vị 
trí của mình trong tiến trình xây dựng quê 
hương Quảng Nam giàu đẹp, văn minh.

(Tiếp theo trang 35)Bồi dưỡng...
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Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, các tầng lớp phụ 
nữ tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực vượt qua khó 
khăn, cố gắng học tập, rèn luyện để có đủ tự tin 
tham gia công việc xã hội; có đủ bản lĩnh để 
tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên 
trong gia đình và cộng đồng; có đủ năng lực 
thể hiện sự đảm đang, hoàn thành công việc 
trong gia đình và xã hội.

Phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ 
nữ Việt Nam xưa nay ai cũng đều biết đến 
“công, dung, ngôn, hạnh”, đây là chuẩn mực 

đạo đức đặt nặng trong xã hội phong kiến. Dưới 
chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thời kỳ đấu 
tranh giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tặng cho phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh hùng, 
bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Ngày nay đất 
nước bước vào giai đoạn xây dựng và phát triển, 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế  thì các chuẩn mực đạo đức cần có 
sự điểu chỉnh, bổ sung cho phù hợp, vì thế Đại hội 
đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (2017-2022) 
yêu cầu “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự 
trọng, trung hậu, đảm đang”, và phát động thành 
Cuộc vận động gắn kết chặt chẽ với phong trào 
thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ) do Hội 

Đ/c Phạm Thị Thanh Thủy - PCT Hội LHPN tỉnh và đ/c Lê Minh Tiến - PBT Thường trực Huyện ủy Hiệp Đức
trao Giấy khen cho các đơn vị triển khai thực hiện tốt NQ ĐHPN và Cuộc vận động.

Phụ nữ Quảng Nam học và làm theo Bác Hồ 
“Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”

Phạm Thị ThaNh Thủy �
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
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phát động. 

Để CVĐ có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu và hiệu 
quả, hằng năm, Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch 
chỉ đạo các cấp Hội cụ thể hóa nội dung rèn luyện 
gắn với 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, phong trào thi đua 
“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây 
dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các nhiệm vụ 
trọng tâm của Hội. Bằng nhiều hình thức tuyên 
truyền, với nội dung phong phú, sinh động, hấp 
dẫn thu hút được đông đảo các tầng lớp phụ nữ 
tham gia, như: tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề, 
truyền thông, tọa đàm, sinh hoạt, hội trại, diễn 
đàn, giao lưu văn nghệ, TDTT; về nguồn, tham 
quan di tích lịch sử Cách mạng; Hội thi “Kể chuyện 
về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Phụ nữ tài 
năng, duyên dáng”, “Liên hoan hát ru, hát dân 
ca”… Để hỗ trợ công tác tuyên truyền, hằng năm 
Hội LHPN tỉnh đã biên soạn, phát hành gần 3.000 
bản tin Phụ nữ Quảng Nam tới Hội LHPN các cấp 
và 100% chi Hội phụ nữ, trong đó có chuyên mục 
“Noi gương Bác Hồ, phụ nữ Quảng Nam tự tin, tự 
trọng, trung hậu, đảm đang”; một số sản phẩm 
truyền thông, tư liệu được xây dựng có chất lượng 
phát hành đến cơ sở... Bên cạnh đó, Hội đã phối 
hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt 
là Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình 
tỉnh duy trì chuyên mục Phụ nữ Quảng Nam, kịp 
thời xây dựng phóng sự, tin, bài tuyên truyền giới 
thiệu 3.021 điển hình là cá nhân, phụ nữ tiêu biểu, 
mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực.

Song song với hoạt động tuyên truyền, việc 
xây dựng mô hình truyền thông thay đổi hành 
vi được các cấp hội chú trọng, nhiều cách làm 
hay, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Điển hình 
như Hội LHPN huyện Phú Ninh lựa chọn việc rèn 
luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ Hội thông 
qua viết “Nhật ký làm theo lời Bác”; cán bộ Hội tự 
học, tự rèn để nâng cao trình độ, kỹ năng; Đại Lộc 
tổ chức tốt các đợt sinh hoạt, học tập các chuyên 
đề về giáo dục phẩm chất đạo đức thông qua 
mô hình câu lạc bộ “Dâu hiền tộc họ”, “Giọt hồng 
yêu thương”; Hội An phát huy 4 phẩm chất đạo 

đức trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần 
xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa và du 
lịch thông qua phong trào “Heo đất nhà ta - Heo 
đất lòng vàng”...; Nam Trà My đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức trong 
HVPN bằng sản phẩm truyền thông hai thứ tiếng 
(Kinh, Cadong), các tiểu phẩm “Ươm mầm con chữ 
vùng cao”, “Ánh sáng vùng cao”. Tam Kỳ tổ chức tốt 
các hoạt động thông qua phong trào “Phụ nữ Tam 
Kỳ - Cử chỉ đẹp, sống văn minh”, Câu lạc bộ “Sống 
khỏe”; mô hình “Quầy hàng vệ sinh an toàn thực 
phẩm”. Tiên Phước hỗ trợ hiệu quả 49 đối tượng 
ma túy bằng cách động viên, tuyên truyền cách 
thức phương pháp cai nghiện và định hướng 
phát triển sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc; 
nhân diện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”. Quế Sơn 
hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề 
xã hội liên quan đến phụ nữ thông qua câu lạc 
bộ “Phụ nữ đảm đang”,“Nuôi dạy con tốt”,”Chi hội 
phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; 
và phát triển mạnh mẽ phong trào rèn luyện 
TDTT ở cơ sở. Hiệp Đức với mô hình “Đội can thiệp 
nhanh phòng chống bạo lực gia đình”, “Vườn rau 
tại nhà”. Duy Xuyên hỗ trợ nâng cao năng lực, tranh 
thủ nguồn lực thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự 
kinh doanh với những mô hình hiệu quả như “Căn 
bếp sáng - Ấm tình phụ nữ”, CLB“Phụ nữ phát triển 
kinh tế”, tổ “Phụ nữ liên kết sản xuất”. Nam Giang, 
Tây Giang với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phòng 
chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Điện 
bàn tham gia bảo vệ môi trường gắn với an sinh 
xã hội với nhiều mô hình “Phụ nữ nói không với túi 
ni lông”,“Việc làm nhỏ - công trình lớn”... Đặc biệt, 
đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu tự nguyện 
ủng hộ, đóng góp tiền của, hiến đất, tường rào, 
ngày công, góp sức trong xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh...

Có thể khẳng định, Cuộc vận động rèn luyện 
4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, 
đảm đang” đã tạo hiệu ứng tích cực, được đông 
đảo cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng thực 
hiện. Nhiều cách làm thể hiện vai trò nêu gương 
của đội ngũ cán bộ Hội, nhất là người đứng đầu; 
nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu về các phẩm 
chất đạo đức đã xuất hiện trong cuộc sống ngày 
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một nhiều hơn, được giới thiệu, tuyên truyền trên 
các phương tiện truyền thông đậm nét hơn, góp 
phần động viên các tầng lớp phụ nữ vươn lên, 
tôn vinh cái đúng, tốt đẹp, ngăn chặn các hành vi 
sai trái, tiêu cực... Nổi bật trong chuyển đổi hành 
vi của lực lượng hội viên, phụ nữ nông dân, có đủ 
bản lĩnh tuyên truyền, vận động, giáo dục thành 
viên trong gia đình và cộng đồng hiểu được vai 
trò của mình trong giữ gìn, phát huy phẩm chất, 
“Tự trọng”, “Trung hậu” chị em đã khắc phục mọi 
khó khăn, cần cù, tự tin, sáng tạo trong lao động, 
sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để 
xây dựng những mô hình vườn, trang trại, gia trại 
tạo ra sản phẩm cây trồng, con vật nuôi có giá 
trị kinh tế cao, góp phần giảm nghèo, phát triển 
kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh. Đáng chú ý là những mô hình “Vườn 
rau hộ gia đình”, “Vườn rau dinh dưỡng”, “HTX rau 
an toàn” theo mô hình VietGap; sản phẩm OCOP... 
đã góp phần thay đổi cách nghỉ, cách làm của một 
bộ phận phụ nữ vì lợi nhuận cao mà không ngần 
ngại tăng lượng thuốc kích thích, trừ sâu, chất 
bảo quản vượt mức cho phép để cung cấp sản 
phẩm ra thị trường. Lực lượng nữ công nhân lao 
động trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến 
tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất 
đạo đức người phụ nữ hiện đại. Học tập và rèn 
luyện 4 phẩm chất được chị em áp dụng trong 
hoạt động của mình, đó chính là bản lĩnh, trách 
nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp, 
kỷ luật lao động, “tự tin” khi được giao nhiệm vụ.

 Lực lượng nữ trí thức, dù đảm nhiệm ở nhiều 
vị trí khác nhau, nhưng tất cả chị em đều có một 
điểm chung là trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, 
tận tụy, vượt qua khó khăn, không ngừng vươn 
lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 
Các chị đủ “Tự tin” trong công việc, “Tự trọng” 
trong lối sống, “đảm đang” trong gia đình nên 
từng bước khẳng định năng lực, uy tín của mình 
với tổ chức, đồng nghiệp và gia đình. Đặc biệt, chị 
em đã tích cực đóng góp vào hoạt động nghiên 
cứu, ứng dụng các tiến bộ KHKT, đảm nhận công 
trình, phần việc khó, ngày càng xuất hiện nhiều 
đề tài, nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp quốc 
gia được áp dụng vào thực tiễn. 

Lực lượng nữ tiểu thương, doanh nhân ngày 
càng có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, các 
chị đủ tự tin vượt qua những thách thức, tích cực 
hòa nhập với kinh tế thị trường, dám nghĩ, dám 
làm, biết chủ động trong kinh doanh, tăng thu 
nhập cho gia đình, xã hội. Nhiều nữ doanh nhân 
đã đồng hành với tổ chức Hội trong việc hỗ trợ 
phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 
đồng hành cùng phụ nữ biên cương, kết nghĩa 
xã nghèo....

Thời gian đến, các cấp Hội LHPN trong tỉnh 
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các 
tầng lớp phụ nữ thực hiện có hiệu quả CVĐ, trọng 
tâm là chuyển đổi hành vi đạo đức tự tin, tự trọng, 
trung hậu, đảm đang gắn với Chương trình hành 
động số 02/CTrHĐ-BTV ngày 29/3/2017 của BTV 
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam về thực hiện Nghị 
quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng 
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 gắn với 
Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; duy trì, nhân rộng 
mô hình hiệu quả tạo sự lan tỏa trong cộng đồng; 
mỗi cơ sở Hội lựa chọn được ít nhất 01 hành động 
cụ thể để quyết tâm tuyên truyền, giáo dục, vận 
động phụ nữ thực hiện tạo chuyển biến trong rèn 
luyện phẩm chất đạo đức; tăng cường kiểm tra, 
giám sát, sơ tổng kết, biểu dương, khen thưởng 
tập thể, cá nhân thực hiện tốt CVĐ. 
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Những năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, sự phối hợp của các ban, 
ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ 
sở và sự đồng thuận, hưởng ứng 
tích cực của các tầng lớp Nhân dân, 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” trên địa 
bàn huyện Thăng Bình được triển 
khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh 
mẽ trong đời sống xã hội.    

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” luôn được sự quan tâm 
chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

sự chủ động của các ban ngành, đoàn thể và sự 
đồng thuận cao của Nhân dân nên phong trào 
ngày càng được lan tỏa và phát triển. Việc triển 
khai các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” bằng những việc làm 
cụ thể, thiết thực đã tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và 
Nhân dân, thúc đẩy phong trào ngày càng phát 
triển sâu rộng, có tính chất toàn diện, phát huy 
được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. 
Hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện 
đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố và đẩy 
mạnh, qua đó đã phát huy vai trò và trách nhiệm 
trong công tác chỉ đạo và phối hợp thực hiện của 
các cấp, các ngành.  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” đã tạo điều kiện cho việc thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền dân chủ 

trực tiếp của nhân dân bằng hình thức tự quản ở 
cộng đồng, tinh thần tương trợ giúp nhau phát 
triển kinh tế, các chương trình giảm nghèo bền 
vững ngày càng được lan tỏa… góp phần nâng 
cao chất lượng thôn, tổ dân phố văn hóa.     

Tính đến cuối năm 2018, có 43.144/49.872 
hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 
chiếm tỷ lệ 86,5%; có 119/132 thôn, tổ dân phố 
đạt danh hiệu Thôn, Tổ dân phố văn hóa, chiếm 
tỷ lệ 90,15%; có 133/150 cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp đạt Chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 88,66%; 
có 175/242 tộc đạt danh hiệu Tộc văn hóa, tỷ lệ 
72,3%; có 7/21 xã đạt Chuẩn văn hóa nông thôn 
mới, chiếm tỷ lệ 33,3% .  

  Các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện tốt 
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 
của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”. Hầu 
hết các thôn, tổ dân phố, tộc họ văn hóa trên địa 
bàn huyện đã đưa các quy định về thực hiện nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 
vào Quy ước thôn, tổ dân phố, tộc họ văn hóa 

Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” năm 2018.

