




CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
NÓI VỀ Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ,

CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
 Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lí này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì dù khó khăn 
mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ.

Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB CTQG, Hà nội 2011, tập 5, tr 286.

 Nếu không có Nhân dân thì chính phủ không đủ lực lượng. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, 
thì dân mới yêu ta, kính ta.

Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd,  tập 4 tr, 64.

 Nhân nghĩa là Nhân dân. Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì 
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân.

Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd,  tập 10 tr 453.

 Thiện nghĩa là tốt đẹp, vẻ vang. Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi 
ích của Nhân dân.

Hồ Chí Minh Toàn tập, sđd  tập 10, tr 453.

 Không phải chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép mà đủ. Không được phung phí nhân lực, vật lực 
của dân. Khi huy động nên vừa phải, không nên nhiều quá lãng phí vô ích. Phải khôn khéo tránh 
điều gì có hại cho đời sống Nhân dân. Biết giúp đỡ Nhân dân cũng là biết tôn trọng dân.

Hồ Chí Minh Toàn tập, sđd  tập 6, tr 458.

 Có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư” - thì 
không thể gọi là trọng dân. Vì vậy, cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước, để làm kiểu mẫu cho 
dân.

Hồ Chí Minh Toàn tập, sđd  tập 6,  tr 127.

 Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: mình vào Đảng 
để làm đầy tớ Nhân dân chứ không phải làm “quan” Nhân dân.

Hồ Chí Minh Toàn tập, sđd  tập 15,  tr 292.

 Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại 
cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân, 
dầu khó đến đâu mặc lòng. Hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
dân phải được đặc biệt chú ý...

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia.

 Muốn phục vụ Nhân dân tốt phải đi đường lối quần chúng. Được dân tin, yêu, phục thì việc gì 
cũng làm được. Không đi đường lối quần chúng là không gần Nhân dân, là thiếu dân chủ, là trở 
thành quan liêu.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia 2002

 Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào ? Đối với mọi vấn đề, 
mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Khi mọi người đã phát biểu ý 
kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân 
lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân tức là 
không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân – tức là phục tùng chân lý.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia 2002
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Xây dựng Đảng về đạo đức là một 
trong bốn nội dung quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng; là 

một nhiệm vụ thuộc về nội dung công 
tác đảng, làm cho mọi tổ chức đảng và 
mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần các 
giá trị đạo đức, thực hành chuẩn mực 
đạo đức trong công tác, lối sống, trong 
quan hệ với Nhân dân, làm cho Đảng 
thực sự đạo đức, văn minh. Đại hội XII 
của Đảng đã xác định “Xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ 
vừa cấp bách, vừa lâu dài”; Chỉ thị số              
05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng nêu rõ: “Đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng 
của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng, tổ chức và đạo đức...”.

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng 
Nam đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò hạt 
nhân chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo để 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên. Toàn Đảng bộ luôn phát huy vai trò tiền 
phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; với quyết tâm chính trị và thống 
nhất cao về nhận thức và hành động trong công 

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi 
suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. Trong công tác xây dựng Đảng nói 
chung và xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng; các 
tổ chức đảng, đảng viên đã chú trọng xây dựng, 
hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức cách mạng; 
giáo dục, rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tu 
dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng; đấu 
tranh chống nhận thức và hành động phi đạo đức; 
giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp, 
truyền thống cách mạng của quê hương; không 
ngừng bồi đắp mối quan hệ mật thiết giữa Đảng 
và Nhân dân, củng cố và phát huy niềm tin của 
Nhân dân với Đảng.

Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

năm 2019.

Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa xii ở Đảng bộ 
Quảng Nam

Phan Việt Cường �
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhQuảng Nam
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Thực hiện 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; Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 
số 78-KH/TU, ngày 10/02/2017 để tổ chức triển 
khai thực hiện Nghị quyết; trong đó, đề ra những 
nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, trọng tâm, sát thực và 
cụ thể để thực hiện trong thời gian đến. Các cấp 
ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ 
và giải pháp đã được đề ra, tạo sự chuyển biến rõ 
rệt trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về công 
tác xây dựng đảng; trong quá trình thực hiện, cấp 

ủy, tổ chức đảng các cấp đã giải quyết được nhiều 
vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Đảng và trong Nhân 
dân; qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong các 
cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố 
niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối 
với Đảng. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình 
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XII được triển khai thực hiện nghiêm túc; tổ chức 
thực hiện nghiêm việc xây dựng cam kết, kế hoạch 
thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; chỉ 
đạo thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 
19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần 
làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán 
bộ, đảng viên nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu 
trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhgắn với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây 
dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ngày 
càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp 
và mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Các cấp ủy 
đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã 
lãnh đạo, chỉ đạo thiết lập lại kỷ cương, kỷ luật, góp 
phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu 
dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối 
sống, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực; xây dựng sự 
đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận 

cao trong Nhân dân.
Có thể nói rằng, công tác xây dựng 

Đảng nói chung và xây dựng Đảng về 
đạo đức nói riêng tại Đảng bộ Quảng 
Nam thời gian qua đã đạt được những 
kết quả quan trọng, ngày càng khẳng 
định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy đảng. Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đạt được, vẫn còn 
những mặt tồn tại, hạn chế nhất định 
làm cho Đảng bộ chưa thực sự trong 
sạch, vững mạnh, làm suy giảm lòng tin 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân đối với Đảng; những tồn tại, 

hạn chế đó cần phải nghiêm túc nhìn nhận và có 
những giải pháp khắc phục.

Trong thời gian đến, để xây dựng Đảng bộ thật 
sự trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy đảng cần 
phải xác định xây dựng Đảng về đạo đức là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác 
xây dựng Đảng, ngang tầm với nhiệm vụ xây dựng 
Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cần phải 
tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện; trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ trọng 
tâm sau:

Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh trong toàn Đảng. Trong đó, cần nhận thức 
sâu sắc, nhận dạng cụ thể những biểu hiện suy 
thoái về đạo đức, lối sống; làm rõ mối quan hệ, 

Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ tư, khóa XII của Đảng
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phân tích sâu nguyên nhân của từng biểu hiện để 
có phương hướng khắc phục. Tăng cường chỉnh 
đốn, sửa đổi lề lối, phong cách làm việc, phát huy 
tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong công tác, 
trong sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói 
chung, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, 
đơn vị nói riêng. Đẩy mạnh hoạt động hướng về 
Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ; đồng thời, xây 
dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, 
dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các 
tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể 
chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị; lấy kết quả 
rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên về rèn 
luyện đạo đức làm cơ sở để đánh giá, xếp loại cán 
bộ, đảng viên hàng năm. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
có hiệu quả chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý 
thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm 
lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả giáo dục, bồi dưỡng 
lý tưởng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong tình hình mới. Chủ động làm tốt 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản 
lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hàng 
năm, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối 
tượng, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 
Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, 
chống và đấu tranh có hiệu quả với những luận 
điệu tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù 
địch; theo dõi, nắm bắt và định hướng tư tưởng 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, ngăn 
chặn kịp thời những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hoá” trong nội bộ Đảng.

Thứ ba, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo 
đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội 
thực dụng. Tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo 
đức cách mạng; phát huy tính tự giác rèn luyện, tu 
dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng của mỗi 
cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận 
thức và hành vi đạo đức. Xây dựng những chuẩn 

mực đạo đức cách mạng cho tổ chức đảng và đảng 
viên; mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng chuẩn 
mực đạo đức, lối sống và cam kết thực hiện việc 
giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống tốt đẹp để 
rèn luyện, phấn đấu; cấp ủy, tổ chức đảng thường 
xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết 
của cán bộ, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, xử lý 
những trường hợp vi phạm.

Thứ tư, quán triệt và thực hiện nghiêm các 
nguyên tắc xây dựng Đảng; trong đó, chú trọng 
đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nội bộ về 
giữ gìn chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán 
bộ, đảng viên, tránh trường hợp nể nang, ngại va 
chạm, thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, đoàn 
kết, thống nhất để cùng phát triển. Đẩy mạnh 
và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, 
sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
vào sinh hoạt chi bộ; trong đó, lựa chọn một số 
nội dung phù hợp, nhất là những nội dung về xây 
dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, hướng về Nhân 
dân, chăm lo đời sống Nhân dân, gắn với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, 
đơn vị; thực hiện dân chủ trong Đảng; tạo chuyển 
biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi 
cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, kiên quyết đấu tranh chống các biểu 
hiện quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, 
thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, “nói không đi 
đôi với làm”; quyết tâm đẩy lùi tệ nạn tham ô, lãng 
phí, quan liêu; đấu tranh chống nhận thức và các 
hành động phi đạo đức, các quan điểm sai trái, thù 
địch về đạo đức, lối sống.

Thứ sáu, tăng cường vai trò nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cấp, góp phần, ngăn chặn những tiêu cực gây 
phản cảm trong dư luận xã hội. Xây dựng và thực 
hiện tốt các quy định về phát huy vai trò gương 
mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, 
phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thứ bảy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên tất cả 

(Xem tiếp trang 9)
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Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, 
lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh 
đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định 

hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công 
tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, 
kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu 
của đảng viên. Để đảm đương được vai trò lãnh 
đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng 
và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, 
ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, 
phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người truyền bá Chủ 
nghĩa Mác - Lênin vào nước ta và sáng lập, rèn luyện 
Đảng ta đã khẳng định: “Lý luận như cái kim chỉ nam, 
nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc 
thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt 

Cán bộ, đảng viên phải tự giác
nêu gương học tập lý luận chính trị

nguyễn Chín �
UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018 

Giáo dục lý luận chính trị là một bộ 
phận quan trọng trong công tác tư tưởng 
của Đảng, có vai trò giáo dục, truyền bá 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối quan điểm của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước trong toàn 
Đảng, toàn dân; bồi đắp nền tảng chính 
trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục 
động viên và tổ chức toàn đảng, toàn 
dân thực hiện các nhiệm vụ của cách 
mạng, tạo nên bản lĩnh chính trị vững 
vàng, niềm tin vững chắc vào mục tiêu 
lý tưởng, vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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mà đi”1. “Vì sao phải học tập đường lối của Đảng? 
Vì có nắm vững đường lối cách mạng mới thấy rõ 
phương hướng tiến lên của cách mạng, mới hiểu rõ 
mình phải làm gì và đi theo phương hướng nào để 
thực hiện mục đích của Đảng trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay”2. 

Đã là một đảng viên, một cán bộ làm việc trong 
hệ thống chính trị thì phải được trang bị tri thức, 
lý luận chính trị, đủ năng lực, trí tuệ để lãnh đạo, 
tổ chức cho Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ của 
cách mạng. Đảng viên và cán bộ của Đảng phải 
có đủ trình độ lý luận, am hiểu thực tiễn một cách 
sâu sắc mới có đủ năng lực để xây dựng, tổ chức 
thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường 
lối của Đảng. Là một cán bộ, công chức nhà nước 
phải thấm nhuần sâu sắc đường lối, chủ trương 
của Đảng mới có thể thực hiện đúng, không bị sai, 
không bị chệch hướng với chủ trương, đường lối 
của Đảng. 

Tự nguyện phấn đấu trở thành một đảng viên 
Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành người chiến 
sĩ tiên phong thì phải gánh vác trách nhiệm với 
đảng, với dân; phải thường xuyên học tập, nâng 
cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực 
hoạt động thực tiễn. Mỗi cán bộ, đảng viên phải 
thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt 
đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, 
gắn học tập với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư 
cách người cách mạng; có như vậy, đảng viên mới 
có khả năng tự đề kháng, đủ bản lĩnh để đấu tranh, 
phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng 
của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ 
trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; phai nhạt lý tưởng 
cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài 
nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh là những biểu hiện suy thoái 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - 
Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, tr. 273-274

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập,  Nxb. Chính trị quốc gia - 
Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 15, tr. 115

về tư tưởng chính trị; và chính nó dẫn đến “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”, thậm chí trở thành phản 
động, phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, chống lại Đảng, chống lại 
Nhân dân. Đúng như lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh từ năm 1953: “Đảng phải chống cái thói xem 
nhẹ học tập lý luận. Vì không học lý luận thì chí khí 
kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong 
lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù 
chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”3.

Các cấp ủy đảng phải thật sự coi trọng, nhận 
thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác giáo 
dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân; khắc phục cho được căn bệnh “khinh lý luận”, 
xem thường lý luận chính trị. Tiếp tục quán triệt 
các quan điểm, chủ trương4 của Đảng về giáo dục 
lý luận chính trị. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu 
gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chủ 
chốt các cấp, ngành, địa phương trong việc tự học 
tập lý luận chính trị thường xuyên, suốt đời; xem 
việc học tập lý luận chính trị là trách nhiệm, nghĩa 
vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên trẻ. 

Thực tiễn vận động không ngừng, tình hình 
chính trị thế giới diễn biến mau lẹ, phức tạp và 
khó lường; các thế lực thù địch, phản động tăng 
cường chống phá nền tảng tư tưởng, sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; những đảng 
viên của Đảng càng phải tự giác không ngừng trau 
dồi, rèn luyện, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên tự giác, kỷ luật 
đảng nghiêm minh, toàn đảng đoàn kết thống 
nhất tư tưởng và ý chí, nâng cao tầm trí tuệ, nhất 
định Đảng ta có đủ bản lĩnh, năng lực để hoàn 
thành sứ mệnh cao cả của mình.