PhaN Thị hạNh �
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Thăng Bình
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và xem đây là nội dung quan trọng để xét công 
nhận thôn, tổ dân phố, tộc họ văn hóa. Theo đó, 
việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện luôn được 
tuyên truyền, vận động, tổ chức phù hợp với điều 
kiện kinh tế, phong tục truyền thống của dân tộc, 
đúng quy định của nhà nước. Cùng với đó, việc tổ 
chức lễ hội cũng được thực hiện một cách trang 
trọng, đúng quy định, trên cơ sở bảo tồn và phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 
địa phương, phần hội phong phú, hấp dẫn lồng 
ghép nhiều hoạt động văn hóa dân gian, diễn 
xướng dân gian như hát bài chòi, hát bả trạo, tổ 
chức các giải thể thao như đua ghe, bóng chuyền, 
bóng đá… nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa 
truyền thống của địa phương với bạn bè trong và 
ngoài huyện. 

  Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng các thiết 
chế văn hóa luôn được quan tâm chỉ đạo, các 
địa phương đã huy động nhiều nguồn lực từ các 
tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân và huy động sự 
tham gia đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây 
dựng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, như: 
nhà sinh hoạt văn hóa, khu sinh hoạt văn hóa - 
thể thao ở các thôn, tổ dân phố. Đến nay, toàn 
huyện có 130/132 Nhà văn hóa – Khu thể thao 
thôn, 20/22 nhà văn hóa xã, là nơi sinh hoạt cộng 
đồng, tạo tiền đề cho các phong trào văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Các thiết 
chế thể thao ở cơ sở cũng được các địa phương 
quan tâm xây dựng, hiện tại toàn huyện có 48 sân 
bóng đá đủ tiêu chuẩn, 13 sân bóng đá mi ni (cỏ 
nhân tạo), 110 sân bóng chuyền (bê tông), 27 sân 
cầu lông (bê tông) phục vụ trong việc tập luyện 
và tổ chức thi đấu tại địa phương.…Nhờ đó, đời 
sống tinh thần của Nhân dân được nâng cao.   

Việc xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông 
thôn mới” được các cấp ủy Đảng, chính quyền 
huyện quan tâm và chỉ đạo. Tính đến cuối năm 
2018, có 7/21 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 
mới, tỷ lệ 33,3%. Phong trào xây dựng nếp sống 
văn minh đô thị cũng được nhân dân đồng tình 
hưởng ứng, trong đó công tác quản lý kiến trúc, 
xây dựng đô thị theo quy hoạch đã được nhân 
dân nhận thức khá tốt. Huyện cũng đã tập trung 
chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải 

pháp nhằm chấn chỉnh kỷ cương pháp luật, đảm 
bảo trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn 
hóa, văn minh đô thị. Các di tích lịch sử - văn hóa 
được quan tâm bảo tồn và từng bước phát huy 
các giá trị. Hiện nay, toàn huyện có 01 di tích cấp 
quốc gia đặc biệt (Phật viện Đồng Dương), 01 di 
tích cấp quốc gia (Di tích Địa điểm diễn ra cuộc đấu 
tranh Hà Lam - Chợ Được), 02 di sản văn hóa phi 
vật thể cấp quốc gia (Lễ hội rước cộ Bà Chợ Được 
và hát Bả trạo) và 31 di tích cấp tỉnh. Một số di 
tích khác đã và đang lập hồ sơ gửi Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Trung tâm Quản lý Di tích và 
Danh thắng Quảng Nam đề nghị công nhận là di 
tích lịch sử cấp tỉnh. Nhiều công trình về văn hóa 
được sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng và bảo tồn 
như: Lễ hội rước cộ Bà Chợ Được, Lễ hội Cầu ngư, 
hô hát bài chòi…  

Có thể thấy trong thời gian qua, Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
huyện Thăng Bình đã có bước phát triển về chất 
lượng và hiệu quả được nâng cao. Phong trào đã 
gắn kết được với nhiều cuộc vận động, đặc biệt 
là chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh đã phát huy vai trò tự quản của người 
dân trong cộng đồng gắn với vai trò chỉ đạo và 
tổ chức hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền và đoàn thể các cấp. Phong trào đã góp 
phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng 
đồng và tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng 
tộc, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong 
phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người 
dân, các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm 
gìn giữ, các quy tắc ứng xử văn hóa được hình 
thành, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây 
dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn 
dân cư.     

Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt và 
đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến 
cơ sở bằng nhiều giải pháp thiết thực, sẽ góp 
phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
đựng đời sống văn hóa” từng bước đi vào chiều 
sâu và trở thành một trong những nhân tố quan 
trọng góp phần thực hiện thành công chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 
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Ông Bhling Minh, Phó chủ tịch UBND xã 
Tr’Hy (Tây Giang) đã bỏ ra gần 30 triệu đồng 
của gia đình mình để làm một cây cầu treo bắt 
qua con suối K’ool phục vụ việc đi lại sản xuất 
của 15 hộ dân nơi đây. Việc làm của ông được 
nhiều người dân cảm phục yêu mến.

Tự làm mọi thứ

Ông Minh kể ý tưởng làm một cây cầu treo 
bắt đầu từ năm 2017, khi thấy nhiều hộ dân hằng 
ngày phải lội qua con suối đi làm vất vả, nhất là 
vào mùa mưa. Sau nhiều lần bàn bạc, được sự hậu 
thuẫn của vợ, cũng như sự cho phép của chính 
quyền địa phương, ông đã quyết định làm cầu. Bỏ 
ra gần 30 triệu đồng, mình ông lặn lội xuống tận 
Đà Nẵng mua dây cáp chở lên, rồi vận động bà 
con trong thôn tham gia xẻ gỗ. Ông bảo khó khăn 
mấy mình cũng quyết làm cho bằng được.

Chưa có kinh nghiệm làm cầu, ông tự tìm tòi, 
nghiên cứu từng bước một. Sau nhiều ngày ròng 
đi khảo sát con suối K’ool, cuối cùng ông cũng tìm 
được chỗ ưng ý. Tuy nhiên, một thách thức đối với 
ông đó là lòng suối hẹp nhất nhưng lại là chỗ sâu 
nhất. Để căn được dây cáp từ bờ suối bên này qua 
bên kia là một vấn đề không dễ dàng. Ông cùng 
anh em trong thôn tận dụng cây cổ thụ hai bên 
con suối để làm cột đỡ, rồi dùng cây gỗ làm trụ 
chống, trụ neo cho chắc chắn. Dây cáp đan vào 
nhau buột chặt vào những thanh gỗ để làm giá 
đỡ. Gỗ ở đây là loại gỗ chò chỉ, rất bền, chịu nắng, 
chịu nước tốt. 

Anh Clâu A Nhé, một người từng làm cầu với 
ông kể lại, mọi công đoạn làm cầu đều thực hiện 
bằng dụng cụ thô sơ, không có máy móc hiện 
đại. Nhiều lúc phải dầm mình nhiều ngày dưới 
nước, có lúc thì vắt vẻo trên cao để hoàn thiện 

các công đoạn (buột, neo lại dây hay lót ván để 
đi lại). “Chúng tôi đã bỏ ra cả tháng trời mới làm 
xong, vất vả, nguy hiểm lắm! Cây cầu hoàn thành 
là niềm vui lớn của bà con thôn Voòng mình, rất 
cảm ơn ông Phó chủ tịch xã biết thương dân!”, 
Anh Clâu A Nhé nói.

Già làng Coo’r Tám, thôn Voòng (xã Tr’Hy) cho 
biết, phong tục bao đời nay của người Cơ Tu là ăn 
ở sinh hoạt một khu riêng và sản xuất một khu 
riêng biệt. Hàng chục năm nay, gia đình ông cũng 
như 15 hộ dân trong thôn đã chăn nuôi, trồng trọt 
tại đồi Taty, hằng ngày phải lội qua con suối K’ool 
để đi làm. “Mấy năm nay, nhờ cây cầu của Phó chủ 
tịch Minh nên bà con mình đỡ vất vã hơn nhiều”. 

Để đảm bảo việc đi lại của bà con từ năm 2017 
đến nay, ông Minh thường xuyên tu sửa lại cây 
cầu. Ông mong nó luôn “khỏe mạnh” để tiếp tục 
phục vụ cho bà con. Có cây cầu việc đi lại sản xuất 
của bà con đỡ vất vã hơn nhiều, không còn cảnh 
“trèo đèo lội suối” nữa. Tuy nhiên, một điều ông 
trăn trở là nó chịu đựng được bao lâu nữa khi mà 
vật liệu gỗ, dây cáp sẽ dần xuống cấp, mối nguy 
hiểm vẫn còn rình rập, chưa thể yên tâm được.

Phó Chủ tịch xã làm cầu treo cho dân
NguyễN ĐìNh hiệP �

Cây cầu treo do Phó chủ tịch UBND xã Tr’Hy-Bhling Minh 
bỏ công sức làm để phục vụ đi lại cho bà con trong thôn.

(Xem tiếp trang 46)



45XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 8+9/2019

GƯƠNG NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT

Trong xã hội, mỗi người chúng ta đều có 
mỗi công việc khác nhau. Nhưng để phát huy 
được công việc ấy như thế nào, có kết quả tốt 
hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, 
mà tinh thần trách nhiệm là một trong những 
yếu tố cơ bản nhất. Thầy giáo Nguyễn Bá 
Ngân - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn 
An (huyện Đại Lộc) được đánh giá là một 
người đầy trách nhiệm, tâm huyết với nghề. 

Từ một thầy giáo dạy môn Toán, bằng sự 
nỗ lực, phấn đấu, thầy được Ban giám hiệu 
nhà trường tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ 

toán, rồi Phó Hiệu trưởng chuyên môn và được bổ 
nhiệm làm Hiệu trưởng từ năm 2012 đến nay. Dù 
ở cương vị nào, thầy Nguyễn Bá Ngân cũng luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nói về 
thầy, có lẽ nhiều thế hệ học sinh trường THPT Chu 
Văn An sẽ chẳng thể nào quên được một người 
thầy luôn quan tâm, chăm sóc học sinh như chính 
những người con của mình. Thầy nhớ tên, nhớ họ, 
nhớ quê quán, nhớ đặc điểm của từng học sinh 

mà thầy giảng dạy. Có những học sinh sau hàng 
chục năm quay trở lại thăm trường cũ, thầy vẫn 
nhớ cả những hành động, những việc làm của 
họ khi theo học ở trường. Thầy bảo: “Mình phải 
quan tâm, phải tìm hiểu từng học sinh thì mới 
biết hoàn cảnh của các em mà có biện pháp giáo 
dục, giúp đỡ chứ”. 

Các thầy cô giáo trường Chu Văn An ai cũng 
thán phục, ngưỡng mộ khả năng học tập, trau 
dồi chuyên môn, kiến thức của thầy Nguyễn Bá 
Ngân. Mặc dù đã lớn tuổi song thầy luôn là người 
đi đầu cập nhật những thông tin mới, những cách 
làm hay để áp dụng trong nhà trường. Thành tích 
vượt trội trong những năm gần đây của trường 
THPT Chu Văn An là minh chứng hùng hồn nhất 
cho những cố gắng nỗ lực của “người thuyền 
trưởng” Nguyễn Bá Ngân và thầy cô giáo, học sinh 
trường THPT Chu Văn An. 

Với tư cách là Bí thư chi bộ nhà trường, thầy 
Nguyễn Bá Ngân luôn quan tâm, thực hiện tốt 
công tác xây dựng Đảng. Trường Chu Văn An cách 
trung tâm huyện 20 km nhưng chưa bao giờ có 

“NGƯỜI LÁI ĐÒ”trách nhiệm
NguyễN Thị TuyếT �

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc
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báo cáo, văn bản nào mà thầy nộp chậm trễ. Thầy 
cho biết chỉ cần nhận được văn bản chỉ đạo về 
công tác xây dựng Đảng, thầy đều triển khai thực 
hiện ngay. Đối với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thầy tổ chức 
quán triệt rộng rãi trong nhà trường và luôn là 
người đi đầu gương mẫu thực hiện. Thầy thường 
cùng giáo viên, học sinh dọn dẹp vệ sinh trong 
trường, chăm sóc từng bồn hoa, cây cảnh; nhắc 
nhở mỗi thầy cô, mỗi học sinh phải biết tiết kiệm 
điện, tiết kiệm nước. Trong giảng dạy, mặc dù làm 
công tác quản lý nhưng khi có thầy cô giáo nào 
đau ốm, thầy đều vui vẻ dạy thay mà không hề 
suy nghĩ. Ở trường, có những thầy cô giáo nhà ở 
xa, khi bố trí phân công giảng dạy, thầy luôn chú 
ý sắp xếp để những thầy cô giáo đó hạn chế đi lại 
nhiều ngày trong tuần. Đối với học sinh, đặc biệt 
là những học sinh cá biệt, thầy đều có cách riêng 
để điều chỉnh, giáo dục các em. Thậm chí có học 
sinh bỏ học, thầy còn đến tận nhà động viên các 
em quay trở lại trường, đồng thời giúp đỡ cả vật 
chất và tinh thần để các em có thể tiếp tục học 
hành. Chính sự chân thành, nhẹ nhàng, quan tâm 
và chia sẻ đó mà thầy nhận được sự tin tưởng, yêu 
quý của đồng nghiệp, của học sinh cũng như các 
bậc phụ huynh. 

Bên cạnh đó, nhận thấy việc học tập và làm 
theo Bác trong thế hệ trẻ hiện nay là rất cần thiết 
nên thầy thường xuyên chỉ đạo Chi đoàn nhà 
trường tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để 
giáo dục phẩm chất đạo đức cho các em học sinh 
như thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác 
Hồ, thi kể chuyện về Bác, liên hoan văn nghệ... 
Năm 2018, khi Huyện ủy Đại Lộc phát động Cuộc 
thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”, trường THPT Chu Văn An là 
đơn vị có nhiều bài dự thi nhất với hơn 1.000 bài. 
Đoàn trường THPT Chu Văn An cũng là một trong 
những đơn vị đi đầu trong học tập và làm theo 
Bác ở địa phương.  

Hằng ngày thầy đều đến trường sớm hơn các 
thầy cô giáo khác. Trước khi tan trường, thầy đi 
một lượt kiểm tra từng phòng học, từng khu vực 
để xem còn cái quạt nào chưa tắt, còn phòng nào 

Giúp thôn làm cầu treo vĩnh viễn…

Sau nhiều lần đi công tác thăm khu sản 
xuất Taty, ông Bhling Mia, Chủ tịch UBND 
huyên Tây Giang đã quyết định sẽ làm một 
câu cầu treo bằng bê tông cốt thép vĩnh viễn 
để thay thế cây cầu cũ. Ông Mia cũng đánh giá 
rất cao việc làm cầu  của Phó chủ tịch UBND 
xã Tr’hy-Bhling Minh. Ông đã dám nghĩ, dám 
làm vì bà con trong thôn, là tấm gương sáng 
để cán bộ khác học tập. 

Ông Mia chia sẻ: hiện tại thông qua bạn bè 
cán bộ, doanh nghiệp tại Đà Nẵng ông đã vận 
động được gần 200 triệu đồng để làm cầu. Số 
tiền còn lại sẽ trích từ các nguồn đầu tư khác 
của huyện. Tuy nhiên, qua nhiều lần khảo 
sát, tính toán với số tiền hiện tại vẫn không 
thấm vào đâu, vì dự kiến cây cầu mới có giá trị 
trên 2 tỷ đồng - một số tiền rất lớn. “Hiện nay, 
người dân thôn Voòng ai cũng mong muốn 
được đầu tư xây dựng cây cầu treo vững chãi 
để đi lại an toàn, vận chuyển nông sản hàng 
hóa thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh 
tế, thoát nghèo bền vững. “Với nguồn ngân 
sách hạn hẹp của một huyện miền núi việc 
triển khai làm cầu còn nhiều khó khăn”. Ông 
Mia nói.

Phó Chủ tịch...
(Tiếp theo trang 44)

sáng điện… Cẩn trọng, tỉ mỉ cũng là một trong 
những đức tính của “người lái đò” đầy tinh thần 
trách nhiệm Nguyễn Bá Ngân. 

Năm 2018, thầy vinh dự là một trong 4 điển 
hình tiêu biểu, được Huyện ủy Đại Lộc chọn để 
giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong học 
tập và làm theo Bác. Và ở đó, thầy đã chia sẻ: 
“Chúng tôi muốn đào tạo một thế hệ không chỉ 
có học vấn mà còn phải có phẩm chất đạo đức tốt. 
Nhà trường không chỉ là nơi học tập kiến thức mà 
còn là nơi nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức, hoàn 
thiện kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Mà muốn làm 
được điều đó thì mỗi thầy cô giáo phải là một tấm 
gương sáng cho học sinh noi theo”.
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Về thôn Nhuận Sơn xã Duy Phú hỏi ông Trần 
Châu - Chi hội trưởng Người cao tuổi, Tộc 
trưởng tộc Trần Viết, ai cũng biết. 

Năm nay ngoài 90 tuổi nhưng nhìn ông vẫn rắn 
rỏi, minh mẫn và khỏe mạnh, ông không bao giờ 
ngại khó mà luôn làm hết trách nhiệm của mình 
trong việc chăm lo cho người cao tuổi của thôn và 
xây dựng Chi hội Người cao tuổi nhiều năm liền 
đạt vững mạnh xuất sắc. Có được tâm huyết và 
lòng nhiệt tình với công việc là do ông học ở Bác 
Hồ đức tính cần mẫn, tận tụy với công việc. Nhờ 
học tập và làm theo lời Bác mà ông đã làm được rất 
nhiều việc cho người cao tuổi - là nhịp cầu kết nối 
yêu thương của người cao tuổi trong thôn, được 
bà con Nhân dân trong thôn và con cháu trong tộc 
tin yêu, quý mến. 

Chi hội Người cao tuổi thôn Nhuận Sơn có 105 
hội viên, sinh hoạt đều đặn 3 tháng 1 lần. Trong các 
buổi sinh hoạt ngoài các nội dung triển khai theo 
chương trình của Hội cấp trên, ông đọc cho hội viên 
nghe các bài báo, các mẩu chuyện kể về Bác Hồ do 
ông sưu tầm, đọc được; ông vận động hội viên nêu 
cao vai trò nòng cốt, gương mẫu trong mọi phong 
trào hoạt động ở thôn, xóm, vận động con cháu 
chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, hội viên người cao tuổi của thôn 
tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, học tập các 
văn bản pháp luật, treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, 
ngày tết,…Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cũng 
như rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, 
ông đã vận động và thành lập CLB dưỡng sinh duy 
trì tập luyện thường xuyên đây cũng là CLB dưỡng 
sinh đầu tiên của xã Duy Phú, vận động xây dựng 
quỹ hội được số tiền 1,5 triệu đồng gửi tiết kiệm để 
lấy lãi thăm hỏi khi hội viên đau ốm, phúng điếu, 
giúp đỡ khi hội viên qua đời, mỗi khi gia đình hội 
viên có việc khó khăn ông luôn có mặt để động viên 
và kêu gọi mọi người giúp đỡ. Khi được chi bộ, ban 
thôn giao nhiệm vụ ông luôn nhiệt tình, việc gì cũng 

hoàn thành và hoàn thành tốt. Đa số ý kiến của ông 
đưa ra đều nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của 
hội viên, vì thế mọi công việc đều được triển khai 
nhanh chóng và đạt hiệu quả. 

Thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn 
mới, ông vận động gia đình, các hội viên gương 
mẫu tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để 
mở rộng các tuyến đường liên xã liên thôn, tuy tuổi 
cao không làm được những công việc nặng nhọc 
nhưng mỗi khi bà con trong thôn, xóm tổ chức 
làm đường giao thông, dọn vệ sinh môi trường 
ông luôn có mặt và nhiệt tình tham gia. Ông đã 
vận động con cháu trong tộc hiến đất, tự tháo dỡ 
tường rào cổng ngõ mới xây của nhà thờ tộc Trần 
Viết của mình để mở rộng tuyến đường DH7 giáp 
xã Duy Duy Tân. Thực hiện phong trào xây dựng 
tộc họ văn hóa, với trách nhiệm là tộc trưởng ông 
đã chủ động xây dựng tộc ước, sau khi lấy ý kiến 
tham gia góp ý của con cháu trong tộc ông đã 
hoàn thiện tộc ước trình UBND xã phê duyệt vào 
năm 2016, qua kiểm tra năm 2018 tộc Trần viết đạt 
danh hiệu Tộc văn hóa, đây là niềm vinh dự lớn đối 
với con cháu trong tộc và cũng là điểm sáng của 
phong trào tộc họ văn hóa của xã Duy Phú.

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

Gương sáng của Chi hội trưởng người cao tuổi 
thôn Nhuận Sơn

NguyễN Thị NgọC hẢi �
Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên
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Dù chỉ có 35 tuổi đời (1914 - 1949), 15 năm 
tham gia cách mạng (1935 - 1949), đồng chí 
Huỳnh Ngọc Huệ, nguyên Phó Bí thư Liên khu 
ủy 5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sáng lập viên 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã có 
nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp cách 
mạng của quê hương, đất nước.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ sinh ngày 
10/8/1914, trên vùng đất có truyền thống 
văn hóa, hiếu học và cách mạng tại làng 

Mỹ Hoà, tổng Mỹ Hoà, nay thuộc xã Đại Hòa, huyện 
Đại Lộc. Lúc còn nhỏ, Huỳnh Ngọc Huệ đã biểu lộ 
sự thông minh, chăm học. Tháng 9/1934, sau khi 
tốt nghiệp bậc tiểu học tại trường tiểu học Mỹ Hoà, 
Huỳnh Ngọc Huệ thi vào trường Kỹ nghệ Thực hành 
Huế. Lúc học cũng như khi đi dạy, Huỳnh Ngọc Huệ 
đã từng bước tiếp thu tư tưởng vô sản. Không chỉ 
hoạt động trong trường Kỹ nghệ thực hành Huế, 
Huỳnh Ngọc Huệ còn đi vận động, tuyên truyền 
cách mạng học sinh trong các trường học khác, kể 
cả các trường tư. Là người luôn nhiệt huyết, năng nỗ 
đối 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, Đắk Tô (tỉnh Kon Tum); 
nhà lao Hỏa Lò (Hà Nội), nhà lao Đà Nẵng (nhà lao 
Con Gà). Bị bắt rồi vượt ngục, vượt ngục rồi bị bắt, 
và những đòn tra tấn vô cùng dã man, những bữa 
đói cơm, lạt muối... Nhưng trong hoàn cảnh nào, tấm 
lòng người chiến sĩ cộng sản chẳng những không bị 
lu mờ mà còn được tôi luyện, sáng ngời. 

Với kinh nghiệm của mình, và từ thực tiễn hoạt 

động cách mạng của mình, trong những ngày bị 
giam tại Đắk Tô, đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ được tập 
thể phân công phụ trách văn hoá - văn nghệ và báo 
tường. Đồng chí cùng một số anh em ra báo tường, 
lấy tên “Tiến”; đồng thời viết kịch bản và kiêm luôn cả 
đạo diễn, diễn viên. Đây là trải nghiệm vô cùng quý 
giá để sau này đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ trở thành 
Thư ký tòa soạn báo Tay Thợ.

Sau khi Nhật đảo chính Pháp, đồng chí Huỳnh 
Ngọc Huệ được ra tù. Ngay lập tức đồng chí tham 
gia vận động cách mạng ở Đà Nẵng và ở quê hương 
Đại Lộc. Với sự năng nổ đối với phong trào cách 
mạng, tháng 5/1945, đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ 
được triệu tập tham dự hội nghị Tỉnh ủy ở bến đò 
ông Đốc (nay thuộc thôn Văn Ly, xã Điện Hồng). 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. Trong 
Cách mạng tháng Tám năm 1945, với vai trò là Bí thư 
Thành ủy, Thường trực Ủy ban khởi nghĩa thành phố 
Đà Nẵng đồng chí là người trực tiếp đưa tin “Nhật 
đầu hàng quân Đồng Minh” đến Hội nghị Tỉnh ủy tại 
thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân ngày 13/8/1945, để 
từ đó Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định khởi nghĩa 
giành chính quyền tại tỉnh lỵ Hội An trong đêm 17 
rạng ngày 18/8/1945, đồng thời đồng chí đã lãnh 
đạo khởi nghĩa giành chính quyền tại thành phố Đà 
Nẵng thắng lợi hoàn toàn ngày 26/8/1945. Với việc 
khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh lỵ Hội An nhanh 
chóng và trọn vẹn. Quảng Nam trở thành một trong 
4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước, qua 
đó góp phần thúc đẩy Tổng khởi nghĩa Cách mạng 
tháng Tám năm 1945 trên toàn quốc.

Tháng 9/1945, Xứ ủy Trung Kỳ được lập lại, đồng 
chí Huỳnh Ngọc Huệ được cử làm ủy viên Thường 

huỲNh NGỌc huệ - 
Chân dung nhà cách mạng

Lê NăNg ĐôNg �
Phó Trưởng phòng Thông tin - Lịch sử Đảng,

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
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vụ Xứ ủy, phụ trách công vận Thư ký Hội Công nhân 
cứu quốc Trung Bộ. Đồng chí được phân công làm 
Chủ nhiệm kiêm Thư ký toà soạn báo Tay thợ. Trong 
cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (ngày 
6.1.1946), Huỳnh Ngọc Huệ được bầu làm đại biểu 
Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa 
(nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam). Sau này, đồng chí 
được giao đảm trách chức vụ Phó Bí thư Liên khu 
ủy 5, là người tham gia sáng lập Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam. 