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập,  Nxb. Chính trị quốc gia - 
Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 8, tr. 280

4. Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ 
Chính trị; Kết luận số 57-KL/TW ngày 8/3/2013 của Ban 
Bí thư; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ 
Chính trị; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban 
Bí thư… 
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Với tinh thần quyết tâm chính 
trị cao, ngay sau khi Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII 

ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ 
Chính trị ban hành Kế hoạch số 07-KH/
TW ngày 27/11/2017 về thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII “Một 
số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chính 
phủ ban hành Nghị quyết số 10/2018/
NQ-CP ngày 03/02/2018 về thực hiện 
Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ Chính trị 
ban hành Kết luận số 34-KL/TW, ngày 
07/8/2018 về thực hiện một số mô hình 
thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW. Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai việc học 
tập, quán triệt nghị quyết nhằm nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; 
xây dựng kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ, giải 
pháp trước mắt và lâu dài, phù hợp với tình hình 
thực tế của tỉnh; xác định lộ trình cụ thể để mỗi cấp, 
mỗi địa phương, mỗi tổ chức triển khai thực hiện 
ngay những việc đã rõ, thí điểm thực hiện những 
việc mới mà Nghị quyết yêu cầu. Chỉ đạo quyết liệt, 
khẩn trương, khoa học, hiệu quả, tạo sự chuyển 
biến thực sự về đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy 
và tinh giản biên chế ở tất cả các cấp, các ngành 
trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Qua hơn một năm triển khai thực hiện nghị 
quyết, tỉnh Quảng Nam đã đạt được một số kết quả 

bước đầu: (1) Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, 
biên chế của 06 cơ quan tham mưu, giúp việc của 
Tỉnh ủy, chuyển bộ phận lái xe, kế toán, phục vụ 
của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy 
về Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 01/01/2019 (10 lái 
xe, 02 kế toán, 02 thủ quỹ). Theo đó, đã giảm được 
10 đầu mối cấp phòng (từ 31 phòng xuống còn 21 
phòng), giảm 33 lãnh đạo cấp phòng (từ 73 trưởng, 
phó phòng xuống còn 40 trưởng, phó phòng), 
giảm 18 biên chế (từ 181 người xuống còn 163 
người). (2)Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, 
đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc 
sức khỏe cán bộ tỉnh. Chuyển giao nguyên trạng 
cơ sở vật chất, 02 viên chức Phòng Khám - Quản lý 
sức khỏe cán bộ thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức 
khỏe cán bộ tỉnh về Sở Y tế quản lý. Giao chức năng 

Đồng chí Lê Văn Dũng, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy       
báo cáo chuyên đề về triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW

và Nghị quyết 19-NQ/TW tại Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy
tháng 9/2018.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả
Nghị quyết 18-NQ/Tw ngày 25/10/2017
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa xii

Lê Văn Dũng  �
 UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam



8 XÂY DỰNG ĐẢNG - Số 01+02/2019

Xuân
KỶ HỢI

thăm, khám chăm sóc sức khỏe cán bộ cho Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh thực hiện kể từ ngày 01/01/2019. 
(3) Kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp tỉnh kể từ ngày 01/01/2019 theo tinh thần 
Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính 
trị. Chuyển các tổ chức đảng về trực thuộc đảng bộ 
địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện một số mô 
hình thí điểm. (1) Thực hiện hợp nhất cơ quan ban 
tổ chức với phòng nội vụ, cơ quan ủy ban kiểm tra 
với thanh tra ở 06 huyện, thị xã, thành phố; đến nay 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt đề án của 03 
đơn vị (Tam Kỳ và Đông Giang và Tây Giang). (2) 
Thực hiện xong việc hợp nhất trung tâm bồi dưỡng 
chính trị vào ban tuyên giáo cấp ủy ở 18/18 huyện, 
thị, thành ủy. (3)Thực hiện thí điểm chủ trương 
trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch 
ủy ban MTTQVN ở 04 đơn vị (Nông Sơn, Đại Lộc, 
Điện Bàn, Bắc Trà My); 14 huyện, thành phố còn lại 
sẽ hoàn thành việc thực hiện mô hình này sau khi 
đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện kết 
thúc vào tháng 5/2019.

Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị khối 
chính quyền: Văn phòng HĐND tỉnh, đã giảm 01 
đầu mối (từ 03 phòng xuống còn 02 phòng), giảm 
01 trưởng phòng, 06 phó trưởng phòng và giảm 02 
biên chế. UBND tỉnh tổ chức rà soát lại bộ máy để 
kiện toàn bước đầu đạt được một số kết quả, đã sắp 
xếp, kiện toàn, giải thể: 47 đơn vị, trong đó: (1) trực 
thuộc UBND tỉnh: giải thể Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp Quảng Nam, chuyển giao Ban Quản lý Phát 
triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc về UBND 
thị xã Điện Bàn quản lý; (2) trực thuộc sở, ngành: 
giải thể Hạt Kiểm lâm Rừng phòng hộ Sông Tranh, 
thuộc Chi cục Kiểm lâm; hợp nhất 15 hạt kiểm lâm 
liên huyện thuộc Chi cục Kiểm lâm; ban hành Quyết 
định chuyển giao Ban Quản lý dự án hạ tầng trực 
thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai về Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 
thông tỉnh; (3) trực thuộc UBND cấp huyện: chuyển 
giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên 
lĩnh vực y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân cấp huyện và giải thể phòng y 
tế (18 phòng y tế thuộc huyện, thị xã, thành phố; 
UBND thành phố Hội An: giải thể và chuyển giao 

chức năng, nhiệm vụ Phòng Thương mại - Du lịch 
(về Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa-Thông tin.Giải 
thể Văn phòng đại diện tỉnh Quảng Nam tại thành 
phố Hà Nội; các sở, ban, ngành xây dựng phương án 
sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong theo 
hướng tinh gọn (Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài 
chính - Kế hoạch vào Văn phòng Sở thành một đầu 
mối...). Bước đầu sắp xếp, hợp nhất tổ chức bộ máy 
bên trong tại các cơ quan, đơn vị, địa phương giảm 
được 12 đầu mối (11 Phòng, 01 Chi cục).

Sắp xếp, kiện toàn 58 tổ chức hội quần chúng 
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021, sau khi sắp 
xếp đã giảm được 16 tổ chức hội, hiện nay còn 42 
tổ chức hội. (4) Sắp xếp, kiện toàn 12 quỹ tài chính 
nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do UBND tỉnh 
thành lập, sau sắp xếp, kiện toàn còn lại 07 quỹ. 
Sáp nhập Hội doanh nhân trẻ vào Hiệp hội doanh 
nghiệp Quảng Nam. Hội đồng nhân dân tỉnh ban 
hành Nghị quyết về việc thành lập, đổi tên thôn, 
tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, theo đó giảm 479 
thôn/1719 thôn (còn 1.240 thôn, tổ dân phố) trên 
địa bàn tỉnh và có 8.595 cán bộ ở thôn, khối phố 
thôi giữ chức danh (tỉnh đã dành một phần kinh 
phí hỗ trợ 5 triệu đồng/01 cán bộ thôn, khối phố 
thôi giữ chức danh).

Về tinh giản biên chế gắn với kiện toàn, sắp xếp 
tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả: (1) Đối với khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể 
chính trị - xã hội: Đã tinh giản được 95 biên chế, đạt 
5,49% so với biên chế Ban Tổ chức Trung ương giao. 
Theo lộ trình đến hết năm 2020, sẽ tinh giản được 
173 biên chế, từ 1.722 biên chế xuống còn 1.549 
biên chế, đạt 10,04% so với chỉ tiêu biên chế giao. 
(2) Đối với khối chính quyền: Đã tinh giản được 
3.087 biên chế, trong đó: Về biên chế công chức: đã 
giảm được 265 biên chế, từ 3.609 biên chế xuống 
còn 3.344 biên chế, đạt 7,3% so với biên chế Bộ Nội 
vụ giao cho Quảng Nam năm 2015. Theo lộ trình, 
đến năm 2021 sẽ giảm 410 biên chế công chức, đạt 
11,4% so với biên chế công chức Bộ Nội vụ giao cho 
tỉnh. Về biên chế viên chức: đã giảm 2.822 biên chế 
viên chức, từ 33.828 biên chế xuống còn 31.006 
biên chế so với số biên chế Bộ Nội vụ thẩm định 
năm 2015. Theo lộ trình, đến năm 2021, sẽ giảm 
4.093 biên chế viên chức, đạt 12,1% so với số biên 
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chế viên chức Bộ Nội vụ thẩm định năm 2015.
Những kết quả bước đầu đạt được sau hơn một 

năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW nêu trên 
đã tạo động lực rất quan trọng cho tỉnh Quảng 
Nam tiếp tục triển khai thành công kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết đã đề ra. Trong thời gian tới, nhiệm 
vụ còn hết sức nặng nề, phát huy những kết quả 
đã đạt được, các cấp, các ngành tích cực tham mưu 
giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 
18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII, năm 2019 và các năm tiếp theo, các cấp 
ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ 
đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong 
Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 28/02/2018 của Tỉnh 
ủy về triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một 
số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy 
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả”; tập trung thực hiện nội dung Kết luận số 
34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 
số 31-CT/TU, ngày 10/10/2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tập trung thực hiện tốt công tác sắp xếp 
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, rà soát, sắp 
xếp, tổ chức lại bộ máy bên trong của cơ quan Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 
cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 
cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo thực hiện chính sách 
tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị; thành 
lập, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên hoặc giải thể các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy 
định của Chính phủ. Bên cạnh đó, ban hành quy 
định tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu 
và số lượng cấp phó các tổ chức thuộc và trực 
thuộc sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh; phòng, ban, 
đơn vị thuộc chi cục và tương đương; phòng, ban 
chuyên môn và đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện 
đảm bảo tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và số 
lượng cấp phó theo quy định, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động.

các ngành, lĩnh vực. Trong đó, tập trung 
vào việc nâng cao vai trò, trách nhiệm 
của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và 
cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, 
chống tham nhũng; nâng cao chất lượng, 
hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám 
sát, tập trung ở các lĩnh vực dễ xảy ra vi 
phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 
Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám 
sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát 
và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội về 
phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đảng viên; đẩy mạnh thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Nhân 
dân, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy 
lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống của cán bộ, đảng viên; đồng thời, 
xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi 
phạm đạo đức cách mạng.

Xây dựng Đảng về đạo đức là tư tưởng 
nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay 
từ khi thành lập Đảng và có giá trị hiện 
thực trong suốt quá trình đấu tranh cách 
mạng của Đảng. Để nhiệm vụ xây dựng 
Đảng về đạo đức thật sự hiệu quả, cần phải 
có những giải pháp đúng đắn cùng với sự 
quyết tâm, đồng thuận cao trong toàn 
Đảng. Với truyền thống đoàn kết, thống 
nhất; phát huy các giá trị chuẩn mực đạo 
đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê 
hương Xứ Quảng; tin tưởng rằng, cùng với 
việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức, công tác xây dựng 
Đảng về đạo đức trong toàn Đảng bộ tỉnh 
Quảng Nam sẽ đạt được những thành quả 
mới, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự 
trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp 
ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân đối với Đảng.

(Tiếp theo trang 4)
Xây dựng Đảng...
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Những năm qua, công tác dân 
vận trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam luôn được các cấp ủy 

đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết 
quả tích cực. Đã làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động Nhân dân thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, tích 
cực lao động sản xuất góp phần quan 
trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh, tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền trong sạch, vững 
mạnh; công tác dân vận chính quyền 
bước đầu có những chuyển biến tích 
cực. Các phong trào thi đua yêu nước, 
các cuộc vận động được phát động sâu 
rộng trong quần chúng nhân dân. Quyền và lợi 
ích chính đáng của đoàn viên, hội viên được quan 
tâm bảo vệ, các vấn đề an sinh xã hội được đảm 
bảo. Thực hiện tốt công tác dân vận đã góp phần 
củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, kinh 
tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống của nhân 
dân được cải thiện và ngày càng khởi sắc; quốc 
phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ 
vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng 
cố và tăng cường.

Tuy nhiên công tác dân vận vẫn còn một số 
hạn chế, đó là: Cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc 
chưa thật sự quan tâm đến công tác dân vận; việc 
triển khai công tác dân vận chính quyền ở một số 

địa phương còn hạn chế dẫn đến việc khiếu kiện, 
khiếu nại còn xảy ra, nhất là trên lĩnh vực đất đai, 
giải phóng mặt bằng cho các chương trình dự án 
lớn; công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng 
của nhân dân đôi lúc chưa kịp thời và thiếu tính 
dự báo; nội dung và phương thức hoạt động của 
một số tổ chức chính trị - xã hội chưa thật sự đổi 
mới, tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng tham gia 
vào tổ chức còn thấp.

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng; tỉnh Quảng Nam 
đứng trước thời cơ cũng như những thách thức, 
các cơ chế chính sách, pháp luật nhà nước phải 

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao

Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị dẫn đầu.