Một trong những đóng góp quan trọng của đồng 
chí Huỳnh Ngọc Huệ trong những năm đầu cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp, là xây dựng các 
công binh xưởng ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Ngay 
sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, trên cương 
vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí đã chỉ đạo một 
số cán bộ kỹ thuật nghiên cứu chế tạo thử nghiệm 
súng tiểu liên Xit-ten (Sten) kiểu Pháp tại xưởng cơ 
khí công chánh Đà Nẵng. Chỉ đạo thành lập xưởng 
sản xuất vũ khí tại nhà máy ươm tơ Giao Thủy, huyện 
Đại Lộc. Đây là cơ sở sản xuất vũ khí đầu tiên của tỉnh 
Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Từ những kết 
quả trên, Tỉnh ủy Quảng Nam và Chi đội giải phóng 
quân (về sau là Trung đoàn 93) đã thành lập công 
binh xưởng Phan Đăng Lưu, sau đó là công binh 
xưởng Cao Thắng. Tháng 4/1946, đồng chí trực tiếp 
chỉ đạo việc thành lập xưởng vũ khí dân quân Nho 
Bán, sản xuất lựu đạn cung cấp cho công an, tự vệ, 
dân quân... Kết quả, các công xưởng của ta trên địa 
bàn Quảng Nam - Đà Nẵng, đã chế tạo được súng 
tiểu liên, mìn, lựu đạn và các loại vũ khí thô sơ tự tạo. 
Các công binh xưởng này là cơ sở để ta tiến lên xây 
dựng 4 xưởng sản xuất vũ khí: QB. 140, QB.150, QB. 
160 và xưởng vũ khí Hạ Lào vào năm 1948.

Là một người cách mạng rất sâu sắc, đồng chí 
Huỳnh Ngọc Huệ rất quan tâm đến công tác xây 
dựng Đảng, các đoàn thể quần chúng, nhất là tổ 
chức công đoàn trong các công binh xưởng. Đồng 
chí luôn ân cần chăm sóc anh em cấp dưới, nhất là số 
công nhân trực tiếp sản xuất vũ khí trong các công 
binh xưởng, số bộ đội, cán bộ ở tuyến trước, cán bộ 
là phụ nữ... Khi nghe tin công nhân xưởng Cao Thắng 
tuyệt thực, đồng chí đã khóc và phân tích cho lãnh 
đạo xưởng này về những nguyên nhân dẫn đến sự 
kiện trên. Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Lao 
động (năm 1949), đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ đã ca 

ngợi công nhân sản xuất chế tạo vũ khí của Liên khu 
5: “Họ trút phần mỹ thuật vào vũ khí, họ say sưa với sản 
phẩm chế tạo”. 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ cũng thường đánh 
giá cao những đồng chí, đồng đội của mình, đồng 
chí đã nhận xét về đồng chí Trương Quang Giao “là 
nhà tổ chức giỏi”, còn đồng chí Trần Tống “là nhà lý 
luận giỏi”; còn khi anh em hỏi về bản thân mình thì 
đồng chí khiêm tốn nói: “Mình chỉ là học trò của Bác 
Hồ và đồng chí Trường Chinh; mình chỉ cố gắng làm tốt 
nhiệm vụ của Đảng giao mà thôi”.

Ngày 27/4/1949 đồng chí từ trần do bị nhiễm 
trùng uốn ván. Đồng chí ra đi để lại bao niềm thương 
tiếc trong lòng đồng bào cán bộ, chiến sĩ, công nhân 
Liên khu 5. Nhiều phong trào theo gương đồng chí 
được phát động, nhiều công xưởng, trường học, tổ 
chức cơ sở Đảng mang tên đồng chí. Nhận được tin 
Huỳnh Ngọc Hụê từ trần, Hội nghị Trung ương tổ 
chức vào tháng 5/1949 dưới sự chủ trì của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã tổ chức nghi thức mặc niệm.

Có dịp, bạn bè, đồng chí luôn nhắc những kỷ 
niệm về đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ với những tình 
cảm chân thật nhất. Đồng chí Hoàng Quốc Việt viết: 
“Qua các lần tiếp xúc và theo dõi công tác của các 
đồng chí ở khu 5, tôi thấy đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ 
thông minh, sắc sảo, nắm chắc tình hình, có nhiều triển 
vọng. Tiếc rằng đồng chí qua đời quá sớm...”. Đại tướng 
Chu Huy Mân nhận xét: “Anh Huệ ra đi còn đang tuổi 
sung sức, nghị lực dồi dào. Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, nhân dân cả nước và nhân 
dân Quảng Nam mất một ngưòi con trung hiếu, mẫu 
mực, một tài năng đương lên; tôi thực sự kính trọng và 
thương tiếc vô cùng, một trong những đồng chí hiếm 
có trong tôi”. Còn Thượng tướng Trần Văn Trà nói: “Tôi 
thường đánh giá ngang nhau giữa hai đồng chí mà 
tôi yêu mến, đó là đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ và đồng 
chí Nguyễn Chí Thanh. Cả hai đều đức độ cao, tính tình 
hiều dịu, dễ mến, ngay thẳng, rất sôi nổi trong tranh 
luận và hoạt động. Đồng chí đối với tôi là một người 
thầy, một đồng chí và là một người bạn rất thân. Tôi 
đã học tập, noi gương đồng chí trong hoạt động cách 
mạng”... 

Với những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, 
đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ đã được tặng thưởng 
Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng 
cao quý khác.
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Bình Dương - một xã vùng Đông của huyện 
Thăng Bình đã hai lần được Đảng và Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang Nhân dân (năm 1969 và 1972) 
và danh hiệu Anh hùng Lao động (1985). Phát 
huy truyền thống và thành tích đó, 55 năm 
sau ngày giải phóng, xã Bình Dương đã có rất 
nhiều đổi thay trên tất cả các lĩnh vực. Hơn 
nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng những dấu son 
về một thời đấu tranh anh dũng vẫn không 
phai nhạt trong ký ức của mỗi người dân Bình 
Dương nói riêng và Thăng Bình nói chung…

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã 
Bình Dương được xem là vọng gác tiền tiêu 
ở phía đông huyện Thăng Bình, vừa là bàn 

đạp để cán bộ và lực lượng vũ trang từ đây vào 
hoạt động ở vùng địch tạm chiếm, trong đó có 
thị xã Hội An. Trong 21 năm chiến đấu kiên cường 
chống Mỹ, nhân dân Bình Dương đã phát huy 
truyền thống cách mạng vừa đấu tranh chính trị 
giữ thế hợp pháp, vừa kết hợp đấu tranh chính trị, 
binh vận và vũ trang.

Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết, 
chính quyền Mỹ- Diệm âm mưu phá hủy không 
thực thi các điều ước của Hiệp định, cố tình thiết 
lập nên bộ máy chính quyền thực dân kiểu mới vô 
cùng tàn độc ở miền Nam. Xã Bình Dương, huyện 

Thăng Bình cũng như các địa phương khác trên 
chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng phải chịu 
những cuộc đàn áp khốc liệt, những vụ thảm sát 
đẫm máu gây nhiều tội ác dã man của Mỹ - Ngụy. 
Tình hình này diễn ra trong một thời gian dài làm 
cho phong trào đấu tranh cách mạng bị tổn thất 
nặng nề. Từ khi Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành 
Trung ương ra đời, với chủ trương dùng bạo lực 
cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng, 
chuyển từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu 
tranh chính trị và đấu tranh vũ trang đã đánh dấu 
sự chuyển biến về tư tưởng chỉ đạo đấu tranh 
cách mạng miền Nam.

Tháng 7/1964, Khu ủy Khu 5 quyết định “đồng 
khởi” phá ấp chiến lược. Huyện ủy Thăng Bình hạ 
quyết tâm lấy xã Bình Dương làm địa bàn trọng 
điểm, mở ra cho cuộc đồng khởi giành lại vùng 
Đông. Cuối tháng 8/1964, ta tập trung và chuẩn 
bị các lực lượng cần thiết; trong đó, lực lượng của 
tỉnh đưa xuống đóng chân tại nhà cơ sở ở thôn 1, 
2, 3 và thôn 6 cùng với một số cán bộ xã, huyện có 
từ trước. Thực hiện chủ trương phát động quần 
chúng đồng khởi phá kèm kẹp của địch, giành 
chính quyền về tay nhân dân, giải phóng vùng 
Đông. Chi bộ, Ban khởi nghĩa xã đã thảo luận chỉ 
thị của Huyện ủy và nhanh chóng phổ biến cho 
các ban cán sự thôn. Giữa đêm 4/9 tổ chức họp 
các cơ sở quán triệt chủ trương thống nhất hành 
động. Theo kế hoạch, tối ngày 05/9/1964, ta nổ 

NguyễN ĐôNg aNh �

vững bước đi lên
BìnH DươnG
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súng tấn công Bình Dương; nhưng qua bộ đàm, 
quận trưởng Thăng Bình biết được kế hoạch tấn 
công của ta, phát lệnh cấp tốc chuẩn bị đối phó; 
trước tình hình đó, sau khi hội ý chớp nhoáng, các 
đồng chí chỉ huy của tỉnh, huyện đã quyết định 
chọn thời khắc 12h trưa, ngày 05/9/1964 phát 
lệnh khởi nghĩa. Trong lúc bọn Hội đồng hương 
chính xã Bình Dương đang tụ tập bàn kế hoạch 
để đối phó khởi nghĩa và ăn nhậu vừa xong, quân 
ta nổ súng xung phong tứ phía, tóm gọn mâm Hội 
đồng. Nhân dân từ vùng cát, vùng đồng, trong 
sông, ngoài biển nhất tề nổi dậy với gậy gộc, giáo 
mác, khí thế hừng hực cách mạng, truy bắt bọn 
tề ngụy thôn ấp và các loại tay sai khác, phá tan 
ấp chiến lược cơ quan Hội đồng hương chính xã. 
Ngay tối đêm đó, có đến 5.000 người, hàng ngũ 
chỉnh tề, bừng bừng khí thế khởi nghĩa làm chủ 
xóm làng, kéo về tập trung tại Trảng Mó (thôn 2) 
mít tinh chiến thắng, thành lập chính quyền tự 
quản xã.

Thắng lợi của cuộc nổi dậy và giải phóng xã 
Bình Dương 1964 là minh chứng cho sự phát triển 
của lực lượng vũ trang địa phương, là thắng lợi 
của việc kết hợp sức mạnh quân sự với sức mạnh 
chính trị và binh vận, góp phần thúc đẩy giải 

phóng các xã vùng Đông Thăng Bình, mở đầu 
cho phong trào đồng khởi ở vùng sâu ven biển 
tỉnh Quảng Nam. Ngọn lửa nổi dậy từ Trảng Mó 
(5/9/1964) mãi còn tỏa sáng, càng rực rỡ hơn vào 
thời kỳ cao điểm của cuộc chiến tranh, địch càn 
quét bình định khốc liệt, nhân dân kiên quyết trụ 
bám, một tấc không đi, một ly không rời.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng những dấu 
son về một thời đấu tranh anh dũng vẫn không 
phai nhạt trong ký ức của mỗi người dân Bình 
Dương nói riêng và Thăng Bình nói chung. Trong 
hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Bình Dương đã 
đoàn kết một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, 
cống hiến sức người, sức của tham gia chiến đấu 
và nuôi giấu, che chở cách mạng. Không có bút 
mực hay những trang viết nào có thể miêu tả đầy 
đủ về những đóng góp công sức, mồ hôi xương 
máu của bao thế hệ người Bình Dương anh hùng. 
Những địa danh anh hùng như Hàng Cừ - Cây 
Mộc, Trảng Mó, Căn cứ lõm Bàu Bính,… đã đi vào 
lịch sử. Biết bao đồng bào, đồng chí đã hy sinh 
trong cuộc trường chinh vĩ đại ấy. Khép lại giai 
đoạn chiến tranh, nhân dân Bình Dương đã tổn 
thất, hy sinh lớn lao: hơn 4.700 người, trên một 

Nhà cửa được xây dựng khang trang ở khu 
tái định cư trung tâm xã Bình Dương.
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nửa số dân toàn xã đã ngã xuống, trong đó có 
1.367 liệt sĩ, trên 300 thương binh, bệnh binh và 
319 người mẹ được phong tặng, truy tặng danh 
hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; có 12 trong số 
16 Bí thư Đảng bộ xã hy sinh... Những đóng góp, 
hy sinh to lớn của nhân dân xã Bình Dương, Nhà 
nước đã hai lần phong tặng danh hiệu anh hùng 
lực lượng vũ trang cho nhân dân và lực lượng vũ 
trang xã Bình Dương (năm 1969 và năm 1972), 
ghi vào sử sách. 

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975 thống 
nhất đất nước, cả Bình Dương là một “vùng sa 
mạc chết”. Trên mảnh đất bé nhỏ này, ai đã từng 
sống mới nhận thấy hết sự chịu đựng vượt ngoài 
giới hạn của con người. Toàn xã là những đồi cát 
trắng xóa, trơ trọi với những hàng dương liễu hun 
hút giữa hoang tàn đổ nát của chiến tranh. Không 
khuất phục khó khăn, người Bình Dương lại tiếp 
tục lao vào cuộc chiến mới, ra sức khắc phục hậu 
quả để xây dựng cuộc sống mới, phá gỡ bom 
mìn, khai hoang phục hoá, thi đua lao động sản 
xuất, lợp lại màu xanh cho quê hương. Trong 10 
năm xây dựng, khắc phục hậu quả chiến tranh, 
Đảng bộ và nhân dân Bình Dương một lần nữa 
được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng lao động vào năm 1985.

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển sau 
ngày đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của 
Huyện uỷ, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương đã 
phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, 
đoàn kết một lòng, phấn đấu bền bĩ, vượt qua 
khó khăn, thách thức đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng. Kinh tế có bước 
phát triển khá; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,52%; 
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi 
hiệu quả, năng suất, sản lượng đều tăng. Kết cấu 
hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng; trường 
học, trạm y tế, trụ sở làm việc cơ quan xã được 
đầu tư xây dựng; các tuyến đường liên thôn, liên 
tổ được đầu tư nâng cấp, bê tông hoá, nhất là các 
tuyến giao thông kết nối ven biển với Quốc lộ 
1A... tạo thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất. Văn 
hóa xã hội có chuyển biến; chất lượng giáo dục 
đào tạo, hoạt động lĩnh vực y tế; phong trào xây 

dựng đời sống văn hoá ở cơ sở có nhiều tiến bộ. 
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, 
các đoàn thể đạt những kết quả tốt, phát huy dân 
chủ và tạo ra sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, 
là địa phương nằm trong vùng trọng điểm kinh tế 
phía đông của huyện, có nhiều dự án lớn đầu tư, 
mở ra cơ hội thay da đổi thịt cho vùng cát trắng, 
đời sống của người dân Bình Dương nói riêng và 
các xã vùng Đông nói chung cũng chuyển biến 
mạnh mẽ khi các ngành thương mại, du lịch, dịch 
vụ ngày càng phát triển. Thời gian tới, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Bình Dương cần xác 
định vùng đất Bình Dương anh hùng sẽ có nhiều 
thời cơ, điều kiện thuận lợi để phát triển, do đó 
phải tập trung khai thác mạnh mẽ tiềm năng, 
thế mạnh của địa phương, tập trung nỗ lực phấn 
đấu cao để phát triển nhanh hơn, toàn diện và 
vững chắc hơn. Phối hợp với chủ đầu tư các dự 
án, các cơ quan chức năng của huyện tập trung 
đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, triển khai có 
hiệu quả các dự án trọng điểm ở vùng đông theo 
Kết luận 25-KL/TU của Tỉnh ủy đang triển khai 
trên địa bàn xã như: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội 
An, khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương, tuyến 
giao thông từ đường 129 xuống biển và các dự án 
sẽ triển khai trong thời gian đến: Thành phố Giáo 
dục quốc tế, khu nông nghiệp công nghệ cao 
Đông Quảng Nam, một số dự án về nhà ở thương 
mại và khu dân cư trên địa bàn xã...

Chặng đường của hôm nay và ngày mai đan 
xen thời cơ thuận lợi và khó khăn thử thách, nhưng 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương 
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và 
cách mạng của quê hương, biến truyền thống vẻ 
vang trong kháng chiến thành hành động cách 
mạng thiết thực, hiệu quả trong thời kỳ đổi mới 
trên các lĩnh vực, các chương trình dự án lớn, phát 
huy lợi thế kết nối liên vùng giữa Thăng Bình - Hội 
An - Đà Nẵng - Chu Lai, cùng với các trục đường 
phía đông và các trục kết nối đông tây của tỉnh, 
phấn đấu xây dựng Bình Dương thành điểm sáng, 
ngọn cờ đầu trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và 
phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của 
huyện, góp phần làm thay đổi diện mạo của quê 
hương anh hùng.
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Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy 
mở rộng lần thứ 17 (khóa XXI). Hội nghị  đã 
thực hiện các nội dung: Đánh giá tình hình 

thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm, triển 
khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV  năm 2019; đánh 
giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-
NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển 
kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực 
hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 
2025; cho ý kiến vào dự thảo đề cương chi tiết Báo 
cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu 
năm 2019 được đánh giá tại Hội nghị có những 
kết quả  tích cực. Sản xuất công nghiệp 9 tháng 
đầu năm tăng trưởng chậm, chỉ số sản xuất công 
nghiệp chỉ tăng 1,9% so cùng kỳ năm 2018; nhất 
là trong quý III, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 
10,3% so với quý II và giảm 3,5% so với quý cùng 
kỳ, trong đó giảm ở hầu hết các ngành. Thương 
mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn phát triển khá. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa 
bàn tỉnh hơn 40.542 tỷ đồng, tăng gần 13% so 
với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn 
tỉnh  hơn 2.854 nghìn lượt khách, tăng 7% so với 
cùng kỳ; trong đó khách quốc tế gần 1.328 nghìn 
lượt, tăng 16,5%. Tổng lượt khách tham quan gần 
2.575 nghìn lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ, trong 
đó khách quốc tế đạt gần 1.492 nghìn lượt, tăng 
6,9%. Doanh thu du lịch 9 tháng đạt hơn 4.400 tỷ 
đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2018; thu 
nhập xã hội từ du lịch ước đạt 10.340 tỷ đồng. 

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy 

sản đạt được nhiều kết quả khả quan. Cơ cấu cây 
trồng chuyển dịch theo hướng tích cực, chuyển 
dần diện tích trồng lúa và cây trồng cạn sản xuất 
kém hiệu quả sang các loại cây khác cho năng 
suất cao và lợi nhuận tăng từ 20 - 30% so với sản 
xuất lúa trong cùng thời vụ, trên cùng chân đất... 
Chương trình nông thôn mới đạt nhiều kết quả; 
tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) toàn 
tỉnh đến nay là 85 xã, đạt 41,67%; không còn xã 
dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người 
khu vực nông thôn đạt 31,58 triệu đồng/người/
năm; hình thành mới và duy trì trên 350 mô hình 
sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Mô hình Khu 
dân cư NTM kiểu mẫu bước đầu triển khai nhưng 
đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần 
đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM, 
tạo ra diện mạo mới ở nhiều địa phương. 

Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp 
tục có những chuyển biến tích cực. Tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội 9 tháng hơn 24 nghìn tỷ đồng, tăng 
7,3% so cùng kỳ; trong đó, vốn huy động ngoài 
nhà nước hơn 12.871 tỷ đồng, tăng gần 13%; vốn 
FDI khoảng 5.180 tỷ đồng, tăng 17,7% so cùng 
kỳ. Từ đầu năm đến nay, đã cấp giấy chứng nhận 
đầu tư cho 16 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 59,3 
triệu USD, cấp phép 68 dự án đầu tư trong nước 
với tổng vốn đăng ký hơn 3.925 tỷ đồng, tăng 17 
dự án so với cùng kỳ... 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 
(3,3%) so cùng kỳ. Tính đến ngày 30/9/2019, tổng 
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 
17.661 tỷ đồng, bằng 76,3% dự toán. Trong đó, 
thu nội địa 13.514 tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán, 
giảm 1,9%... 

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17
thông qua nhiều nội dung quan trọng

BaN BiêN TẬP �
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Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao diễn ra sôi nổi, góp phần thúc đẩy hoạt động 
du lịch của tỉnh và nâng cao đời sống tinh thần 
của Nhân dân như: sự kiện đăng cai tổ chức Giải 
Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019, hoạt 
động kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An và 
Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di 
sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm được 
công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới... Trên 
lĩnh vực giáo dục - đào tạo, các trường học trên 
địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm 
học mới vào ngày 05/9/2019 theo đúng kế hoạch 
đã đề ra. Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 817 
trường, giảm 01 trường so với năm học trước; hơn 
27.182 cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng mới 
434 phòng học, 150 nhà vệ sinh và sửa chữa, cải 
tạo, nâng cấp nhiều công trình khác để phục vụ 
năm học mới; tỷ lệ học sinh đỗ kỳ thi tốt nghiệp 
THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng 
năm 2019 toàn tỉnh đạt 89%. 

Việc chăm lo cho đối tượng chính sách được 
quan tâm thực hiện. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ 
niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 
- 27/7/2019). Tập trung giải quyết tích cực hồ sơ 
người có công, nhất là hồ sơ tồn đọng và hồ sơ có 
nhiều vướng mắc về quy trình thủ tục. Vận động 
thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh gần 5,2 tỷ 
đồng; tặng 31 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình 
chính sách; vận động nâng mức phụng dưỡng Mẹ 
Việt Nam anh hùng và nhận mới phụng dưỡng Mẹ 
Việt Nam anh hùng mới được phong tặng...

Tổ chức thực hiện tốt công tác nội chính, 
phòng, chống tham nhũng và đối ngoại. Tình 
hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa 
bàn tỉnh được giữ vững. Công tác quốc phòng, 
quân sự địa phương, biên phòng được thực hiện 
nghiêm túc; công tác điều tra, khởi tố, truy tố, xét 
xử, thi hành án dân sự thực hiện đúng quy định 
của pháp luật... Công tác xây dựng chính quyền, 
xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường. Công 
tác xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. 
Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội 
được nâng lên...

Hội nghị còn tập trung thảo luận một số nội 

dung: Các huyện nghèo, xã nghèo và thôn đặc 
biệt khó khăn đã được ưu tiên nguồn lực đầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng; hộ nghèo, hộ cận nghèo 
được hỗ trợ các điều kiện để cải thiện tiêu chí thu 
nhập thông qua chính sách hỗ trợ phát triển sản 
xuất, tạo việc làm và thu nhập, vay vốn ưu đãi, học 
nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động… 
Tuy nhiên, đến nay công tác giảm nghèo vẫn chưa 
đạt kết quả như mong muốn, đề nghị cần tăng 
cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy, chính quyền đối với công tác giảm nghèo; cần 
có cơ chế khuyến khích trồng trọt và chăn nuôi 
ở các huyện miền núi; việc giải ngân vốn cho các 
dự án còn chậm, trong đó có nguyên nhân tiến 
độ giải phóng mặt bằng, thực hiện tái định cư cho 
nhân dân còn chậm, đề nghị các cấp ủy, chính 
quyền địa phương, đơn vị tăng cường lãnh đạo, 
chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện; cần đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện việc hoàn trả hiện trạng cho người 
dân vùng có đường cao tốc đi qua…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường – 
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị tiếp thu 
các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng thời nhấn 
mạnh một số nội dung quan trọng:

1- Đối với tình hình thực hiện các mặt công tác 
9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 
quý  IV năm 2019: qua 9 tháng đầu năm các cấp ủy 
đảng, chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể các cấp 
đã phấn đấu, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải 
pháp trên tất cả các lĩnh vực đạt kết quả cao, hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu đề ra, các dự án động lực đã 
được triển khai thực hiện. Thay mặt Tỉnh ủy đồng 
chí Bí thư biểu dương kết quả đạt được, đồng thời 
đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn 
vị tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm 
vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm 2019 đã đề 
ra trong báo cáo. Qua đó, cần rà soát, đánh giá các 
chỉ tiêu còn lại trong 3 tháng cuối năm 2019. Đồng 
thời, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính tạo 
môi trường thuận lợi, thu hút các dòng vốn đầu tư 
trong và ngoài nước; đẩy mạnh, quản lý chặt chẽ 
việc thu ngân sách, tránh hiện tượng thất thoát, 
nợ ngân sách. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 

(Xem tiếp trang 61)
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Ngày 16/9/2019, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã 
ban hành Thông báo số 

603-TB/TU kết luận về công tác 
quản lý quy hoạch xây dựng và 
triển khai các dự án đầu tư trên 
địa bàn vùng Đông Nam tỉnh 
Quảng Nam.

Theo đó, về công tác quản 
lý quy hoạch, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự 
đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát 
việc thực hiện quy hoạch, xây 
dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể 
hoàn thành toàn bộ quy hoạch 
phân khu vùng Đông trong 
02 năm tới. Đối với quy hoạch 
vùng ven biển Nam Hội An (từ 
cầu Cửa Đại đến Quốc lộ 14E), 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị 
Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ 
đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 
quy hoạch phân khu đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 3662/QĐ-UBND, ngày 
08/10/2015; trong đó, lưu ý điều 
chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phù 
hợp với quy hoạch Khu kinh tế 
mở Chu Lai. Đối với quy hoạch 
tại các địa phương, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đề nghị Thành ủy Tam 
Kỳ chỉ đạo hoàn chỉnh tất cả các 
quy hoạch phân khu vùng Đông 

của thành phố trong năm 2019 
phù hợp với quy hoạch chung và 
quy hoạch Khu kinh tế mở Chu 
Lai; Thành ủy Hội An, Thị ủy Điện 
Bàn khẩn trương chỉ đạo lập hồ 
sơ điều chỉnh quy hoạch chung 
theo đúng nội dung và tiến độ 
đã được UBND tỉnh phê duyệt; 
trong đó, chú ý điều chỉnh quy 
hoạch đô thị dọc sông Cổ Cò 
cho phù hợp với thực tiễn, trong 
quy hoạch cần tính đến cảnh 
quan, tình hình biến đổi khí hậu, 
phòng chống thiên tai, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh và đảm 
bảo các tiêu chí theo quy định 
của các bộ, ngành Trung ương. 
Về đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, 
đề nghị Huyện ủy Duy Xuyên 
khẩn trương chỉ đạo hoàn chỉnh 
công tác lập đồ án quy hoạch 
xây dựng theo nhiệm vụ đã 
được UBND tỉnh phê duyệt và ý 
kiến góp ý của Bộ Xây dựng; chú 
ý cần quy hoạch tuyến đường 
ven sông kết nối khu vực xã Duy 
Nghĩa và Duy Hải, vấn đề sạt lở 
bờ sông Thu Bồn. Về đô thị Bình 
Minh, đề nghị Huyện ủy Thăng 
Bình khẩn trương chỉ đạo hoàn 
chỉnh công tác lập đồ án quy 
hoạch xây dựng theo nhiệm vụ 
đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với Ban Quản lý Khu 
kinh tế mở Chu Lai, cần khẩn 
trương triển khai xây dựng các 
quy hoạch phân khu đảm bảo 
có chất lượng, nhằm mục tiêu 
quản lý tốt hiện trạng trong 
khu vực và kêu gọi đầu tư trong 
phạm vi Khu kinh tế mở Chu Lai. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống 
nhất chủ trương bổ sung danh 
mục lập quy hoạch phân khu 
(tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp 
Tam Thăng mở rộng, Khu công 
nghiệp Nam Thăng Bình, Khu 
công nghiệp công nghệ cao 
Thăng Bình. Đặc biệt lưu ý công 
tác quản lý tốt quy hoạch và 
quản lý hiện trạng khu vực Sân 
bay Chu Lai.