Tập trung đổi mới nội dung, 
phương thức công tác dân vận
trong tình hình mới

nguyễn thị thu Lan �
UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam
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điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của xã 
hội, công tác vận động quần chúng cũng phải có 
sự đổi mới để đáp ứng yêu cầu trong tình hình 
mới. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền 
cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một 
số nội dung sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị 
trí hết sức quan trọng của công tác dân vận thông 
qua tham mưu quán triệt chủ trương, quan điểm 
của Đảng về công tác dân vận sâu rộng từ tỉnh 
đến cơ sở. Theo đó, các cấp ủy cần tiếp tục nghiên 
cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy 
định của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, 
như: Kết luận 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp 
hành 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”, Quyết định 290 của 
Bộ Chính trị, Quyết định 1422 của Tỉnh ủy về Quy 
chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Chỉ 
thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân 
vận các cơ quan nhà nước, Quyết định 217, 218 
của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám 
sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và về tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 
Xác định mục tiêu hướng tới của công tác dân 
vận là củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn 
bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Trong tình 
hình hiện nay, cần tập trung hàng đầu vào công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó nêu cao 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách; nêu cao tinh thần tự phê bình và 
phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất, gắn 
bó với Nhân dân, nhất là ngăn chặn và đẩy lùi tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 
2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát 
huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, tổ chức thực hiện có hiệu quả công 
tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh 
về công tác dân vận. Từ đó rút ra những bài học 

kinh nghiệm sâu sắc nhằm điều chỉnh phương 
pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn đối với công 
tác vận động quần chúng. Đồng thời, nắm chắc 
tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo để 
báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp, ngành, 
địa phương, đơn vị tập trung giải quyết những 
bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, 
nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời 
sống, việc làm, giải tỏa, đền bù, bàn giao mặt 
bằng; những vấn đề tác động tiêu cực đến đời 
sống nhân dân như: cờ bạc, cho vay nặng lãi... Cần 
xử lý vấn đề phức tạp theo nguyên tắc: mọi chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước phải thuận với lòng dân, xuất phát từ lợi ích 
và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, mọi 
chính sách liên quan đến dân phải thật sự dân 
chủ, công khai, minh bạch trong điều hành, quản 
lý theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra” gắn với công tác cải cách hành chính 
giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

Ba là, tăng cường và đổi mới 6 nội dung về công 
tác dân vận của các cơ quan Nhà nước. Tiếp tục cụ 
thể hóa quan điểm, chủ trương mới của Đảng về 
công tác dân vận thành các quy định để các cấp 
chính quyền, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp 
Nhân dân thực hiện. Các cấp chính quyền phải 
thường xuyên lắng nghe những đề xuất, kiến nghị 
của nhân dân, phối hợp tuyên truyền, giải thích, 
giải trình rõ các chính sách, chủ trương để nhân 
dân thực hiện đúng quy định pháp luật và nghĩa 
vụ của công dân đối với Nhà nước, chăm lo bảo vệ 
lợi ích chính đáng của Nhân dân. Nâng cao chất 
lượng, khắc phục tính hình thức trong hoạt động 
tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối 
thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhân dân; 
thường xuyên lắng nghe những tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan 
đến các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2019 
tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính 
quyền” và tập trung vào nội dung: “Công tác dân 
vận tham gia vào giải quyết các vụ việc phức tạp, 
khiếu nại, bức xúc kéo dài và thực thi đạo đức công 
vụ”. Xây dựng và thực hiện phong cách: “trọng dân, 
gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với 
dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Các 
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cơ quan Nhà nước, nhất là những ngành, đơn vị 
có quan hệ trực tiếp với Nhân dân cần công khai 
các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục 
vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để 
Nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện; 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề 
lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ Nhân dân 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bốn là, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội tổng kết 10 năm thực hiện 
Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ 
Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn 
thể chính trị - xã hội”; tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình 
thức tập hợp Nhân dân, hướng mạnh về cơ sở; 
nâng cao chất lượng tham mưu về công tác vận 
động các tầng lớp nhân dân. Phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, ổn 
định chính trị, nâng cao đời sống Nhân dân; phát 
huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của nhân dân 
trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây 
dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-
QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính 
trị (khóa XI), góp phần xây dựng hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh. Tích cực phát hiện, bồi 
dưỡng kỹ năng vận động Nhân dân cho những 
người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tạo điều 
kiện để họ tham gia việc tuyên truyền đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, tạo sự lan tỏa, sức sống của công tác 
dân vận trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào 
thi đua “dân vận khéo” ở các địa phương, nhất là 
phong trào thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng 
nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Năm là, tăng cường và đổi mới công tác dân vận 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có đông 
các tín đồ tôn giáo. Tham mưu cho Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy tổ chức lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân 
các dân tộc quán triệt sâu sắc đường lối, quan 
điểm của Đảng về chính sách dân tộc, bảo đảm các 

dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết giúp nhau 
cùng phát triển; thường xuyên nắm tình hình đời 
sống, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân 
tộc thiểu số, kết quả đầu tư các dự án trên từng 
địa bàn. Nghiên cứu các giải pháp, cách làm hiệu 
quả trong công tác vận động, tuyên truyền đồng 
bào các dân tộc tham gia tích cực các chủ trương 
về thoát nghèo bền vững và xây dựng nông thôn 
mới. Phát huy vai trò của người có uy tín, già làng 
trong đồng bào các dân tộc thiểu số và chức sắc, 
tín đồ tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến, nâng cao nhận thức cho chức sắc, tín đồ 
tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về tôn giáo, tạo sự đồng thuận 
xã hội; coi trọng việc xây dựng hệ thống chính trị 
vùng đồng bào tôn giáo; phối hợp đấu tranh, xử lý 
nghiêm việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn 
giáo vi phạm pháp luật; phòng chống âm mưu lợi 
dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam 
của các thế lực thù địch.

Sáu là, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, 
bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, mặt trận, đoàn 
thể chính trị - xã hội các cấp vững mạnh. Theo đó, 
phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ; có cơ chế, 
chính sách thu hút người có năng lực, uy tín, kinh 
nghiệm thực hiện công tác dân vận ở các cấp; chú 
trọng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử 
dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất 
là cán bộ trẻ tuổi, có năng lực; khắc phục tình 
trạng bố trí cán bộ phẩm chất, năng lực yếu kém 
và không có uy tín làm công tác dân vận. Phối hợp 
với các cơ quan liên quan đôn đốc tiến hành thực 
hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Trưởng 
ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc ở những nơi có điều kiện. Đồng thời, 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện công tác dân vận.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của 
công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, liên 
tục, thực hiện tốt các giải pháp trên đây sẽ góp 
phần làm cho mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước 
và Nhân dân được củng cố và tăng cường, là cơ 
sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa.
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Vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước 
khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất 
nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân 

dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc 
lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. 
Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy tinh 
thần yêu nước và khí phách bất khuất, anh hùng 
nhưng tất cả đều không thành công vì thiếu một 
đường lối đúng đắn. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ 
trì của Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã chính thức được thành lập, đây 
là bước ngoặt  có ý nghĩa to lớn trong lịch sử cách 
mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên 
con đường phát triển của dân tộc ta. Từ đây cách 
mạng Việt Nam có đường lối cứu nước đúng đắn.

Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành 
người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách 
mạng nước ta. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch 
sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp 
với chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt 
Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; 
đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời 
là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của 
dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của 
giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả 
dân tộc.

 Thực tiễn 89 năm qua, Đảng ta được Nhân dân 
tin yêu, ủng hộ, nên cách mạng Việt Nam vượt qua 
mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến 

thắng lợi khác, đáng chú ý là đất nước vô cùng 
khó khăn, chiến tranh ác liệt nhưng Đảng đã lãnh 
đạo Nhân dân ta quyết tâm đánh đuổi thực dân, 
đế quốc xâm lược để giành lại độc lập, thống nhất 
Tổ quốc, giang sơn thu về một mối; sau ngày đất 
nước thống nhất Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân 
ta thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, làm nên 2 cuộc chiến thắng, bảo 
vệ thành công biên giới Tây Nam và phía Bắc, giữ 
vững thành quả cách mạng; đáng khâm phục 
là, do những nguyên nhân khác nhau, có lúc đất 
nước lâm vào khủng khoảng kinh tế-xã hội kéo 
dài nhiều năm nhưng Đảng ta đã bình tĩnh, đoàn 
kết lãnh đạo đưa đất nước vượt qua thử thách đó 
để tiến lên phía trước. Công cuộc đổi mới hơn 30 
năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử, đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, thoát khỏi nước nghèo kém 
phát triển và trở thành nước đang phát triển có 
mức thu nhập đầu người trung bình thấp; kinh 
tế tăng trưởng khá, cơ sở vật chất - kỹ thuật được 
tăng cường, đời sống Nhân dân không ngừng 
được cải thiện, đến cuối năm 2018, GDP bình quân 
đầu người ước đạt 2540 USD; công tác giải quyết 
việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt; 
sự nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học 
- công nghệ có bước phát triển; công tác chăm 
sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; giao lưu, 
hợp tác với nước ngoài được mở rộng; chính sách 
phát triển nguồn nhân lực được chú trọng; quan 
hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ, vị thế nước ta 

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt
của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định
mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

trần KhắC thắng �
Phó Trưởng ban thường trực

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
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trên trường quốc tế được nâng cao. Thực tế đó 
cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, 
trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo 
đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam 
go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang.

Những năm qua, tình hình chính trị thế giới có 
nhiều thay đổi lớn nhưng Đảng ta đã kiên định 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và con đường XHCN; khẳng định: Cùng với chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của 
Đảng và cách mạng Việt Nam. Công tác xây dựng 
Đảng được chú trọng, Đảng ta ngày càng lớn 
mạnh. Công tác xây dựng Đảng được xác định là 
then chốt; đã được đặt ra trong nhiều nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng. Trọng tâm là Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII về một số vấn đề cơ bản và 
cấp bách về công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách 
về xây dựng Đảng hiện nay; 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; 
Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị 06-CT/
TW về tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 03-CT/TW 
của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 
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; Quy định 101-QĐ/TW 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 
08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban 
Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương... Sau 
thời gian triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng đã 
nâng cao nhận thức và tập trung thực hiện nhiều 
giải pháp tạo được chuyển biến quan trọng trong 
công tác xây dựng Đảng. Nguyên tắc tập trung 
dân chủ và chế độ tự phê bình và phê bình được 
giữ vững và phát huy.  Công tác quy hoạch, xây 

dựng đội ngũ cán bộ các cấp được chú trọng; 
trách nhiệm nêu gương được đề cao. Công tác 
phòng chống tham nhũng, phát hiện và xử lý sai 
phạm được đẩy mạnh. Việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều 
chuyển biến tích cực; tinh thần thái độ phục vụ 
Nhân dân, ý thức trách nhiệm đối với công việc 
của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Nhiều tập 
thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Đảng ta đã giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Đề ra nhiệm vụ đoàn kết với giai 
cấp vô sản thế giới, với các dân tộc bị áp bức. Bằng 
những việc làm vô tư trong sáng trong việc giúp đỡ 
bạn bè, cùng với việc không ngừng mở rộng quan 
hệ hợp tác, hữu nghị với tất cả các nước, thực hiện 
chính sách đối ngoại mở rộng, đa phương hóa, đa 
dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập 
quốc tế, là bạn, là đối tác và thành viên có trách 
nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Vai trò, vị thế 
quốc tế của nước ta ngày càng lớn, uy tín nước ta 
ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam 
đã tham gia hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực; 
quan hệ với trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; 
mở rộng quan hệ ngoại giao với 188/193 quốc gia 
thành viên Liên hợp quốc, là thành viên tích cực 
của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực; thiết lập 
quan hệ  đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 
nhiều nước…; tích cực tham gia giải quyết những 
vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với các nước 
liên quan, góp phần giữ vững môi trường hòa 
bình tại khu vực và trên thế giới.

Đối với Đảng bộ Quảng Nam, nhìn lại chặng 
đường 89 năm qua, Đảng bộ đã phấn đấu làm trọn 
nhiệm vụ cao cả của mình, đã lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng trên quê hương vượt qua muôn vàn 
gian khổ, khó khăn và đầy thử thách để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào những 
thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đấy là 
những kỳ tích trong thế kỷ XX mà đỉnh cao là thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi 
của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo 
vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững 
bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, từ khi tái lập 
tỉnh Quảng Nam đến nay, Đảng bộ Quảng Nam 
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luôn phát huy truyền thống, vận dụng đúng đắn 
và sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng ta vào 
tình hình cụ thể của địa phương Quảng Nam, chủ 
động, sáng tạo đề ra những chủ trương thích hợp, 
sát đúng để lãnh đạo Nhân dân tỉnh nhà phát triển 
kinh tế - xã hội, nhờ đó mà Quảng Nam ngày càng 
phát triển, thay da đổi thịt nhanh chóng. Kết quả 
ngoạn mục là sau gần 22 năm tái lập tỉnh, Quảng 
Nam từ một tỉnh thuần nông nhiều khó khăn, khi 
mới tái lập tỉnh gần như nghèo nhất nước thì nay 
đã vươn lên thành tỉnh phát triển khá trong khu 
vực. Kinh tế, xã hội đã đạt được những thành tựu 
quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, năm 2018 quy mô 
kinh tế tỉnh nhà 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 và 
vượt dự toán năm, tổng sản phẩm bình quân đầu 
người đạt hơn 61 triệu đồng, cao hơn mức bình 
quân cả nước (58,5 triệu đồng/người). Thu ngân 
sách Nhà nước nằm trong top 10, năm 2018 tổng 
thu ngân sách đạt  trên 23.741 tỷ đồng, Quảng Nam 
trở thành một trong những tỉnh, thành phố trong 
cả nước điều tiết ngân sách về Trung ương kể từ 
năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đã có bước thay đổi 
lớn về phát triển kinh tế, xã hội ; quốc phòng, an 
ninh được bảo đảm; văn hóa, đối ngoại được mở 
rộng. Thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư 
làm tăng nhanh nguồn lực phát triển, kết cấu hạ 
tầng phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân được nâng lên rõ rệt, an sinh xã hội được 
bảo đảm; chính trị, an ninh quốc phòng được củng 
cố vững chắc,… tạo thế và lực mới cho phát triển 
trong những năm đến.

89 năm qua, Đảng bộ luôn chú trọng công tác 
xây dựng Đảng trên các  mặt: chính trị, tư tưởng, tổ 
chức và đạo đức. Đảng bộ Quảng Nam đã giữ vững 
sự đoàn kết, nhất trí về tư tưởng chính trị, hành 
động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, luôn củng cố tổ chức cơ 
sở Đảng vững mạnh. Chính vì vậy, Đảng bộ không 
ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt để 
làm tròn nhiệm vụ Nhân dân giao phó.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử nêu 
trên là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn và sáng 

suốt của Đảng ta- nguyên nhân hàng đầu, quyết 
định thắng lợi.

Thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Nam từ 
khi tái lập đến nay là to lớn, đáng trân trọng. Tuy 
nhiên, Quảng Nam vẫn còn là tỉnh nghèo, đời sống 
nhân dân còn nhiều khó khăn, kinh tế phát triển 
nhưng chưa tương xứng với tiềm năng; năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở 
đảng còn yếu;… Trách nhiệm của Đảng bộ Quảng 
Nam trong thời kỳ phát triển mới là hết sức to lớn 
và nặng nề. Để làm trọn nhiệm vụ của nhân dân 
giao phó, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra, trong thời 
gian tới đòi hỏi Đảng bộ phải đẩy mạnh thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi 
mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy hơn nữa sự 
đoàn kết thống nhất tư tưởng, hành động cách 
mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chú 
trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/ 
10/2016 về 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 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; thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: Đảng phải luôn nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu, phải luôn tự chỉnh đốn để hoàn 
thành nhiệm vụ vẻ vang.  

Xuân về trên khắp mọi miền đất nước Việt 
Nam thân yêu, cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân ta phấn khởi chào mừng kỷ niệm 
89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 
là dịp chúng ta cùng nhau ôn lại chặng đường 89 
năm qua, chúng ta càng tự hào về Đảng quang 
vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên càng 
thấy rõ hơn trách nhiệm nặng nề, cao cả của mình, 
nguyện suốt đời trung thành với Đảng, ra sức xây 
dựng Đảng để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn 
minh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân tỉnh nhà đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 
hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra. 
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Tham nhũng, về bản chất là hành vi vi phạm 
pháp luật, vi phạm đạo đức và các chuẩn 
mực xã hội, làm xói mòn nền tảng xã hội, 

ngăn cản sự phát triển tiến bộ và dân chủ của xã 
hội. Nạn tham nhũng trong bộ máy của hệ thống 
chính trị và trong nhiều tổ chức kinh tế làm giảm 
sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, đe dọa 
đến sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII nhận định: “Công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí chưa đạt mục tiêu, yêu cầu. Tham nhũng, 
lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện 
ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, 
ở nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trở sự phát triển 
kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận, là thách 
thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng 
và hiệu lực quản lý của Nhà nước, đe dọa sự tồn vong 
của chế độ”1. Do đó, Đảng ta xác định đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ 
thường xuyên, quan trọng đồng thời là nhiệm vụ 
khó khăn, phức tạp và lâu dài; là trách nhiệm của 
các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền và của toàn bộ hệ thống chính 
trị. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không 
để xảy ra tham nhũng, lãng phí, bao che, dung 
túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng 
phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, 
lãng phí. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra 
nhiều chủ trương, giải pháp lớn về phòng, chống 
tham nhũng, trong đó có giải pháp quan trọng đó 
là: “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm 

1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức và Nhân dân về công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự thống nhất, tự 
giác, quyết tâm cao trong hành động”. 

Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam 
xác định: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là 
nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài của các cấp 
ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và 
của toàn dân. Với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng 
pháp luật; với phương châm phòng ngừa là chính, 
phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với 
những người có hành vi tham nhũng. Gắn phòng, 
chống tham nhũng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị và toàn dân trong tỉnh. Từ những yêu cầu 
đặt ra, đồng thời để triển khai thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 10-KL/TW của 
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 50-
CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, 
vụ án tham nhũng,... Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban 
hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14/4/2017 về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2017-2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí. Nghị quyết số 10-NQ/TU 
của Tỉnh ủy đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc và đoàn thể chính trị các cấp tăng cường 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

nguyễn Đỏ  �
Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam
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lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham 
nhũng lãng phí, trong đó nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao vai trò, trách 
nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ 
chức đảng, chính quyền và cán bộ đảng viên, trước 
hết là người đứng đầu trong công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí” là nhiệm vụ, giải pháp quan 
trọng, được đặt lên hàng đầu.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, 
chống tham nhũng là giải pháp quan trọng để 
phòng, ngừa tham nhũng, vì vậy, Luật Phòng, 
chống tham nhũng năm 2018 quy định thành điều 
luật riêng (Điều 6), quy định các cơ quan thông tin, 
truyền thông và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về 
phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận 
thức cho công dân và người có chức vụ, quyền 
hạn; cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách 
nhiệm đưa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, 
lối sống nhằm phòng, chống tham nhũng vào 
chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với 
học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên 
và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của 
pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về 
phòng, chống tham nhũng phải làm cho người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, 
viên chức và nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm 
của mình trong công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. Bí thư cấp ủy, ban cán sự đảng, 
đảng đoàn và người đúng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác phòng, chống tham nhũng; phải gương 
mẫu, quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng; 
chủ động phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời, 
nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng theo 
quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 
nhất là đối với các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, 
phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; biết lắng nghe, 
tiếp thu và giải quyết có hiệu quả các ý kiến phản 
ánh về những tiêu cực, hạn chế, yếu kém của cán 
bộ, công chức, viên chức do tổ chức, cơ quan, đơn 

vị, địa phương mình quản lý; tăng cường lãnh đạo, 
chỉ đạo kiểm tra nội bộ, phát hiện, xử lý nghiêm 
minh cán bộ, công chức, viên chức có hành vi 
tham nhũng. Cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt 
văn hóa công vụ; gương mẫu thực hiện các quy 
định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng với phương châm: “Đảng viên phải gương 
mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn 
nhân viên, cán bộ càng giữ chức vụ cao càng phải 
gương mẫu”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải cam kết 
bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ 
quan, đơn vị mình về giữ gìn phẩm chất đạo đức, 
lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”, không tham nhũng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về 
phòng, chống tham nhũng cần đẩy mạnh hơn 
nữa, quyết liệt, thường xuyên hơn, nhằm nâng 
cao nhận thức của mọi người, làm cho ý thức bài 
trừ tham nhũng trở thành nếp sống văn hóa của 
người dân, của người có chức vụ, quyền hạn. Cấp 
ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, người đứng 
đầu phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, làm 
cho mọi cán bộ, đảng viên và người dân nhận 
thức rõ về nguy cơ, tác hại của tham nhũng; từ 
đó đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu 
quả. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, 
chống tham nhũng phải gắn với việc thực hiện 
hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị 
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện 
tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà 
nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 
trọng tâm là triển khai thực hiện tốt Kết luận số 10-
KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ 
thị số 50-CT/T của Bộ Chính trị về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử 
lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 10-
NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 

(Xem tiếp trang 22)
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“Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã 
nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng 
nhân nhượng thì thực dân Pháp càng 

lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần 
nữa!. Không, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không 
chịu mất nước, không chịu làm nô lệ! Hỡi đồng bào, 
chúng ta phải đứng lên!”. Vâng theo lời kêu gọi của 
Bác Hồ - vị lãnh tụ tối cao, năm Đinh Hợi (1947), 
cả dân tộc ta anh dũng đi vào cuộc kháng chiến 
thần thánh với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc 
quyết sinh!”.

Vận mệnh của Tổ quốc lúc bấy giờ như “ngàn 
cân treo sợi tóc”. Nước ta vừa trải qua nạn đói làm 
chết  hơn 2 triệu người ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 
Nền độc lập vừa mới gầy dựng đã phải chống chọi 
ngay với đạn bom và dã tâm hung ác của kẻ thù. 
Có tháng, chỉ trong 2 ngày, chúng đã láo xược gửi 

3 tối hậu thư đòi ta phải hạ vũ khí. Mặc dù súng 
đã nổ, máu đã chảy, nhiều nhà cửa, đường sá, 
cầu cống, làng mạc… đã bị tiêu huỷ, song toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta không hề nao núng. 
Đại diện cho ý chí sắt đá của toàn dân tộc, trong 
Lời kêu gọi đầu năm mới (1947), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng định: “Chúng ta đem lực lượng của 20 
triệu đồng bào, chống lại mấy vạn thực dân Pháp. 
Chúng ta nhất định thắng lợi. Dù ta phải hy sinh 4 
triệu hay 8 triệu người, mà nước ta được độc lập, tổ 
tiên ta được vẻ vang, con cháu ta được hạnh phúc, 
cũng còn hơn phải chịu cúi đầu mà làm nô lệ cho 
thực dân Pháp muôn đời”.

Trong không khí phấn chấn của cái Tết kháng 
chiến đầu tiên - Tết Đinh Hợi - Bác có mấy vần thơ 
chúc Tết thể hiện rõ tâm thế và niềm lạc quan vào 
thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến:

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Hội đồng Chính 

phủ nghe Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp báo cáo 
tình hình Chiến dịch 
Việt Bắc, Thu - Đông 

1947 (Ảnh tư liệu)

NĂM ĐINH HỢI (1947):
Sáng ngời ý chí quyết chiến và niềm tin thắng lợi

Vân trình �
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Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió,
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông.
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến,
Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng.
Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào!
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông.
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi!
Thống nhất độc lập, nhất định thành công!
Người cũng có thơ gửi tặng Báo Độc lập:
Năm mới thế cho năm cũ
Báo “Độc lập” của Đảng Dân chủ
Kêu gọi toàn thể dân Việt Nam, 
Đoàn kết và thắt chặt hàng ngũ,
Kiên quyết kháng chiến đến kỳ cùng,
Để giữ chủ quyền và lãnh thổ.
Chờ ngày độc lập đã thành công.
Tết ấy tha hồ bàn với cỗ
Để củng cố niềm tin của Nhân dân, vị cha già 

kính yêu của dân tộc đã giải thích khá cụ thể và 
có tính thuyết phục về đường lối toàn dân kháng 
chiến, toàn diện kháng chiến với phương châm 
lâu dài và dựa vào sức mình là chính: “Địch muốn 
dùng cách đánh mau thắng mau. Nếu chiến tranh 
kéo dài, hao binh tổn tướng, chúng sẽ thất bại. Vậy 
ta dùng chiến lược trường kỳ kháng chiến, để phát 
triển lực lượng, tăng thêm kinh nghiệm… Thế địch 
như lửa, thế ta như nước. Nước nhất định thắng 
lửa”. Người chỉ rõ: “Địch có tàu bay, tàu bò, tàu 
thuỷ; ta có thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Địch đánh 
ban ngày, ta đánh ban đêm. Nó dùng vũ khí tối tân 
thì ta đánh du kích. Nó trên trời, ta dưới đất. Nó 
muốn làm cho chóng, ta chủ trương trường kỳ. Nó 
muốn thắng nên ra sức chia rẽ lương- giáo, chia rẽ 
Bắc - Nam; ta kiên trì thực hiện đại đoàn kết”.

Nét độc đáo trong năm đầu kháng chiến là 
vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Bên cạnh nhiệm 
vụ đánh địch, quân và dân ta thực hiện 3 vấn đề:  
tăng gia sản xuất để làm cho dân ai cũng đủ ăn, đủ 
mặc; mở mang giáo dục để cho ai nấy cũng biết 
đọc, biết viết; thực hành dân chủ để làm cho dân 
ai cũng được hưởng quyền dân chủ, tự do. Trong 
Thư gửi đồng bào tản cư ngày 17/2/1947, Hồ Chủ 
tịch chỉ rõ: “Các anh em trí thức thì đem học vấn của 

mình giúp vào việc văn hoá ở thôn quê, hoặc ra sức 
tuyên truyền việc kháng chiến. Hoặc giúp sức vào 
bình dân học vụ. Chớ bỏ tài học của mình. Các đồng 
bào có vốn thì nên cùng nhau tổ chức những công 
nghệ nhỏ…”. Dù bận trăm công nghìn việc, Bác 
vẫn dành thời gian để viết cuốn sách “Đời sống 
mới” để tuyên truyền vận động mọi người dân 
“làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được 
đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn”.

Thể hiện rõ thiện chí hoà bình của Nhân dân 
ta, nhân dịp năm mới 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
có thư gửi Chính phủ và nhân dân Pháp, nhấn 
mạnh: “Mong quốc dân Pháp hiểu rằng chúng tôi 
không thù hằn gì dân tộc Pháp. Chúng tôi bắt buộc 
phải chiến đấu, chống bọn thực dân phản động 
đang mưu mô xẻ cắt Tổ quốc chúng tôi, đưa chúng 
tôi vào vòng nô lệ  và gieo rắc sự chia rẽ giữa hai dân 
tộc Pháp và Việt. Nhưng chúng tôi không chiến đấu 
chống lại nước Pháp mới và quốc dân Pháp. Chúng 
tôi lại còn muốn hợp tác thân ái”. Với lãnh tụ và 
Nhân dân các nước trên thế giới, Người gửi thông 
điệp, nêu rõ tính chính nghĩa của cuộc kháng 
chiến: “Thực dân Pháp gây nên chiến tranh ở Việt 
Nam tức là phá hoại thế giới hoà bình…Việt Nam 
chỉ giữ gìn chủ quyền, độc lập của mình, chứ không 
hề xâm phạm đến ai…Vì Tổ quốc, vì tự do, Nhân 
dân Việt Nam kiên quyết kháng chiến đến cùng”.

Có thể nói, năm Đinh Hợi (1947) Bác Hồ đã 
truyền niềm tin, lẽ sống và sức mạnh cho dân tộc 
Việt Nam để lần lượt vượt qua muôn ngàn khó 
khăn, trở lực, chủ động và tự tin đối mặt với quân 
thù nhằm giữ vững nền độc lập còn non trẻ và 
“xây dựng một đời sống mới, một nước non mới”. 
Kết quả, chỉ sau một năm toàn quốc kháng chiến, 
hơn 20.000 lính Pháp xâm lược đã phải đền mạng 
và bị thương. Chiến công nối tiếp chiến công. 
Những trận đánh oanh liệt ở Mỹ Tho, ở đèo Hải 
Vân, ở Sông Lô, ở Thất Khê… khiến địch kinh hồn, 
bạc vía. Đặc biệt, chiến thắng Việt Bắc (Thu - Đông 
1947) vang dội đã tạo ra bước ngoặt quan trọng 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp, cho phép 
chuyển từ giai đoạn cầm cự sang phòng ngự và 
khép lại một cách vẻ vang một năm Hợi hào hùng 
trong lịch sử dân tộc!.
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Năm 2018 đi qua với nhiều thành tựu 
nổi bật trên các lĩnh vực, kinh tế-xã hội 
tiếp tục phát triển, công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng gắn với 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 
được đẩy mạnh đạt được nhiều kết quả 
ấn tượng,… Nhân dân phấn khởi, tin tưởng 
vào tương lai xán lạn của quê hương, 
đất nước. Trong những ngày đầu xuân 
mới, xin được nói về việc thực hiện trách 
nhiệm nêu gương - một phẩm chất cực kỳ 
quan trọng đối với cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, nhất là người đứng đầu.

Một nhiệm vụ trọng tâm, một giải pháp 
cơ bản thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
tại Quảng Nam là nêu cao trách nhiệm nêu gương 
của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp.