Liên quan đến quy hoạch 
rừng phòng hộ khu vực ven 
biển, về cơ bản không điều chỉnh 
giảm diện tích rừng phòng hộ. 
Trong trường hợp cần thiết phải 
giảm thì cần đảm bảo diện tích 
trồng rừng thay thế vào vị trí 
quy hoạch mới bằng với diện 
tích rừng giảm do điều chỉnh 
quy hoạch.

Về tình hình triển khai thực 
hiện các dự án tại khu vực vùng 
Đông Nam tỉnh Quảng Nam, 

Tăng cường chỉ đạo công tác quy hoạch
xây dựng và triển khai các dự án đầu tư 
trên địa bàn vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam

TrươNg Thị hỘi �
Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban 
cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các 
sở, ban, ngành, địa phương liên 
quan tiếp tục triển khai thực hiện 
tốt các văn bản cho chủ trương của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
đã ban hành trước đây. Tăng cường 
công tác quản lý hiện trạng hai 
bên đường 129; xây dựng kế hoạch 
thực hiện sớm việc bồi thường giải 
phóng mặt bằng, tái định cư, thu 
hồi đất toàn tuyến theo quy hoạch 
(mặt cắt đường rộng 48m và vệt cây 
xanh 02 bên đường, mỗi bên 100m); 
triển khai trồng cây xanh trên vệt 
cây xanh ở những nơi đủ điều kiện 
theo quy hoạch đã được phê duyệt. 
Xúc tiến nhanh nguồn vốn vay ODA 
để tiếp tục đầu tư xây dựng đường 
ven biển (song song về phía Đông 
tuyến đường 129 và tuyến đường 
thanh niên) và đầu tư phần còn lại 
theo quy hoạch tuyến đường 129. 
Đồng thời, quản lý tốt quy hoạch, 
hiện trạng và có lộ trình huy động 
nguồn vốn đầu tư các tuyến đường 
giao khác mức với đường 129, trong 
đó lưu ý trục tuyến Điện Biên Phủ 
- Tam Kỳ, tuyến đường 14E - Thăng 
Bình… (gồm cả vệt 02 bên đường), 
nhằm từng bước xây dựng hệ thống 
hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo điểm 
nhấn cho khu vực vùng Đông Nam 
của tỉnh. Tiếp tục tập trung đẩy 
mạnh thực hiện dự án sắp xếp dân 
cư ven biển (kể cả việc sắp xếp mồ 
mả). Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và 
thực hiện trước các dự án giải phóng 
mặt bằng, tái định cư nhằm tạo quỹ 
đất sạch thu hút đầu tư; đồng thời, 
quan tâm đến công tác đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, 
điều kiện các hạ tầng khác như điện, 
nước, giao thông… để đón đầu thu 
hút các dự án chiến lược đầu tư vào 
vùng Đông của tỉnh.

Tiếp tục xây dựng
đội ngũ trí thức đáp ứng
yêu cầu phát triển
của tỉnh Quảng Nam

TrầN VăN DũNg �
Trưởng phòng Khoa giáo - Văn hóa

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 
23-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-
CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, 

đội ngũ trí thức của tỉnh được chăm lo xây dựng và phát 
triển đạt nhiều kết quả. 

Nổi bật là việc đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh 
đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác xây 
dựng đội ngũ trí thức. Xác định nguồn nhân lực là quan 
trọng nhất, là tiềm năng to lớn, “đầu tư xây dựng đội ngũ 
trí thức là đầu tư cho sự phát triển bền vững”, Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo chăm lo phát huy nguồn lực con người, tập 
trung các giải pháp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tài. Trong xác định ba nhiệm vụ đột phá của 
tỉnh, có nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực. Những năm 
qua tỉnh đã đầu tư hàng ngàn tỉ đồng từ vốn ngân sách và 
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thu hút nguồn lực xã hội để chăm lo phát triển 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ, văn học - nghệ thuật, y tế và nhiều lĩnh vực 
khác. Thông qua công tác cán bộ đã chú trọng chỉ 
đạo thực hiện việc đánh giá cán bộ là trí thức theo 
phẩm chất, năng lực và kết quả lao động sáng 
tạo, cống hiến; trên cơ sở đó thực hiện chính sách 
trọng dụng trí thức; có chính sách đặc biệt đối với 
nhân tài. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ 
sở; phát huy tinh thần tự do tư tưởng trong hoạt 
động nghiên cứu, sáng tạo; đồng thời khuyến 
khích các hoạt động tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội của các tổ chức hội, tập thể và cá nhân 
trí thức. Đến nay, đội ngũ trí thức của tỉnh có trên 
29.000 người (tăng 65% so với năm 2008); trong 
đó, trí thức ở các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể: 6.865 người (23,6%) 
và ở các đơn vị sự nghiệp: 22.195 người (76,4%). 
Về trình độ, sau đại học: 1.641 người (trong đó có 
34 tiến sĩ), (tăng 2,9 lần so với năm 2008). Cơ cấu 
theo lĩnh vực, Giáo dục và Đào tạo: 88,9%, Y tế: 
9,6%, Khoa học và Công nghệ: 1,5%. Trí thức làm 
công tác quản lý: 1.370 người (5%). Một số chỉ tiêu 
cơ bản về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí 
thức đề ra đến năm 2020 trong Chương trình số 
23-CTr/TU đã đạt và vượt; đã đào tạo được 1.112 
người sau đại học, vượt 532 người (91,7%). Đóng 
góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng 
trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam là 30,7%1. Giá trị 
sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng 
công nghệ cao đã góp phần nâng cao tổng giá trị 
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. 

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
xây dựng đội ngũ trí thức còn không ít hạn chế. 
Một số cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, 
đãi ngộ, tôn vinh trí thức còn chưa đủ mạnh. 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức còn dàn trải, 
chưa tập trung vào những ngành, lĩnh vực trọng 
yếu của tỉnh. Còn thiếu chuyên gia ở một số 
ngành, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh như: khoa học 
và công nghệ, y tế, môi trường, pháp luật quốc 
tế, phê bình văn học, nghệ thuật. Thiếu nhân lực 
chất lượng cao để làm việc tại một số dự án lớn 

1. PGS.TS Bùi Quang Binh Nghiên cứu TFP trong tăng 
trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam thời kỳ 1997-2013 đối với 
ngành công nghiệp của tỉnh

trên địa bàn tỉnh. Bộ phận trí thức văn học - nghệ 
thuật còn mỏng. Năng lực tư vấn, phản biện, giám 
định xã hội của một số tổ chức hội chưa mạnh. 
Trình độ ngoại ngữ, tin học của bộ phận không 
nhỏ trí thức còn hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp 
đến hoạt động học tập, nghiên cứu. Nguồn lực 
thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh còn 
hạn chế, thiếu và chưa mang tính hệ thống, gây 
khó khăn cho công tác nghiên cứu, tham khảo. 
Chưa đạt tỷ lệ đầu tư 2% tổng chi ngân sách tỉnh 
cho khoa học và công nghệ2. Cơ sở vật chất kỹ 
thuật và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa 
học và công nghệ còn thiếu, chưa đồng bộ.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu 
trên là do một số cấp ủy, chính quyền nhận thức 
chưa đầy đủ, sâu sắc về vai trò quan trọng của đội 
ngũ trí thức và công tác xây dựng đội ngũ trí thức 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước nên chưa đầu tư đúng mức cho 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Hoạt động 
của các tổ chức hội trí thức chậm đổi mới, chưa 
thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Một bộ phận trí 
thức chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học 
tập để nâng cao phẩm chất năng lực đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ.

Để tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ trí 
thức của tỉnh trong thời gian đến các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể, hội trí thức trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ và giải pháp nêu trong báo cáo 
số 284-BC/TU ngày 21/5/2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu 
quả Chương trình hành động số 23-CTr/TU của 
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 42-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Kết luận số 52-KL/
TW và Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng khóa XII, các chương trình, kế hoạch 
của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức. Cần rà 

2. mới đạt mức từ 0,14% - 0,2%. Nguồn vốn đầu tư 
phát triển tiềm lực KH&CN còn thấp, giai đoạn 2012-2015 
mới đạt 10,6% mức Trung ương giao (Tổng kết Chiến lược 
Phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm 
nhìn 2020.)
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soát, bổ sung nhiệm vụ giải pháp nhất là những 
nhiệm vụ giải pháp khắc phục hạn chế để thực 
hiện có hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ trí 
thức tại địa phương, đơn vị.

Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ 
trong các lĩnh vực hoạt động của trí thức; phát 
huy vai trò của trí thức đầu ngành. Bổ sung, hoàn 
thiện và triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính 
sách bảo đảm trí thức làm việc, phát triển và được 
tôn vinh bằng chính phẩm chất, tài năng, kết quả 
lao động sáng tạo của mình. Tăng cường thực thi 
việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả đối 
với các sản phẩm sáng tạo nhằm bảo đảm lợi ích 
của trí thức khi chuyển giao phát minh, sáng kiến. 
Tạo điều kiện để trí thức thực hiện hoạt động tư 
vấn, phản biện và giám định xã hội, hợp tác, giao 
lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính 
sách nhằm thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh 
các trí thức có phẩm chất, tài năng, đóng góp cho 
sự phát triển của tỉnh. Ðổi mới công tác cán bộ, 
quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý 
trong việc tiến cử và sử dụng cán bộ là trí thức, 
khắc phục tình trạng hành chính hóa, thiếu công 
khai, minh bạch trong các khâu tuyển dụng, bố 
trí, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ. 

Thứ tư, thực hiện rà soát, quy hoạch, đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ trí thức sát với yêu cầu nhiệm 
vụ của tỉnh, bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu, 
nhất là những chuyên ngành mà tỉnh có nhu cầu 
bức thiết. Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các loại 
hình đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước, 

thực hiện có hiệu quả các đề án đào tạo trí thức 
đã ban hành. Gắn đào tạo đại học và sau đại học 
với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh. 
Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ, sáng tạo nghệ thuật. 
Nâng cao chất lượng các giải thưởng sáng tạo kỹ 
thuật, sáng tác văn học - nghệ thuật, báo chí của 
tỉnh. Có chính sách và kế hoạch cụ thể để phát 
hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng trí thức trẻ, trí 
thức có bề dày hoạt động thực tiễn, trí thức người 
dân tộc thiểu số và trí thức nữ. 

Thứ năm, củng cố, phát triển các tổ chức hội trí 
thức của tỉnh theo chủ trương của Tỉnh ủy và kế 
hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành; đổi 
mới hoạt động, thích ứng nhanh với cơ chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thu 
hút ngày càng nhiều trí thức tham gia trong các 
tổ chức hội, nhất là Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà 
báo và các hội ngành nghề khác của tỉnh. Thực 
hiện tốt quy chế về thông tin giúp trí thức kịp thời 
nắm vững các chủ trương, chính sách của Ðảng, 
Nhà nước, tình hình thực tiễn của đất nước và địa 
phương. Tăng cường công tác tư tưởng, phát huy 
trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, tinh thần khởi 
nghiệp sáng tạo của đội ngũ trí thức. Tạo cơ hội, 
điều kiện để trí thức phổ biến, chuyển giao tri 
thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời 
sống. Có cơ chế, chính sách huy động trí thức, đặc 
biệt là trí thức đầu ngành, chăm lo và thực hiện 
việc đào tạo đội ngũ kế cận. 
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1. Vì sao Mỹ quyết liệt trong việc lật đổ chính 
quyền Vê-nê-duy-ê-la 

Truyền thông phương Tây cũng thừa nhận rằng, 
Mỹ từ lâu can thiệp vào công việc nội bộ của Vê-nê-
duy-ê-la bằng cách tài trợ cho phe đối lập, làm suy 
yếu chính quyền được bầu cử dân chủ của U-gô 
Cha-vết và Tổng thống đương nhiệm N.Ma-đu-rô.

Kể từ những năm1998, Mỹ đã tìm cách lật đổ 
chính quyền Vê-nê-duy-ê-la. Điều đe dọa chính 
quyền Mỹ là khi đắc cử Tổng thống, ông Cha-vết 
đã xuất hiện như hiện thân cho kỳ vọng của dân 
chúng. Ông là một nguy cơ cho các công ty dầu 
mỏ và giới đầu sỏ chính trị tại Vê-nê-duy-ê-la, đó là 
lý do tại sao Mỹ tìm cách lật đổ ông. Âm mưu đảo 
chính đầu tiên diễn ra vào năm 2002, khi Mỹ lôi kéo 
quân đội và giới đầu sỏ chính trị lật đổ tổng thống 
Cha-vết. 

Kết quả là, họ đã thất bại. Hơn nữa, sau sự kiện 
trên, Tổng thống U-gô Cha-vết đã tiến hành thanh 
lọc kỹ hàng ngũ quân đội; tăng cường sự trung 
thành của họ bằng cách trả lương cao, ban cho 
nhiều đặc quyền, nắm giữ các vị trí trọng yếu trong 
chính phủ và kiểm soát phần lớn nền kinh tế nước 
này. 

Thêm vào đó, Tổng thống U-gô Cha-vết cũng 
được người dân tin tưởng hơn trong việc giúp họ 
cải thiện đời sống; người dân lúc đó mất niềm tin 
vào Mỹ hay giới đầu sỏ chính trị khi hai lực lượng 
này từng bóp nghẹt họ trong nhiều thập kỷ trước.

Vê-nê-duy-ê-la trở thành mục tiêu lật đổ của Mỹ vì 
nhiều lý do chiến lược:

(1) Từ thời Tổng thống U-gô Cha-vết đất nước 
này đã mạnh mẽ phản đối chính sách thuộc địa 
toàn cầu cũng như bá quyền khu vực của Hoa Kỳ. 

(2) Vê-nê-duy-ê-la đã cung cấp nguồn tài chính để 
củng cố và thúc đẩy các chế độ chống thực dân trên 
khắp châu Mỹ - La-tinh, đặc biệt là ở vùng Ca-ri-bê 
và Trung Mỹ. (3) Vê-nê-duy-ê-la đã thực hiện một 
chương trình xã hội sâu sắc và toàn diện, xây dựng 
trường học và bệnh viện với giáo dục và chăm sóc 
sức khỏe miễn phí, thực phẩm và nhà ở được trợ 
cấp; chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa của Vê-nê-
duy-ê-la hoàn toàn tương phản với Mỹ, một chế 
độ luôn tìm cách thủ tiêu mọi phúc lợi xã hội.(4) Tài 
nguyên thiên nhiên của Vê-nê-duy-ê-la, đặc biệt là 
dầu mỏ, là mục tiêu chiến lược trong chương trình 
nghị sự của đế quốc Mỹ. (5) Ngăn chặn không cho 
Nga và Trung Quốc “thâm nhập” sâu vào Nam Mỹ.

2. Sự thất bại trong chính sách can thiệp của 
Mỹ ở Vê-nê-duy-ê-la?

Từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, 
Mỹ đã lần lượt sử dụng chiêu bài “Tự do, Dân chủ và 
Nhân quyền” để kích động và hậu thuẫn cho hàng 
loạt cuộc cách mạng màu hoặc nội chiến ở những 
nước có chính quyền không tuân theo định hướng 
của Mỹ, nhằm lật đổ nhũng các nhà lãnh đạo cứng 
đầu, dựng lên những chính phủ thân phương Tây. 
Có thể kể ra đây hàng chục cái tên, như: Xéc-bi-a, 
Li-bi, I-rắc, Xy-ri, U-crai-na, Cuba, Triều Tiên...

Theo các nhà nghiên cứu, chính trị khi các “kịch 
bản” đảo chính, mà Mỹ đã từng thành công trong 
việc áp đặt chế độ thuộc địa ở nhiều nơi khác, 
nhưng lại bị thất bại ở Vê-nê-duy-ê-la, thì Mỹ đã 
chuyển sang một cuộc chiến tổng lực nhằm lật đổ 
Tổng thống N.Ma-đu-rô, thông qua các hành động 
chiến tranh cả về quân sự, chính trị, kinh tế và văn 
hóa.

Mỹ chính là người “bổ nhiệm” Hoan Goa-i-đô 
(23/01/2019), vốn vẫn chỉ là một ẩn số mờ nhạt, 

Về cuộc đảo chính ở
VÊ-NÊ-DUY-Ê-LA
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là “Tổng thống lâm thời”. Hoan Goa-i-đô vốn được 
bầu vào Quốc hội chỉ với 25% số phiếu trong quận 
nhà của anh ta. Oa-xinh-tơn đã chi hàng triệu đô 
la để hỗ trợ Hoan Goa-i-đô, tài trợ cho các tổ chức 
phi chính phủ và các tổ chức nhân quyền trá hình 
để bôi nhọ chính phủ Vê-nê-duy-ê-la và tiến hành 
các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào lực lượng an 
ninh.

Thô bạo hơn, Mỹ còn ấn định ngày cuối tuần 
23 - 24/2/2019 là thời điểm Tổng thống N.Ma-đu-rô 
phải rời khỏi đất nước, nhưng đây lại là một thất bại 
nữa của Oa-xinh-tơn. Ngày 02/5/2019, trong một 
tweet, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Giôn Bốt-tơn 
đã lên tiếng chế nhạo Tổng thống Vê-nê-duy-ê-la 
Nicolas N.Ma-đu-rô. Ông Bốt-tơn cho rằng: “N.Ma-
đu-rô ẩn trong một hầm quân sự nào đó, bao quanh 
bởi những người Cuba và bè lũ tham nhũng”.

Theo giới quan sát, những lời công kích của 
ông Bốt-tơn là phiến diện. Bởi lẽ, ông N.Ma-đu-rô 
đã đường đường xuất hiện và phát biểu trước đám 
đông và quân đội ngay khi “đảo chính” xảy ra, còn 
ông Hoan Goa-i-đô lại đứng trên xe và giữ khoảng 
cách với người ủng hộ. Trên thực tế, Tổng thống 
tự xưng Vê-nê-duy-ê-la - ông Hoan Goa-i-đô thừa 
nhận không đủ binh sĩ đào thoát sang phe mình 
để tuyên bố chiến thắng trong cuộc đảo chính ở 
Ca-ra-cát, còn Tổng thống Vê-nê-duy-ê-la N.Ma-
đu-rô tuyên bố âm mưu đảo chính của phe đối lập 
đã thất bại và đang cho điều tra âm mưu này.

3. Kịch bản Mỹ sử dụng ở Vê-nê-duy-ê-Ia
Theo nhận xét của các nhà phân tích, Mỹ đã 

sử dụng kịch bản tương tự Li-bi ở Vê-nê-duy-ê-la. 
Trong thời gian qua, Mỹ đã và đang phá hoại bất kỳ 
hành động nào nhằm thiết lập hòa bình cũng như 
đối thoại giữa phe đối lập và chính phủ của ông 
Nicolas N.Ma-đu-rô.

Vào năm 2011 Mỹ và đồng minh đã tiến hành 
cuộc can thiệp quân sự gây tranh cãi ở Li-bi, lật đổ 
chính quyền của Tổng thống Ca-đa-phi và tàn phá 
đất nước từng một thời được xếp vào loại phồn 
vinh nhất châu Phi, khiến đất nước này lâm vào 
thảm cảnh như hiện nay.

Giờ đây, hành động của chính quyền Đô-nan 
Trăm liên tục đổ dầu vào lửa, ngoài việc kích động 
cuộc tuần hành chống lại ông N.Ma-đu-rô, công 

nhận Hoan Goa-i-đô là Tổng thống Vê-nê-duy-ê-la. 
Chính quyền Mỹ hy vọng các biện pháp cấm vận, 
sức ép ngoại giao và trên hết thảy là cuộc khủng 
hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ với khoảng 30 
triệu dân Vê-nê-duy-ê-la cuối cùng sẽ tạo ra sự 
thay đổi. Dưới tác động từ lệnh cấm vận của Mỹ, 
tình hình Vê-nê-duy-ê-la những tháng qua gặp 
muôn vàn khó khăn. Tổng thống N.Ma-đu-rô từ 
lâu đã thông báo về những hành động chống phá 
này và chiến đấu chống lại chúng tới mức trục xuất 
các nhà ngoại giao Mỹ khỏi Ca-ra-cát. Có thể nói 
quyết định này rõ ràng rất nan giải với ông, vì ngay 
cả trong những thời điểm khó khăn nhất dưới thời 
ông U-gô Cha-vết, quan hệ ngoại giao giữa Vê-nê-
duy-ê-la và Mỹ vẫn không bị cắt đứt hoàn toàn.

Giới phân tích cho rằng, những sự kiện đang 
diễn ra hiện nay ở Vê-nê-duy-ê-la hoàn toàn bất 
hợp pháp, những hành động thêm dầu vào lửa 
của Mỹ và phương Tây đối với nước này đang dẫn 
đến chia rẽ sâu sắc trong xã hội, gây bất ổn chính 
trị nội bộ và đẩy leo thang xung đột trong khi khả 
năng đối thoại của các bên lại bị cắt đứt.

4. Liệu Mỹ có thể lật đổ chính quyền N.Ma-
đu-rô?

Bình luận về âm mưu đảo chính ở Vê-nê-duy-
ê-la lật đổ Tổng thống N.Ma-đu-rô và những kịch 
bản có thể xảy ra ở nước này trong cuộc phỏng 
vấn với Sputnik Nga, các nhà khoa học chính trị thế 
giới đã nhận định rằng, nếu cuộc khủng hoảng ở 
Vê-nê-duy-ê-la không được giải quyết, quốc gia 
này có thể biến thành một Xy-ri thứ hai hoặc Li-bi 
thứ hai.

Hơn nữa, Vê-nê-duy-ê-la còn là nơi Nga và 
Trung Quốc đang có nhiều lợi ích và gia tăng thâm 
nhập. Trước hết là Nga, trả lời tuần báo Pháp Le 
Point, giáo sư Vladimir Rouvinsky giảng dạy tại đại 
học Icesi de Cali tại Cô-lôm-bi-a phân tích. Vê-nê-
duy-ê-la là nơi Nga đã đầu tư vào rất nhiều, “ít nhất 
5 mỏ dầu hỏa, và khí đốt”. Quân đội Nga cũng có 
nhiều quyền lợi tại Vê-nê-duy-ê-la qua hàng loạt 
hợp đồng cung cấp từ chiến đấu cơ đến xe tăng 
cho quốc gia Nam Mỹ này.

Trong những năm qua, Nga và Trung Quốc 
trở thành 2 “cái gai trong mắt” Mỹ. Theo thống kê, 
Trung Quốc là chủ nợ và nhà đầu tư chính cho chế 
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độ của chính quyền Tổng thống N.Ma-đu-rô, thậm 
chí còn vượt xa Nga về đầu tư (gần 20 tỷ USD). Tính 
tới thời điểm hiện tại, tổng cộng, Vê-nê-duy-ê-la 
nhận được từ các ngân hàng Trung Quốc khoản 
vay khoảng 50 tỷ USD (theo một nguồn khác 
thống kê lên đến 62,2 tỷ USD) và gần 21 tỷ USD 
đầu tư khác, cùng với số lượng dự án chung lên tới 
790 dự án.

Bình luận về sự kiện đang diễn ra ở Vê-nê-
duy-ê-la, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mai Pôm-peo 
đã tuyên bố rằng: “Hành động quân sự là có thể 
xảy ra. Nếu tình hình diễn biến phức tạp hơn, đó 
là những gì Mỹ sẽ làm. Mỹ vẫn đang theo sát tình 
hình ở Vê-nê-duy-ê-la và giám sát các hành động 
vi phạm nhân quyền tại đây”.

Còn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, các hành động 
của Mỹ ở Vê-nê-duy-ê-la là sự coi thường nhà nước 
pháp quyền. Nga cho rằng, các hành động của Mỹ 
là biểu hiện mới về sự coi thường hoàn toàn các 
quy tắc và nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Nga 
kiên quyết phản đối những nỗ lực của Mỹ đóng vai 
trò là “trọng tài tự xưng” về số phận của các quốc 

gia khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho 
rằng: “Những hành động như vậy (đảo chính ngày 
30/4) chỉ khiến hình ảnh của Mỹ xấu đi thậm tệ 
trong mắt người dân Vê-nê-duy-ê-la và cả khu vực 
Mỹ La-tinh”. Có thể thấy rõ mong muốn thực hiện 
những kịch bản đã được Nhà Trắng phê duyệt về 
sự thay đổi chính phủ ở Vê-nê-duy-ê-la như các 
kịch bản ở Li-bi, Xi-ry là không hề dễ chút nào.