 Trong mọi giai đoạn cách mạng, sự nêu gương 
của cán bộ, đảng viên luôn có vai trò đặc biệt quan 
trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo 
của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: 
“Để khuyên người ta làm, thì mình phải làm gương 
trước”1. “…Quần chúng chỉ quí mến những người có 
tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình 

1. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 11 NXB CTQG 2011 
trang 237

phải làm mực thước cho người ta bắt chước”2; “Muốn 
cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình thì 
người đảng viên từ việc làm, lời nói cho đến cách 
ăn ở phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu”3. 
Trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là 
những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều 
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên. Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 
của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cấp; Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 
của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để 
tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng 
viên; Qui định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước 
hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên ban Bí thư, Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương;… Tỉnh ủy Quảng 
Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các 
qui định đó. 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý là những người có 
trọng trách rất lớn trong một tập thể, cơ quan, 
địa phương, đơn vị… sự nêu gương của cán bộ 
chủ chốt, người đứng đầu có vai trò hết sức quan 
trọng đối với việc thực hiện chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. Khi một nghị quyết, chỉ 
thị được ban hành, một qui định được đề ra, một 
phong trào được phát động..., vấn đề quan trọng là 
việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện. Cùng 
với năng lực chỉ đạo, điều hành thì sự nêu gương 

2. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1,  NXB Chính trị quốc 
gia, 2002, tr.263.

3. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6 NXB CTQG 1995 tr 
189.

NÊU GƯƠNG
Thực hiện trách nhiệm nêu gương

Đoàn ngọC thi �
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
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của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt có vai trò vô 
cùng quan trọng, có ý nghĩa như một hiệu lệnh, sự 
dẫn đường cho cả cơ quan, đơn vị. Nhiều khi sự lan 
tỏa của nêu gương vượt khỏi phạm vi địa phương, 
đơn vị cán bộ đó phụ trách, tác động tích cực đến 
những nơi khác. Thực tiễn đã chứng minh, sự mẫu 
mực, liêm chính, tận tụy với công việc chung của 
cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu, 
tự nó tác động rất lớn đến việc giáo dục đạo đức, 
lối sống, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng 
viên, Nhân dân. Bản thân sự nêu gương còn là 
một phương thức tuyên truyền hiệu quả, có tính 
thuyết phục rất cao, góp phần cổ vũ phong trào 
rất lớn. Bác Hồ dạy: “Một tấm gương sống còn có 
giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”4. Tùy 
theo vị trí công tác, chức trách được giao của mỗi 
người mà mức độ, phạm vi tác động của sự nêu 
gương có khác nhau nhưng điểm chung nhất là 
tạo niềm tin, cổ vũ phong trào. 

Để thực hiện trách nhiệm nêu gương, mỗi 
người cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, chức 
trách của mình mọi nơi, mọi lúc. Sự hiện diện của 
cán bộ lãnh đạo, quản lý ở bất cứ nơi đâu, trong tổ 
chức, tại cơ quan, đơn vị hay ngoài xã hội bao giờ 

4. Hồ Chí Minh:  Toàn tập,   Nxb. Chính trị quốc gia, 
2000, t.1, tr.263.

cũng phải là một tấm gương trong và sáng 
về mọi mặt. Vì vậy, nêu gương, không chỉ 
trong công việc mà còn trong cuộc sống 
hằng ngày, tại nơi công tác, sinh hoạt, 
cư trú, kể cả trong gia đình, họ hàng... 
Không chỉ bản thân cán bộ lãnh đạo mà 
các thành viên trong gia đình cũng phải 
gương mẫu thực hiện chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 
cư,... mới có đủ uy tín điều hành cấp dưới, 
lãnh đạo Nhân dân. 

Sự nêu gương của cán bộ đảng viên 
phải toàn diện về mọi mặt. Nêu gương về 
phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong 
công tác, tinh thần trách nhiệm, thái độ 
phục vụ nhân dân; nêu gương về quan 
hệ với Nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, 

bạn bè, người thân, gia đình… nêu gương từ việc 
lớn đến việc nhỏ, thể hiện trong những việc làm 
cụ thể. Đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt 
còn phải nêu gương thực hiện nghiêm túc trách 
nhiệm nêu gương, phải thật sự là một tấm gương 
sáng để cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, 
người lao động và Nhân dân noi theo.

Để thực hiện trách nhiệm nêu gương, vấn 
đề cốt lõi hàng đầu là mỗi người phải thường 
xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Phải 
nghiêm khắc với mình, luôn tự nhìn nhận, xem 
xét, đánh giá bản thân một cách nghiêm túc theo 
chuẩn mực ”cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, 
rút ra những bài học cần thiết trong công tác và 
trong cuộc sống, thấy được cái tốt, cái đúng để 
phát huy, nhất là thấy được những tồn tại, hạn 
chế, khuyết điểm để tự đề ra biện pháp khắc phục; 
chân thành với người khác, ứng xử tinh tế, văn hóa 
trong giao tiếp; tận tâm với công việc chung; gần 
gũi, gắn bó với Nhân dân, lắng nghe, thấu hiểu 
tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; nói đi đôi 
với làm là phẩm chất cao quí, là yêu cầu cần có của 
cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hình ảnh người cán bộ 
lãnh đạo gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với 
Nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực 
và liêm khiết sẽ luôn ở trong tâm trí của Nhân dân, 
luôn được Nhân dân tin yêu, mến phục.

Bác Hồ thăm và tìm hiểu thực tế sản xuất của nông dân xã
Ái Quốc (Hải Hưng) năm 1958.
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Như vậy, trách nhiệm nêu gương của người đứng 
đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên luôn được Đảng 
ta chú trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, 
qui định của Đảng; trong việc giáo dục phẩm chất đạo 
đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ;... Việc giám sát 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 
hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 
đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và 
cán bộ, đảng viên đã được Ban Bí thư qui định. Việc thực 
hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp đã được Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy hướng dẫn. Vấn đề quan trọng là mỗi người tự 
biết mình phải làm gì và làm thế nào để thể hiện rõ nét 
trên thực tế trách nhiệm và là phẩm chất cao đẹp đó - sự 
nêu gương.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, 
khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, 
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã và đang tiếp 
tục được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt. Việc nêu gương 
thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, 
cán bộ chủ chốt các cấp tiếp tục được đề cao và là một 
nội dung, một giải pháp quan trọng trong tổ chức thực 
hiện. Việc rất cần thiết hiện nay là trong mỗi tổ chức, 
trong từng cơ quan, đơn vị cần có những phương thức 
phù hợp triển khai thực hiện các qui định của Trung 
ương về trách nhiệm nêu gương một cách cụ thể, sát 
thực, hiệu quả; là việc đánh giá, kiểm tra, giám sát sự 
nêu gương đó của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương đối 
với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp.  

 Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969-
2019), chúng ta nguyện khắc ghi lời dạy của Người: “Đảng 
ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải 
thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải  thật sự cần, 
kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật 
trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ 
thật trung thành của Nhân dân”; nỗ lực phấn đấu, gương 
mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập, 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp.  

 Một mùa xuân mới lại về hứa hẹn bao điều tốt 
đẹp!

Đẩy mạnh...
lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2017-2021 và thực hiện nghiêm minh 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 
2018 (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2019).

Tóm lại, công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục về phòng, chống tham 
nhũng là nhiệm vụ, giải pháp hết sức 
quan trọng, thường xuyên, kiên trì 
trong đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, nhằm nâng cao nhận thức, 
ý thức trách nhiệm của công dân và 
người có chức vụ, quyền hạn trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ 
theo con đường định hướng XHCN. 
Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, 
các cấp, các ngành cần tập trung đẩy 
mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục có hiệu quả các nghị 
quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước về phòng, chống 
tham nhũng, nhất là Luật Phòng, 
chống tham nhũng. Tiến tới khắc phục 
những tồn tại, hạn chế, thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí theo 
tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU của 
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2017-2021; tạo bước chuyển 
biến rõ rệt nhằm ngăn chặn, từng bước 
đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, giữ vững 
ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã 
hội; củng cố lòng tin của Nhân dân; xây 
dựng Đảng, chính quyền trong sạch, 
vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức trên địa bàn tỉnh kỷ cương, 
liêm chính, hoạt động hiệu quả, phục 
vụ Nhân dân.

(Tiếp theo trang 17)
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Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá XII đã ban hành Nghị quyết 
số 04-NQ/TW: “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 hoá” trong nội 
bộ”. Trước đó, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị 
ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Đây là các văn bản có tầm 
quan trọng đặc biệt đối với công tác xây dựng 
Đảng. Nhận thức tầm quan trọng của các chỉ 
thị, nghị quyết này, Đài Phát thanh-Truyền 
hình (PT-TH) Quảng Nam với trách nhiệm là 
một trong những cơ quan truyền thông chủ 
lực của tỉnh đã quán triệt sâu sắc, tổ chức tốt 
công tác tuyên truyền một cách đồng bộ, hiệu 
quả trên sóng PT-TH.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng 
của công tác tuyên truyền, Đài 
PT-TH Quảng Nam đã bám sát 

sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy để tổ chức sản xuất tin, bài 
phát sóng. Đài đã chủ động, kịp thời 
thông tin, tuyên truyền về công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đến cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó 
tập trung chủ yếu cho công tác tuyên 
truyền việc học tập, quán triệt sâu sắc 
ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị 
quyết, đồng thời chọn những nội dung 
trọng điểm của nghị quyết để xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền một cách phù 
hợp.

Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về 
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, 

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM
với việc tuyên truyền Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII

Mai hà thi �Một tiết mục trong phần thi Vui cùng nhà nông
của gameshow Quê mình xứ Quảng

tại xã Tam Tiến, Núi Thành.
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ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hoá” trong nội bộ là nghị quyết đặc 
biệt quan trọng, nhằm khắc phục những hạn chế, 
khuyết điểm trong công tác xây dựng Ðảng, góp 
phần xây dựng Ðảng vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và đạo đức. Bởi vậy, công tác tuyên 
truyền tập trung vào phản ánh những chuyển 
biến rõ nét của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn 
tỉnh, nhất là việc mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện 
cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái mà 
Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã chỉ ra. Theo 
đó, mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ 27 biểu hiện về 
suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để tự soi rọi mình, 
thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết 
điểm, từ đó có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản 
thân, rèn luyện bản lĩnh chính trị, thực hành tốt 
các chuẩn mực đạo đức, tác phong và tư duy khoa 
học, phong cách làm việc, thể hiện được tính tiên 
phong, gương mẫu, đi đầu, không ngại khổ, ngại 
khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng thông qua công tác tuyên truyền trên 
sóng PT-TH nhiều mô hình mới, cách làm hay bước 
đầu được phản ánh. Trong đó, điều quan trọng 
nhất là nhận thức của các cấp uỷ Ðảng, chính 
quyền, cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích 
cực, biểu hiện cụ thể là từ việc tổ chức triển khai, 
quán triệt nghị quyết trong Ðảng, phổ biến tuyên 
truyền trong đoàn viên, hội viên và người dân 
được thực hiện nghiêm túc, đến việc đảng viên tích 
cực nghiên cứu, học tập, thảo luận và viết bài thu 
hoạch; xây dựng kế hoạch hành động của người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị; trong các cuộc họp định 
kỳ, chi, đảng bộ tổ chức đánh giá việc thực hiện 
bản cam kết của cá nhân, từ đó công tác tự phê 
bình và phê bình ngày càng được các cấp uỷ Ðảng, 
đảng viên quan tâm, có sự chuyển biến mạnh mẽ, 
rõ rệt, nhất là sau khi triển khai Nghị quyết Trung 
ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) góp phần nâng 
cao ý thức tự giác đấu tranh với chính mình và 
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” 
trong nội bộ; tạo được bước chuyển biến tốt hơn 

về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên 
và người dân, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ 
lãnh đạo, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức Ðảng, cơ 
quan, đơn vị.

Tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát việc 
tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các cấp uỷ Ðảng, 
chính quyền, cơ quan, đoàn thể trong hệ thống 
chính trị được chú trọng; qua đó đã kịp thời phát 
hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, 
có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 
05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) gắn với tuyên 
truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, xuất 
sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, gương 
người tốt, việc tốt ở từng địa phương.

Qua phản ánh từ cơ sở cho thấy, các cơ quan, 
đơn vị đều thực hiện nghiêm việc xây dựng và tổ 
chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác 
trọng tâm trong năm, coi đây là cơ sở để đánh giá, 
xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên. Mỗi cấp ủy viên, 
đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đều thực 
hiện khá tốt việc xây dựng và thực hiện chương 
trình hành động cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ 
được giao, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong chương 
trình hành động cá nhân cũng đã xác định rõ công 
việc trọng tâm cần làm trong tổng thể nhiệm vụ 
chính trị của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị 
đề ra và giải pháp khắc phục những hạn chế, có lộ 
trình thực hiện và hoàn thành theo quý, tháng. Đặc 
biệt, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XII, trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, nhất là người 
đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục có nhiều 
chuyển biến, thể hiện ở sự thống nhất giữa “Nói đi 
đôi với làm”, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, 
đảng viên có nhiều chuyển biến, góp phần hoàn 
thành các nhiệm vụ, xây dựng các tổ chức Đảng 
trong sạch vững mạnh.

Cũng từ thực tiễn cơ sở cho thấy, Nghị quyết, 
chủ trương của Đảng có thực sự đi vào cuộc sống 
hay không, ngoài vai trò của nhiều cơ quan ban, 
ngành thì vai trò của Uỷ ban kiểm tra Đảng các cấp 
hết sức quan trọng. Bởi lẽ, qua kinh nghiệm, nếu 
cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra Đảng các cấp làm đúng 
chức năng, nhiệm vụ, tích cực chủ động triển khai 
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quán triệt và tổ chức thực hiện toàn diện các mặt 
công tác kiểm tra, giám sát thì sẽ góp phần rất lớn 
trong việc tuyên truyền giáo dục, ngăn ngừa, hạn 
chế những sai phạm khuyết điểm của đảng viên 
cũng như các tổ chức cơ sở Đảng, góp phần rất 
lớn trong chính đốn, làm trong sạch bộ máy, tăng 
cường vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở từng 
địa phương. Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, thì hầu hết các 
cấp uỷ Đảng trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch 
chương trình hành động và hoạt động ngày càng 
đem lại hiệu quả cao hơn. Theo đó, công tác tuyên 
truyền của Đài PT-TH Quảng Nam cũng đã và đang 
bám sát được những vấn đề thời sự mà cấp ủy 
Đảng các cấp trong tỉnh quan tâm để phản ánh. 

Đối với Đài PT-TH Quảng Nam, bình quân mỗi 
năm, bên cạnh hàng trăm tin, bài, phóng sự đăng 
tải trên các bản tin thời sự hằng ngày, các chuyên 
mục, chuyên đề hằng tuần; Đài còn duy trì tốt các 
chuyên đề như: Đảng trong cuộc sống hôm nay; xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở; nhịp điệu cuộc sống; 
các chuyên mục Tiếng Cơ Tu, Tiếng Ca Dong. Một 
số chuyên đề chuyên sâu về công tác xây dựng 
Đảng đã được sản xuất và phát sóng gần đây như: 
Quảng Nam thực hiện Nghị quyết 4 về công tác cán 
bộ; công tác xây dựng Đảng ở các doanh nghiệp tư 
nhân; luân chuyển cán bộ nhìn từ Tây Giang; sắp xếp 
tinh gọn bộ máy ở Điện Bàn, Bắc Trà My gắn chỉ thị 

05 với việc thực hiện Nghị quyết 04 khóa XII; Quảng 
Nam đây mạnh công tác kiểm tra, giám sát với việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Mặt trận các cấp 
tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…

Khác với những năm trước đây, nội dung tuyên 
truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trên sóng PT-TH tương đối phong 
phú, đa dạng, theo hướng tập trung biểu dương, 
nhân rộng các mô hình tốt, nhân tố mới, điển hình 
tiên tiến. Những hạn chế, tồn tại khi phản ánh phải 
đi kèm đó là những giải pháp, gợi mở hướng đi để 
khắc phục, hạn chế dần tình trạng phản ánh một 
cách chung chung.

Đặc biệt, liên tục trong 7 năm qua, với chức 
năng, nhiệm vụ của cơ quan tuyên truyền, ngay 
sau khi Bộ Chính trị có Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 
về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đài đã mở mục:“Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ 
Chí Minh” ngay trong chương trình thời sự phát 
vào tối thứ tư và sáng thứ năm hằng tuần. Tiếp 
đến, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị có Chỉ thị 05 về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, Đài PT-TH Quảng Nam đã 
phân công thêm phóng viên phụ trách mục:“Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách 
Hồ Chí Minh” để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giới thiệu đến công chúng bạn xem truyền 
hình và nghe đài hàng trăm mô hình, điển hình 
tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị trên địa bàn 
tỉnh. Qua công tác tuyên truyền đã góp phần tạo 
hiệu quả xã hội rộng lớn trong việc đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh trên địa bàn cả tỉnh. 

Cạnh đó, Đài tạo mọi điều kiện để phóng viên, 
biên tập viên tham gia các giải thưởng về sáng tạo, 
quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề học tập 
và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh do tỉnh và 
Trung ương tổ chức và đạt được nhiều giải cao. Đài 
đã xuất sắc có một giải B về đề tài xây dựng Đảng 
tại Giải “Búa liềm vàng” do Ban Tổ chức Trung ương 
tổ chức vào tháng 2 năm 2018.

Qua 7 năm thực hiện công tác tuyên truyền Chỉ 

Trao giải chung kết chương trình Học trò xứ Quảng
năm 2018.

(Xem tiếp trang 29)
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Từ xa xưa, hội làng ở xứ Quảng nói riêng và 
của cả nước nói chung đã trở thành một 
nếp sinh hoạt văn hóa dân gian, một món 

ăn tinh thần không thể thiếu của Nhân dân ở mọi 
vùng quê nhằm giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc, 
giáo dục thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn, quê hương 
đất nước. Hội làng xứ Quảng thường được tổ 
chức vào mùa xuân, khi đất trời giao hòa, thiên 
nhiên tươi tốt, lòng người hân hoan. Sau một 
năm làm lụng trên ruộng đồng vất vả, sau một 
năm xa quê làm ăn nơi đất khách quê người, mùa 
xuân đến, ngày hội làng là dịp để cho mọi người 
được nghỉ ngơi, được trở về quê hương đoàn tụ 
gia đình và được sống trong không gian cộng 

cảm cộng đồng. Từ những người con được sinh 
ra ở làng quê thân yêu đã trưởng thành đi làm 
ăn, sinh sống trên khắp mọi miền đất nước, đến 
những người đang sống xa xôi nơi đất khách quê 
người... đến ngày hội làng cũng khát khao được về 
cội nguồn, đứng giữa đình làng, giữa nhà thờ tộc 
họ thành kính thắp một nén hương tri ân, tưởng 
niệm. Trong tiết trời xuân trong xanh, mát mẽ, 
khi tiếng trống hội xuân rộn rã thúc giục, khắp 
xóm ngõ làng quê bừng lên một niềm vui nhộn 
nhịp. Người người, nhà nhà hoà chung niềm vui 
rộn rã, tấp nập mang lễ ra đình, lăng, nhà thờ tộc 
họ thành tâm cung kính. Với niềm tâm linh, hoài 
vọng tưởng nhớ tổ tiên, bậc tiền hiền, hậu hiền, 

Mai hồng LâM �

Xứ Quảng

Dâng lễ vật tại Lễ hội Dinh Bà Chiêm Sơn.

Cũng 
như bao miền 

quê khác trên khắp cả 
nước, mùa xuân đến người dân 

ở các làng quê xứ Quảng bên cạnh 
việc  sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, tất bật 
mua sắm chuẩn bị đón Tết , mừng Xuân  

thì cũng rộn ràng chuẩn bị tổ chức hội làng 
mùa xuân để tri ân công đức những vị thành 

hoàng, những bậc tiền nhân, tổ nghề hay 
những vị thần linh đã có công phù hộ dân 

làng một năm bình yên, đồng thời qua 
đó thể hiện ước vọng về một năm 

mới an lành, mưa thuận, gió 
hòa, mùa màng bội thu...

Hội làng mùa xuân
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Thành hoàng bổn xứ..., với đạo lý “uống nước nhớ 
nguồn”, những người dân trong làng đều muốn 
bày tỏ tấm lòng chân thật tôn kính. 

Hội làng mùa xuân xứ Quảng rất đa dạng, 
phong phú và mang sắc thái giá trị tiêu biểu riêng 
nhưng bao giờ nội dung của phần lễ cũng hướng 
tới tính thiêng liêng cao quý cần được suy tôn các 
bậc tiền nhân, các vị Thành hoàng làng..., những 
vị thần bảo hộ như thần sông, thần núi như Lễ hội 
khai sơn ở làng Nghi Sơn (Quế Hiệp, Quế Sơn) hay 
những người có công khai phá vùng đất như: Lễ 
hội rước cộ Bà Chợ Được (Bình Triều, Thăng Bình) 
hoặc dạy truyền nghề như Bà chúa Tầm tang 
Đoàn Thị Quý Phi (Duy Xuyên), tri ấn những vị tổ 
của làng nghề như Lễ hội Cầu bông, Lễ hội làng 
mộc Kim Bồng, Lễ tế tổ nghề yến Thanh Châu 
(Hội An),... cũng như những người giàu lòng cứu 
nhân độ thế mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc 
cho nhân dân như Lễ hội Bà Thu Bồn (Duy Thu, 
Duy Xuyên), Lễ hội Dinh Bà Chiêm Sơn (Duy Trinh, 
Duy Xuyên), Lễ hội Bà Phường Chào (Đại Cường, 
Đại Lộc)... 

Hội làng xứ Quảng được coi là thời điểm cuốn 
hút nhất, tưng bừng nhất với những nghi thức 
tôn nghiêm và thuần Việt như: tế lễ, rước kiệu, 
sau các nghi thức tế lễ là phần hội với các trò 

vui và hát xướng... Lễ hội mùa xuân của 
từng làng quê ở Quảng Nam hiện nay 
thường được tổ chức từ 2 đến 3 ngày và 
nội dung chủ yếu được chia hai phần rõ 
rệt là phần lễ và phần hội. Phần lễ bao 
gồm lễ nhập tịch (mở cửa đình, lăng), lễ 
rước ngai kiệu, tế lễ, dâng hương, lễ tế 
dã... Phần hội bao gồm các hoạt động 
văn hoá - thể thao và tổ chức các trò 
vui như: hát bài chòi, hát bã trạo, đua 
ghe, chọi gà, ẩm thực chợ quê... 

Những hội làng được tổ chức 
sớm ngay sau dịp Tết ở xứ Quảng 
có thể kể đến là Lễ giỗ tổ làng mộc 
Kim Bồng (Cẩm Kim, Hội An) vào 

ngày mồng 6 tháng Giêng hằng năm, 
người dân bằng tấm lòng thành kính đã làm tổ 
chức Lễ giỗ tổ để tưởng nhớ ơn công đức của các 
vị tổ nghề mộc Kim Bồng. Tiếp đến là Lễ hội Cầu 
Bông được tổ chức vào mùng 7 tháng Giêng âm 
lịch hằng năm ở tại làng Trà Quế (Cẩm Hà, Hội An), 
một nghi lễ mở mùa cho một năm mới, cầu mong 
một năm mưa thuận, gió hoà, cây trái quanh năm 
sum xuê, tươi tốt mùa rau bội thu, nhà nhà no ấm. 
Vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch thì dân 
làng Nghi Sơn xã Quế Hiệp (Quế Sơn) long trọng 
tổ chức Lễ hội Khai Sơn, đây là hoạt động văn hóa 
truyền thống được giữ gìn qua hàng trăm năm 
nay, là dịp dân làng tri ân các vị tiền hiền, hậu hiền 
đã có công khai sơn phá thạch, gây dựng cơ đồ, 
đồng thời thể hiện niềm xót thương những người 
không may tử nạn tại chốn núi rừng...  Nói đến hội 
làng trên đất Quảng Nam, không thể không kể 
đến Lễ hội rước cộ Bà Chợ Được - lễ hội đã được 
đưa vào Danh mục Di sản Văn hoá phi vật thể 
cấp Quốc gia - được tổ chức vào ngày 11 tháng 
Giêng âm lịch hằng năm. “Hằng năm mười một 
tháng Giêng/Trưng cộ, hát bội, đua thuyền tri ân”. 
Đây là một lễ hội truyền thống đặc trưng, có mặt 
trong đời sống của người dân Thăng Bình hàng 
trăm năm qua, là lễ hội mang tính ý nghĩa lịch sử 
sâu sắc tái hiện quá khứ  sầm uất của vùng sông 
nước Trường Giang cách đây hàng trăm năm, là 
dịp để các nghệ nhân làng cộ thi thố tài năng trên 
các bàn cộ với các tiểu phẩm được trích đoạn từ 

Xứ Quảng
Đông đảo bà con tham dự lễ hội Bà Thu Bồn.
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truyền thuyết, lịch sử qua các bàn cộ, như: Bác 
Hồ ở Pác Pó (Cao Bằng), Hai Bà Trưng ra trận, Lý 
Thường Kiệt đại phá quân Tống, Lý Công Uẩn 
dời đô về Thăng Long, Ngô Quyền đại phá quân 
Nam Hán... Tháng Giêng âm lịch còn có một lễ hội 
được tổ chức vào ngày 12 âm lịch tại làng Chiêm 
Sơn (Duy Trinh, Duy Xuyên), đó là Lễ hội Dinh Bà 
Chiêm Sơn được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng 
tại làng Chiêm Sơn (Duy Trinh, Duy Xuyên). Đây 
là một trong những lễ tín ngưỡng dân gian phổ 
biến trong nhân dân về thờ Mẫu - Mẹ xứ sở, mà 
người địa phương thường gọi chung là Bà như 
các vùng khác ở Quảng Nam. Lễ hội gắn với các 
nghi thức tín ngưỡng nông nghiệp rất độc đáo 
mà ít nơi ở Quảng Nam còn giữ được...

 Qua tháng Hai âm lịch, lễ hội làng mùa xuân 
ở xứ Quảng được tiếp nối với Lễ hội Bà Thu Bồn 
được tổ chức từ ngày 10 đến 12 hằng năm tại làng 
Thu Bồn (Duy Tân, Duy Xuyên). Đây là lễ hội lớn 
nhằm tôn vinh Bà Thu Bồn - vị thần luôn gắn với 
hình ảnh con sông Thu Bồn và được xem là Bà mẹ 
của xứ sở tại làng Thu Bồn, nơi có con sông Thu 
Bồn chảy qua. Lễ hội được tổ chức để gửi gắm 
ước nguyện cho quốc thái dân an, đất trời mưa 
thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, gia đình nhà 

nhà hạnh phúc ấm no... Sau Lễ hội Bà Thu Bồn là 
lễ hội Bà Phường Chào được tổ chức vào ngày 25 
tháng 2 âm lịch tại thôn Phiếm Ái (Đại Cường, Đại 
Lộc). Đây là lễ hội lớn mang màu sắc tín ngưỡng 
dân gian có từ bao đời thể hiện tinh thần đoàn 
kết các dân tộc Chăm, Kinh, là dịp người dân nơi 
đây tỏ lòng thành kính biết ơn sự che chở của bà 
cho dân làng sống trên bờ cũng như trên sông 
nước được bình an, ấm no... Cuối tháng Hai đầu 
tháng Ba âm lịch, nhân dân xã Điện Quang (Điện 
Bàn) tưng bừng khai hội Thanh minh. Đây cũng 
là dịp con cháu, bà con nội ngoại, những người 
con đi làm ăn, sinh sống xa quê tụ họp, thăm lại 
mồ mả tổ tiên; là dịp anh em họ hàng gặp nhau 
đồng cảm trong tình thân thích, chia sẻ những 
khó khăn trong cuộc sống, chia sẽ trách nhiệm, 
củng cố nghĩa tình thân tộc...