Tổng thống N.Ma-đu-rô trong lễ kỷ niệm ngày 
Quốc tế Lao động - ngày 01/5/2019, ông phát biểu 
trước đám đông ở Ca-ra-cát sẽ tổ chức “ngày đối 
thoại” vào cuối tuần, kêu gọi những người ủng hộ 
đưa ra các đề xuất để “sửa chữa sai lầm” của chính 
phủ và đối phó với các lệnh trừng phạt do Mỹ áp 
đặt. Với những động thái tích cực mà chính quyền 
của Tổng thống N.Ma-đu-rô thể hiện cùng thực tế 
diễn ra trong những ngày qua tại Vê-nê-duy-ê-la 
cho thấy kịch bản đảo chính và nội chiến như Mỹ 
mong muốn đã không xảy ra ở nước này. Nhưng 
cũng là quá sớm để kết luận là cuộc khủng hoảng 
đã qua, nhiều khả năng là các bên đang trong giai 
đoạn “nắn gân” và “dằn mặt” lẫn nhau.

35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về 
công tác chuẩn bị phục vụ đại hội đảng các cấp, 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng. Chỉ thị 45-CT/TU ngày 31/7/2019 của 
Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại hội đảng bộ 
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 
gắn với Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính 
trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác 
cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền…

2- Về kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết 
số 05-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về 
phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định 
hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định 
hướng đến năm 2025, qua 03 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, các chương 
trình, chính sách, dự án đầu tư đã giải quyết các 

(Tiếp theo trang 54)Hội nghị... yêu cầu bức xúc, thiết thực về kết cấu hạ tầng 
cơ sở, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, trồng trọt, 
chăn nuôi; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
cho người dân... Trong thời gian đến, các cấp ủy 
đảng, chính quyền cần chú trọng, lồng ghép 
các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện 
Nghị quyết 05-NQ/TU vào các chương trình của 
Chính phủ, nhiệm vụ công tác của tỉnh, huyện. 
Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh 
để xây dựng Đề án phát triển cây xoan ở các 
huyện miền núi, kết hợp với việc tập trung khai 
thác các sản phẩm đặc trưng vùng miền, tăng 
thu nhập, cải thiện đời sống người dân, qua đó 
nâng cao tỷ lệ giảm nghèo bền vững…

3- Về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đề nghị 
Tiểu ban Văn kiện tiếp thu các ý kiến góp ý tại 
hội nghị để hoàn chỉnh Đề cương chi tiết đồng 
thời cụ thể hơn nữa nội dung phương hướng, 
nhiệm vụ…
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Hội tHảo kHoa Học “Quảng nam - 50 
năm tHực Hiện Di cHúc của cHủ tịcH 
Hồ cHí minH

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Quảng Nam, ngày 4/9/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức hội thảo 
khoa học “Quảng Nam-50 năm thực hiện Di chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.  Đồng chí Lê Văn Dũng- 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo 
hội thảo. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị 
Thu Lan- UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại 
diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các 
sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các trường Đại 
học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các nhà nghiên cứu, 
các nhà khoa học và trưởng, phó các phòng, khoa 
chuyên môn của Ban Tuyên giáo và Trường Chính trị 
tỉnh Quảng Nam.

 Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nêu lên những nội 
dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
gồm các vấn đề lớn:  nói về Đảng, về đoàn viên và 
thanh niên, về nhân dân lao động, về dự báo cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài 
nhưng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, về phong 
trào cộng sản thế giới, về một số việc riêng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và mong muốn cuối cùng của 
Người trước lúc đi xa. Đồng thời nêu bật giá trị cốt 
lõi của Di chúc. Di chúc là di sản quý báu mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta với những lời căn dặn đầy tâm huyết, và về 
khát vọng của Người: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn 
kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Di chúc 
là bảo vật quốc gia, thiêng liêng, mang giá trị vượt 
thời gian, là ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho 
hành động của cách mạng Việt Nam. Cùng với Nhân 
dân cả nước, 50 năm qua, Đảng bộ, Nhân dân Quảng 
Nam đã thi đua phấn đấu thực hiện Di chúc thiêng 
liêng của Người đạt được nhiều kết quả to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử...

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí nhấn 
mạnh: Hội thảo nhằm tập trung làm rõ những giá trị 
lý luận và thực tiễn của Di chúc từ thực tế lịch sử của 
cách mạng Việt Nam, đồng thời là dịp để nhìn lại kết 
quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 50 
năm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Khẳng định, 

từ một tỉnh nằm trong nhóm nghèo nhất nước, đến 
nay đã trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung 
và trong nhóm các tỉnh, thành phố có đóng góp 
ngân sách cho Trung ương. Cuối năm 2018, quy mô 
kinh tế cao nhất Khu kinh tế trọng điểm miền Trung, 
cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích 
cực, thu ngân sách tăng cao, tổng sản phẩm bình 
quân đầu người đạt hơn 61 triệu đồng, cao hơn 
mức bình quân cả nước, gấp hàng chục lần so với 
thời điểm chia tách tỉnh. Từ một tỉnh phải nhận trợ 
cấp hơn 70% từ ngân sách Trung ương, đến cuối 
năm 2018, thu ngân sách đã đạt trên 23 ngàn tỷ 
đồng, gấp hơn 170 lần so năm đầu tái lập. Kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển tạo tiền 
đề đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
những năm tới. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời 
sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 
nhanh. Quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị 
được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; 
hoạt động đối ngoại được mở rộng… Tuy nhiên, 
bên cạnh những thành tựu nổi bật, việc thực hiện 
Di chúc của Người đến nay vẫn còn những hạn chế 
cần được nhận ra và rút kinh nghiệm. Do đó, đề nghị 
toàn đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà tiếp tục 
thực hiện di huấn của Bác Hồ, ra sức phấn đấu làm 
việc, khắc phục hạn chế đưa tỉnh Quảng Nam phát 
triển nhanh và bền vững. 

Với hơn 30 bài tham luận, thảo luận với nhiều 
cách tiếp cận khác nhau của các nhà khoa học, các 
nhà quản lý, cơ quan chuyên môn; đồng thời việc 
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một số 
địa phương, đơn vị cũng được các tham luận nêu rõ, 
thu hút sự quan tâm của đại biểu dự hội thảo. 

Tổng thuật Hội thảo đã khẳng định: Các ý kiến 
đóng góp, tham luận, thảo luận của các nhà nghiên 
cứu, các nhà khoa học tại hội thảo đã một lần nữa 
khẳng định những giá trị trường tồn của bản Di chúc 
- văn kiện lịch sử vô giá, di sản văn hóa, quốc bảo 
của Đảng, nhân dân ta; hội thảo đã góp phần làm 
sáng tỏ nhiều khía cạnh mới trong nhận thức về nội 
dung, ý nghĩa của Di chúc trong tiến trình đổi mới, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước 
ta…Hội thảo hôm nay giúp chúng ta nhìn lại kết quả 
thực hiện Di chúc của Bác Hồ 50 năm qua trên địa 
bàn Quảng Nam, từ đó có giải pháp để tiếp tục thực 
hiện hiệu quả Di chúc thiêng liêng của Người trong 
thời gian tới… 

An Phước
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Hội ngHị tổng kết công tác xây Dựng 
Đảng và tHi HànH Điều lệ Đảng nHiệm 
kỳ Đại Hội xii

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội 
nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng 
và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; quán 
triệt Kết luận 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục chấn chỉnh 
công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội 
đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng và giao 
ban công tác tháng 8/2019. Đồng chí Phan Việt 
Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh và đồng chí Đinh Văn Thu- Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đại biểu 
các ban xây dựng đảng của Trung ương tại Đà 
Nẵng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Tỉnh ủy viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị 
của tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận - 
đoàn thể tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy và Bí thư các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 
Tham dự tại điểm cầu các huyện, thị, xã, thành phố 
có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Tỉnh ủy viên đang công tác tại các địa phương; các 
đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 
thị, thành phố; thủ trưởng các cơ quan tham mưu, 
giúp việc huyện, thị, thành ủy.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các văn 
bản của Trung ương về xây dựng Đảng. Các cấp 
ủy, tổ chức đảng đã khắc phục khó khăn, nỗ lực 
vươn lên, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều 
kết quả tích cực; nhận thức của cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đầy đủ hơn; 
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng 
lên, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
đảng đã có chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đổi 
mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở; các nguyên tắc về xây 
dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân 
chủ được phát huy. Các cấp ủy đã thực hiện gắn 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05 của 
Bộ Chính trị với nhiệm vụ chính trị, lựa chọn những 
phần việc trọng tâm, nổi cộm, bức xúc tập trung 

lãnh đạo và giải quyết dứt điểm, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo được sự đồng 
thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện khá 
kịp thời, đồng bộ. Công tác quản lý, đánh giá, phân 
loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác tuyển 
dụng, quản lý, đánh giá và phân loại cán bộ  khách 
quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Công tác 
kiểm điểm tự phê bình và phê bình có chuyển biến 
tốt hơn, khắc phục tình trạng ngại va chạm; phát 
huy khá tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội các cấp trong tham gia góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác 
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng thực 
hiện ngày càng nghiêm minh, kiên quyết. Việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với căm kết giữ gìn phẩm chất, đạo 
đức, lối sống đã trở thành nền nếp thường xuyên 
trong sinh hoạt chi bộ, là việc làm tự giác của cán 
bộ, đảng viên trong toàn thể Đảng bộ. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Việt 
Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh đề nghị cấp ủy các cấp tập trung khắc phục 
những khó khăn, hạn chế, thiếu sót, nghiêm túc 
đánh giá sâu sắc, toàn diện về công tác xây dựng 
Đảng, thi hành Điều lệ Đảng tại cơ quan, đơn vị, 
địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các 
nghị quyết về xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời, 
tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại 
hội đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XXII.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kết 
luận 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về 
việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn 
bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 
XIII của Đảng và thông tin tình hình thực hiện các 
mặt công tác tháng 8/2019.

Huỳnh Văn Phát

Hội ngHị Báo cáo viên tỉnH ủy tHáng 
9 năm 2019

Ngày 18/9/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng 
Nam tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 năm 
2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - UVBTV, 
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Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí 

Nguyễn Hữu Sáng – TUV, Phó Trưởng ban Thường 
trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trần Khắc 
Thắng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo 
cáo các chuyên đề: (1)Những vấn đề cần quan tâm 
trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 256- 
KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực 
hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ chính trị và 
về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 
trong tình hình mới; (2) Tình hình biển Đông trong 
thời gian gần đây; định hướng nội dung tuyên 
truyền thời gian đến. 

Kết luận Hội nghị và định hướng tuyên truyền 
trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – 
UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh 
một số nội dung: Sau khi tiếp thu chuyên đề tại 
hội nghị, tùy theo tình hình thực tiễn tại mỗi địa 
phương, đơn vị bổ sung một số chuyên đề phù 
hợp tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, đảng 
viên tại địa phương, đơn vị mình. Đề nghị các đồng 
chí Báo cáo viên Tỉnh ủy tập trung nghiên cứu sâu 
các nội dung: Học tập, quán triệt nội dung cốt lõi 
Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ 
Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch trong tình hình mới. Tham mưu cấp 
ủy triển khai, thực hiện theo tinh thần Kế hoạch 
số 256- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với 
tình hình biển Đông, khi tuyên truyền đề nghị các 
đồng chí bám sát theo hướng dẫn, định hướng 
tuyên truyền, các tài liệu chính thống từ Ban Tuyên 
giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các bài 
phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà 
nước…

Trong thời gian đến đề nghị các đồng chí tham 
mưu cấp ủy chú trọng tuyên truyền các nhiệm vụ 
trọng tâm: Tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 35-CT/
TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và công tác 
chuẩn bị phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ 
thị 45-CT/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy Quảng 
Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 
XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục tuyên truyền 
Kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, trong 

đó tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân 
dân về các luật mới, dự án luật, các nghị quyết… 
đã được Quốc hội thông qua. Kết quả phát triển 
kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, chú trọng các 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 
2019. Tiếp tục tuyên truyền triển khai quán triệt và 
tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
10 khóa XII. Tuyên truyền các phong trào yêu nước, 
các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng 
trong quý IV năm 2019: Đại hội đại biểu các dân 
tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019, kỷ niệm 75 
năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
(22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội 
Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)... 
Đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương, nhân rộng 
các mô hình hay, điển hình và những việc làm mới, 
sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với kết quả 50 năm thực hiện Di chúc 
(1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019). Đẩy mạnh 
tuyên truyền, thu hút nhiều người tham gia Cuộc 
thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang 
của Đảng Cộng sản Việt Nam” do Ban Tuyên giáo 
Trung ương tổ chức. Tuyên truyền nâng cao cảnh 
giác; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù 
địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, 
xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - 
xã hội của Đảng, Nhà nước ta. Tuyên truyền phòng, 
trách thiên tai, dịch bệnh trong mùa mưa bão.

 Nguyễn Phi Anh 

hộp ThƯ
Trong số này, Bản tin Xây 

dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh 
Quảng Nam đã nhận được một 
số tin, bài, ảnh của cộng tác 

viên: Phan Công Lương, Nguyễn Thị Hà, Lê Thị 
Thu Trang… nhưng do số lượng trang in có hạn 
nên chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và đăng tải vào 
các số sau.

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