Tháng ba âm lịch, dòng chảy lễ hội mùa xuân 
xứ Quảng tiếp nối với Lễ giỗ tổ nghề yến Thanh 
Châu được tổ chức tại Cù Lao Chàm (Tân Hiệp, 
Hội An) vào ngày 10 tháng ba nhằm nhằm tri ân 
các bậc tiền nhân đã có công tìm kiếm, khai phá, 
bảo quản và lưu truyền nghề yến mấy trăm năm 
qua cho đến bây giờ. Đây cũng là dịp người dân 
cầu mong mưa thuận gió hòa, mong cho những 

Lễ hội Thanh minh tại xã Điện Quang, 
huyện Điện Bàn.
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thị 03, nay là chỉ thị 05 với việc mở mục “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong 
cách Hồ Chí Minh”, Đài PT-TH Quảng Nam đã 
thực hiện tổng cộng trên 500 phóng sự ngắn 
giới thiệu hàng trăm mô hình, điển hình tiêu 
biểu trong việc thực hiện học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên 
địa bàn tỉnh, đồng thời nhiều phim tài liệu, 
phóng sự dài liên quan đến việc học tập và 
làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh để phát sóng vào các đợt kỷ niệm 
ngày thành lập Đảng, sinh nhật Bác, dịp Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI. 

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hầu 
hết các cơ quan truyền thông đều có chuyên 
trang, chuyên mục đưa Nghị quyết của Đảng 
vào cuộc sống. Hàng nghìn bài viết, phóng 
sự phản ánh kịp thời những vấn đề đặt ra từ 
cơ sở vừa mang tính tuyên truyền, vừa mang 
tính phản biện giúp các cấp ủy có thêm thông 
tin trong việc lãnh đạo, chỉ đạo. Báo chí tham 
gia tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng 
ngày một tích cực và trách nhiệm hơn; nhiều 
vấn đề được phản ánh không còn một chiều 
và qua đó đã góp phần khắc phục kịp thời 
những hạn chế đưa nghị quyết của Đảng đi 
vào cuộc sống nhanh hơn. Tuy nhiên, có thể 
thấy viết về đề tài xây dựng Đảng vẫn là một 
công việc khó, nhất là trên lĩnh vực PT-TH; nếu 
như không có sự sáng tạo trong việc chọn đề 
tài, chủ đề, phương pháp để thể hiện. 

Để báo chí nói chung, lĩnh vực PT-TH nói 
riêng đóng góp hiệu quả hơn trong tuyên 
truyền trên lĩnh vực xây dựng Đảng rất cần sự 
cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ hơn từ 
cấp ủy các cấp trong thời gian tới. Những tập 
thể, cá nhân làm tốt công tác xây dựng Đảng, 
những mô hình mới, cách làm hay trên lĩnh 
vực này cũng sẽ là những đề tài mà các bản 
tin, chuyên mục, chuyên đề trên sóng Đài tỉnh 
hướng đến trong thời gian sắp tới.

(Tiếp theo trang 25)
Đài Phát thanh...

Đua ghe trong lễ hội rước cộ Bà Chợ Được.

chuyến ra khơi luôn đầy ắp tôm cá,  ngư dân sức 
khỏe dồi dào, đàn yến khỏe mạnh, không ngừng 
sinh sôi… Ngoài tri ân tổ nghề, còn có  lễ tế âm 
binh, cầu siêu cho những vong hồn ngư dân bỏ 
mạng trên biển do gió bão… Từ miền biển Hội 
An ngược về Duy Trinh (Duy Xuyên) để tham dự 
Lễ hội bà chúa Tằm Tang được tổ chức vào rằm 
tháng 3 tại xã nhằm tri ân Bà Chúa Tằm Tang 
(Đoàn Quý Phi) - người có công khuyến khích, 
phát triển nghề tằm tang trên đất Duy Xuyên và 
để quảng bá thương hiệu một làng nghề truyền 
thống đã ra đời cách đây gần 400 năm....

Nhìn chung, mặc dầu lễ hội mùa xuân ở xứ 
Quảng thể hiện đời sống tâm linh tín ngưỡng, 
song việc tổ chức phần hội và phần lễ trong 
những ngày hội làng lại có ý nghĩa giáo dục và 
mang tính cố kết cộng đồng cao. Việc tham gia 
vào lễ hội sẽ làm cho con người ta gạt bỏ đi hết 
mọi điều ác mà hướng thiện. Làm tan biến những 
nỗi ưu tư, phiền muộn, lo lắng, những toan tính 
trong cuộc sống thường ngày để có được nỗi 
lòng thanh thản, vô tư, đồng thời cũng nhắc nhở 
cho bản thân và cũng răn dạy cho con cháu làng 
mình biết ơn và tri ân công đức của các vị thánh 
hiền, tiền nhân đã có công với nước, với dân... Với 
những ý nghĩa nhân văn đó, mong sao lễ hội vào 
những dịp đầu xuân ở xứ Quảng mãi mãi được 
trường tồn.
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Với phương châm “đổi mới, sáng tạo để 
nâng cao chất lượng công tác xây dựng 
Đảng”, Đảng bộ huyện Đại Lộc đã và đang 
có nhiều cách làm mới mang lại hiệu quả 
thiết thực…

Đổi mới công tác chính trị, tư tưởng
Xác định công tác chính trị, tư tưởng là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác 
xây dựng Đảng nên công tác tuyên truyền, giáo 
dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng 
viên; việc đổi mới công tác học tập, quán triệt và 
tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn 
được Đảng bộ quan tâm và chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả. Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết 
được gắn với xây dựng chương trình hành động, 

tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong 
toàn đảng bộ. Đặc biệt, sau mỗi đợt quán triệt, 
học tập các chỉ thị, nghị quyết,  chỉ đạo cho các 
cấp ủy cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết 
bài thu hoạch làm cơ sở đánh giá nhận thức về các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Bài thu hoạch được 
viết tay để hạn chế tình trạng sao chép đồng thời 
cũng thể hiện ý thức chấp hành của mỗi cán bộ, 
đảng viên trong việc học tập chỉ thị, nghị quyết. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Đại Lộc còn chú 
trọng tổ chức các hội nghị thông tin tình hình 
kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước;  tình 
hình an ninh - chính trị thế giới và khu vực. Ở các 
hội nghị này, các đại biểu tham dự được nghe báo 
cáo viên của Tỉnh ủy, giảng viên Học viện chính trị 
khu vực 3 báo cáo các nội dung. Việc đổi mới cách 

Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Tổng kết cuộc thi và tuyên dương điển hình tiêu biểu
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng Đảng ở Đại Lộc
SÁNG TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN

nguyễn Công thanh �
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc
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thức truyền đạt này đã góp phần nâng cao chất 
lượng tuyên truyền chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Huyện ủy Đại Lộc đã chỉ đạo đưa việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự 
giác, đăng ký học tập và làm theo Bác với nhiều 
nội dung cụ thể. Trong năm 2018, Đảng bộ huyện 
đã tổ chức phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc 
thi đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông 
đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân, học sinh, với 
4.702 bài dự thi và đã có 11 tập thể, 19 cá nhân 
có bài dự thi xuất sắc, đạt giải, được Ban Tổ chức 
cuộc thi khen thưởng. Mặt khác, tổ chức giao lưu 
với các điển hình tiêu biểu có thành tích xuất sắc 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Bác;13 tập thể và 24 cá nhân 
tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 
2016-2018 được huyện khen thưởng. Đây cũng 
là một cách làm mới góp phần nâng cao chất 
lượng học tập, làm theo Bác trên địa bàn huyện 
Đại Lộc. 

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, hoạt 
động các tổ chức cơ sở đảng

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng 
bộ huyện thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung 
dân chủ; chú trọng giải quyết từng vấn đề khó 
khăn của tổ chức cơ sở đảng để xây dựng tổ chức 
Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Huyện ủy 
đã thành lập các Tổ công tác để theo dõi, nắm bắt 
tình hình ở các tổ chức đảng, có giải pháp, kiến 
nghị kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc từ cơ sở. 

Trước yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, nhất 
là yêu cầu phải bảo đảm chính xác, công minh, 
khách quan, lựa chọn được cán bộ thật sự có 
đức, có tài để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ các 
chức vụ lãnh đạo, quản lý; công tác tổ chức cán 
bộ của Đảng bộ huyện Đại Lộc được thực hiện 
dân chủ, công khai, theo quy trình đánh giá, quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển 
và bổ nhiệm cán bộ. Đội ngũ cán bộ luôn được 
kiện toàn; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được 
quan tâm và đạt kết quả tốt. Trong năm 2018, 

đã điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ thuộc 
diện quản lý đối với 40 trường hợp; cử 11 cán bộ 
tham gia đào tạo cao học chuyên ngành, 03 cán 
bộ tham gia học cao cấp lý luận chính trị… 

Nghiêm minh trong kiểm tra, giám sát
Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy 

đảng của Đảng bộ huyện Đại Lộc chú ý thường 
xuyên. Hàng năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các 
cấp đã xây dựng và thực hiện tốt chương trình 
kiểm tra, giám sát. Năm 2018, các cấp ủy đảng từ 
huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 44 tổ chức 
đảng, 47 đảng viên; giám sát 46 tổ chức đảng và 
45 đảng viên. Toàn huyện đã thi hành kỷ luật với 
hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng, 23 đảng 
viên; cảnh cáo 4 đảng viên vi phạm trên các lĩnh 
vực. Hầu hết các tổ  chức đảng và đảng viên được 
kiểm tra, giám sát đều nhận thấy những sai phạm, 
trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với nhiệm 
vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó.   

Chú trọng vận động từ cơ sở
Bên cạnh các lĩnh vực của công tác xây dựng 

Đảng, công tác dân vận được đẩy mạnh và có 
hiệu quả thiết thực, trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị với công tác dân vận ngày càng rõ nét. 
Nội dung và phương pháp làm công tác dân dận 
được đổi mới phù hợp với tình hình ở địa phương. 
Dân vận trong Đảng, trong Nhân dân ngày càng 
mở rộng, tạo ra sự đồng thuận xã hội huy động 
sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân vào 
thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm 
vụ chính trị của địa phương. Trong năm 2018, đã 
tổ chức thành công “Tọa đàm giải pháp nâng cao 
hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và 
“Tọa đàm phát huy vai trò của hệ thống chính trị 
và Nhân dân trong phòng chống ma túy và tệ nạn 
xã hội ở khu dân cư” ở các địa phương trên địa 
bàn huyện.

Có thể khẳng định rằng, với những cách làm 
mới, sáng tạo, chất lượng công tác xây dựng 
Đảng của Đảng bộ huyện Đại Lộc ngày càng phát 
triển theo hướng tích cực. Đảng bộ huyện Đại Lộc 
xứng đáng với vai trò, trọng trách lãnh đạo toàn 
diện sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.
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Núi Thành là địa bàn trọng điểm của Khu 
kinh tế mở Chu Lai, vì vậy, trong tuyên 
truyền phải đồng thời thực hiện tốt cả 

2 nhiệm vụ: tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và 
tuyên truyền phục vụ cho nhiệm vụ giải phóng 
mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án quan 
trọng của trung ương, của tỉnh, của huyện.

Những năm qua công tác tuyên truyền được 
thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong 
phú thông qua các kênh như: tuyên truyền trên Đài 
truyền thanh - truyền hình, Cổng thông tin điện tử 
của huyện, Bản tin Núi Thành…, các kỳ họp Hội 
đồng nhân dân được truyền thanh trực tiếp. Mặt 
khác, công tác tuyên truyền miệng được Huyện ủy 
đặc biệt quan tâm nhằm đưa các chủ trương của 
Trung ương, của tỉnh, huyện đến được với đông 
đảo người dân, mà trọng tâm là tuyên truyền các 
dự án quan trọng trên địa bàn nhất là dự án Quốc 
lộ 1, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 
dự án Cầu vượt vòng xuyến hai tầng, dự án đường 
129, các dự án trọng điểm vùng Đông Nam của 
tỉnh, nhiều dự án của huyện và các xã, thị trấn… 
Với tầm quan trọng như vậy nên trong nhiều năm 
qua trên địa bàn Núi Thành công tác tuyên truyền 
miệng được phát huy, hiệu quả cao. Bên cạnh đó 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện 
đến cơ sở luôn được củng cố và kiện toàn, hoạt 
động đi vào nền nếp ngày càng đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 
17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền 

miệng trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo Huyện 
ủy từng bước nâng cao chất lượng các hội nghị 
báo cáo viên. Trong đó, có nhiều đổi mới trong việc 
xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung các chuyên 
đề đảm bảo tính thời sự, kịp thời định hướng tư 
tưởng, đáp ứng nhu cầu bức thiết về thông tin, 
tham gia hội nghị trực tuyến do Trung ương, tỉnh 
tổ chức. Việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên Huyện 
ủy được chú trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 
Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban 
Thường vụ Huyện ủy xây dựng đội ngũ báo cáo 
viên có trình độ đại học chuyên môn, cao cấp lý 
luận chính trị; hầu hết các đồng chí báo cáo viên 
là thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Bí 
thư đảng ủy các xã, thị trấn, báo cáo viên cấp cơ sở 
đạt chuẩn theo quy định nhằm đáp ứng được yêu 
cầu nhiệm vụ; hằng năm đội ngũ báo cáo viên từ 
huyện đến cơ sở đều được bồi dưỡng về chuyên 
môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ lý 
luận chính trị, ngoài hội nghị báo cáo viên định 
kỳ hàng quý và đột xuất, hằng năm, Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy đều phân công báo cáo viên tham 
gia các lớp tập huấn do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ 
chức; Ban tuyên giáo Huyện ủy phân công đội ngũ 
báo cáo viên Huyện ủy tham gia hội nghị báo cáo 
viên Tỉnh ủy, từ đó giúp cho đội ngũ báo cáo viên 
Huyện ủy có thêm thông tin, củng cố kiến thức, 
đặc biệt là học tập phương pháp tiếp cận, cách 
truyền đạt của các đồng chí báo cáo viên trung 
ương nhằm vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong 
quá trình tuyên truyền ở cơ sở. 

Tính đến tháng 12/2018, toàn huyện có 105 
báo cáo viên. Trong đó: báo cáo viên cấp tỉnh công 
tác tại huyện là 01 đồng chí; báo cáo viên Huyện 

NâNG caO cHấT lƯỢNG
công tác tuyên truyền miệng ở huyện Núi Thành

Đoàn Xuân Quang �
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành
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ủy là 26 đồng chí; báo cáo viên pháp luật là 22 
đồng chí, báo cáo viên cấp cơ sở và tương đương 
là 56 đồng chí; đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở 
có 182 đồng chí. Các báo cáo viên Huyện ủy hàng 
tháng đều được cung cấp các tài liệu như: Các loại 
báo Đảng, tạp chí Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo 
Trung ương, bản tin, thông báo nội bộ của Tỉnh ủy, 
bản tin của Ban tuyên giáo Huyện ủy và các tài liệu 
tuyên truyền có tính chuyên đề của Trung ương, 
của tỉnh về các sự kiện, thời sự nổi bật. Nhiều báo 
cáo viên áp dụng các công cụ hỗ trợ trong công 
tác tuyên truyền hiệu quả như: Máy tính xách tay, 
máy chiếu, máy ghi âm, máy ảnh, góp phần đổi 
mới phương pháp, hình thức tuyên truyền miệng 
góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ 
báo cáo viên. Các chế độ đối với đội ngũ báo cáo 
viên được đảm bảo kịp thời.

Có thể khẳng định việc thực hiện Chỉ thị số 17 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), công 
tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên 
của các cấp uỷ trên địa bàn huyện đã đi vào nền 
nếp, bám sát cơ sở; khẳng định được lợi thế riêng, 
thực sự trở thành công cụ, một trong những kênh 
thông tin chính thống quan trọng, giúp cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân nắm được các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
mà cụ thể là những chủ trương quan trọng của 

huyện nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển đô thị, 
xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, kịp thời định 
hướng tư tưởng và dư luận xã hội trước những 
vấn đề nổi lên đáng quan tâm, tạo sự thống nhất 
trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, củng 
cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều 
hành, quản lý của Nhà nước và các chủ trương lớn 
của huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội 
ngũ báo cáo viên các cấp trên địa bàn Núi Thành 
hiện nay đông nhưng chưa mạnh, chưa thực sự 
ngang tầm với nhiệm vụ, chưa đáp ứng yêu cầu 
trong tình hình hiện nay: năng lực truyền đạt 
và chất lượng đội ngũ báo cáo viên nhìn chung 
thực sự chưa cao, nhất là báo cáo viên được cơ 
cấu ở cơ sở; mặt khác, thông tin chính thống còn 
chậm; chất lượng công tác tuyên truyền miệng 
còn một số hạn chế, chưa đáp ứng tốt nhu cầu và 
trình độ ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân. Phương thức tuyên truyền còn nặng 
một chiều từ trên xuống, ít chú ý đến trao đổi, đối 
thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, 
chưa dành nhiều thời gian trao đổi thảo luận làm 
rõ vấn đề. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa 
nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng 
của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động 

Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ với nhiều chuyên đề phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.
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báo cáo viên. Cơ chế, chính sách, phụ cấp và cơ sở 
vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của báo cáo 
viên hiện nay còn nhiều bất cập, chưa tạo được 
động lực để thu hút, động viên những người có 
tâm huyết, năng lực phát huy cao nhất khả năng 
của mình. 

Trước những yêu cầu ngày càng cao của người 
nghe, nhất là trong điều kiện thông tin bùng nổ 
và tác động mạnh mẽ, phức tạp của công nghệ 
thông tin, các không gian mạng, tác động của các 
luồng tư tưởng khác nhau hiện nay, hơn lúc nào 
hết, cần sử dụng tối đa và phát huy cao độ vai trò, 
chức năng và ưu thế của tuyên truyền miệng và 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cùng với 
các kênh thông tin, tuyên truyền khác để nâng 
cao sức mạnh tổng hợp và hiệu quả của công 
tác tư tưởng trong thời kỳ mới theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) “về công tác tư 
tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, trong 
đó khẳng định: “nâng cao hiệu quả và chất lượng 
của công tác tuyên truyền miệng”  và chỉ ra những 
định hướng cơ bản đối với công tác này trong thời 
gian đến. Núi Thành cần tập trung một số nhiệm 
vụ, giải pháp:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 17- 
CT/TW ngày 15/ 7/ 2007 của Ban Bí thư về “Tiếp tục 
đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 
tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; thường 
xuyên củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của đội ngũ báo cáo viên; trách nhiệm của người 
đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở trong lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức tuyền truyền, quán triệt, 
triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng các cấp. Các đồng chí cấp uỷ được phân 
công làm báo cáo viên phải bố trí thời gian thích 
hợp để tham gia sinh hoạt Báo cáo viên đầy đủ và 
báo cáo các chuyên đề có chất lượng.

Hai là, tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 
đảng từ huyện đến cơ sở đối với công tác tuyên 
truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Trong 
điều kiện bùng nổ thông tin, nhất là thông tin 
nhiều chiều như hiện nay để định hướng đúng 
công tác tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, 

vai trò của công tác tuyên truyền miệng vẫn là 
hình thức tuyên truyền không có hình thức nào 
thể thay thế được.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 
tuyên truyền miệng. Đổi mới mạnh mẽ phương 
thức tuyên truyền miệng theo hướng nhanh, 
nhạy, kịp thời, sát thực tế, góp phần giải đáp được 
những bức xúc trong đời sống xã hội; tăng cường 
trao đổi, đối thoại giữa báo cáo viên với cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân; quan tâm hơn nữa việc 
tiếp nhận thông tin nhiều chiều, đặc biệt là từ 
dưới lên; tăng cường tận dụng ưu thế của công 
nghệ thông tin phục vụ cho tuyên truyền miệng, 
định hướng đúng tư tưởng và dư luận xã hội...

Bốn là, có kế hoạch phổ biến thông tin thời 
sự có định hướng tới cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Tiếp tục duy 
trì nề nếp sinh hoạt báo cáo viên từ huyện đến 
cơ sở theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng 
nội dung thông tin và hiệu quả của tuyên truyền 
miệng. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ 
đạo về các hình thức sinh hoạt phù hợp để thông 
tin thời sự trong quần chúng, thông qua sinh hoạt 
đoàn thể, sinh hoạt thôn, khối phố, tổ đoàn kết...

Năm là, kết hợp tuyên truyền miệng với nhiều 
hình thức tuyên truyền khác tránh nhàm chán 
để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong 
tình hình hiện nay. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ban 
tuyên giáo cơ sở và đội ngũ báo cáo viên các cấp 
luôn có tư duy đổi mới, nhằm phát huy những 
ưu thế riêng có của tuyên truyền miệng. Ngoài ra 
cần kết hợp tuyên truyền miệng với các hình thức 
tuyên truyền khác như Truyền thanh - truyền hình, 
báo chí, xuất bản, bản tin nội bộ, tổ chức sự kiện, 
kỷ niệm, gặp mặt các ngày lễ lớn, các hoạt động 
văn hóa thể thao để tuyên truyền.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp này, tin tưởng 
rằng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động 
báo cáo viên trên địa Núi Thành năm 2019  sẽ có 
những chuyển biến tích cực, góp phần tích cực 
vào sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận 
của các tầng lớp Nhân dân, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tớ, góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XXI của Đảng bộ huyện đề ra.
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Năm 2013, Thành uỷ Tam Kỳ đã ban hành 
Chỉ thị 18-CT/TU “Về việc nâng cao chất 
lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền 
các chủ trương, nghị quyết của Đảng”; năm 
2016, Thành uỷ tiếp tục ban hành Nghị 
quyết 08-NQ/TU “Về nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, giai 
đoạn 2016-2020”. Nhờ đó công tác này đã 
đi vào nền nếp và đạt chất lượng. 

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng từ 
thành phố đến cơ sở luôn quan tâm đến 
việc lãnh, chỉ đạo triển khai học tập, quán 

triệt và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố; chất 
lượng, hiệu quả trong việc tổ chức học tập, quán 
triệt ngày càng được nâng lên. Thông qua việc 
tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, nhận thức của đội ngũ 

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được 
nâng lên, tham gia tích cực các hoạt động, phong 
trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào 
việc xây dựng thành phố ngày càng phát triển 
bền vững, đạt được các tiêu chí đô thị loại 2. Tuy 
nhiên, để công tác này thực sự hiệu quả, các tổ 
chức cơ sở Đảng đã có những cách làm mang tính 
đổi mới, như: ở xã Tam Phú, trước khi tổ chức hội 
nghị quán triệt nghị quyết mới, Ban Tuyên giáo 
Đảng uỷ xã gửi đầy đủ các tài liệu Nghị quyết cho 
đảng viên nghiên cứu trước, đến thời điểm tổ 
chức hội nghị thì báo cáo viên tập trung phân tích 
nhấn mạnh những nội dung cốt lõi, quan điểm, 
chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp lớn  của Nghị 
quyết, kết hợp liên hệ với tình hình trong nước, 
tình hình của thành phố và địa phương. Phương 
pháp đó giúp học viên  dễ nắm bắt nội dung Nghị 
quyết, thậm chí có thể liên hệ được ngay những 
việc cần làm đối với chi bộ, cơ quan mình và ngay 
cả bản thân. Bài thu hoạch cũng được chỉ đạo viết 
tay giúp cán bộ, đảng viên lại một lần nữa ghi nhớ 
nội dung nghị quyết. Ông Nguyễn Văn Lương- Bí 

Tam Kỳ, nâng cao chất lượng học tập
các chủ trương, nghị quyết của Đảng

thanh Xuân �
Đài Truyền thanh thành phố Tam Kỳ
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thư Đảng uỷ xã Tam Phú cho biết: “Nếu tôi không 
nghiên cứu các vấn đề thời sự liên quan đến nghị 
quyết mới thì chỉ có thể nói y nguyên nội dung nghị 
quyết. Như vậy sẽ rất khô cứng và làm người nghe 
khó tiếp thu. Do đó, trước khi giảng nghị quyết tại 
Đảng bộ, tôi cố gắng thu thập thông tin, tài liệu mới 
nhất để dẫn chứng, minh họa cho người nghe”. Với 
cách làm này, Đảng bộ xã Tam Phú đã dần khắc 
phục được tình trạng học viên  đi học nghị quyết 
nhưng lại làm việc riêng, hoặc học mà bỏ về nửa 
chừng. Số học viên đi học tập trung luôn đảm bảo 
từ 80-85%, số còn lại cũng được tạo điều kiện để 
học chung với đơn vị bạn, đảm bảo không có cán 
bộ, đảng viên nào không được học Nghị quyết, 
trừ những đảng viên đã được miễn sinh hoạt.

Một yêu cầu quan trọng để việc triển khai 
học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng được hiệu quả phải nói đến vai trò của 
các báo cáo viên. Hiện nay, tại Tam Kỳ có 18 báo 
cáo viên cấp thành phố. Trong đó, 13 báo cáo 
viên là Bí thư Đảng uỷ các xã phường, 5 báo cáo 
viên là lãnh đạo các cơ quan thành phố. Đội ngũ 
này được tham gia hội nghị báo cáo viên định 
kỳ hàng quý do Thành uỷ tổ chức cùng với đội 
ngũ tuyên truyền viên cơ sở để cập nhật kịp thời 
thông tin thời sự, tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Ngoài vai 
trò của các báo cáo viên là cán bộ của thành phố 
thì báo cáo viên ở xã phường cũng tự nghiên cứu 
để nâng cao trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ chính trị. 

Vấn đề quan trọng còn lại là tinh thần thái độ 
của người học. Tại thành phố Tam Kỳ từ sau khi  
triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU “Về nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, giai 
đoạn 2016-2020”, tại các hội nghị quán triệt chỉ 
thị, nghị quyết các cấp do thành phố tổ chức 
đều đảm bảo số lượng và chất lượng. Việc kiểm 
tra nhận thức sau khi học tập cũng được tổ chức 
thực hiện nghiêm túc. Trước hết là đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, đảng viên đều tự nghiên cứu rút ra nhận 
thức, đề ra chương trình hành động sát với thực 
tế. Lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng kiểm tra giám 
sát từng cán bộ đảng viên trong quá trình viết bài 

nhận thức, bài thu hoạch, kịp thời chấn chỉnh tình 
trạng làm qua loa, chiếu lệ. Tuy nhiên trên thực tế, 
vẫn còn tình trạng tại các hội nghị quán triệt các 
nghị quyết của Đảng ở cấp xã phường số lượng 
người tham gia ban đầu khá đầy đủ nhưng chỉ 
nửa thời gian đầu, từ sau giờ giải lao thì số lượng 
người tham dự giảm hẳn. Điều đáng nói là đối 
tượng thường xuyên bỏ giữa chừng các hội nghị 
này phần lớn là người trẻ tuổi. Chất lượng các hội 
nghị này cũng giảm đi khi mà người học không 
thật sự tập trung. Trong đó có một số người làm 
việc riêng, như nói chuyện, lướt web, hoặc tranh 
thủ đem cả hồ sơ cơ quan theo để làm việc. Về 
vấn đề này, ông Lê Hoài Ngọc, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Thành uỷ Tam Kỳ cho biết: “Ban Tuyên giáo 
đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng sau 
khi tổ chức học tập phải kịp thời đánh giá rút kinh 
nghiệm và có biện pháp khắc phục những thiếu sót 
chứ không đợi định kỳ sáu tháng hay một năm mới 
đánh giá. Nếu chưa đảm bảo số lượng người học thì 
phải tổ chức học vét để không có cán bộ, đảng viên 
nào không được tiếp thu nội dung các chỉ thị, nghị 
quyết mới. Đảng uỷ xã phường tăng cường kiểm tra 
giám sát đối với chi bộ, cấp uỷ chi bộ giám sát đảng 
viên của mình cả trong khi học tập, kiểm tra nhận 
thức cho đến quá trình thực hiện kế hoạch chương 
trình hành động theo tinh thần chỉ thị, nghị quyết 
đề ra. Có như thế mới xây dựng được thái độ, tinh 
thần học tập, tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng một cách nghiêm túc”.    

Với chủ trương và cách làm khoa học, có nhiều 
đổi mới, trong những năm qua, việc tổ chức triển 
khai học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện 
các chủ trương, nghị quyết của Đảng đã ở Tam Kỳ 
đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa 
các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc 
sống. Các cấp ủy Đảng kịp thời xây dựng chương 
trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, 
đạt hiệu quả; số lượng cán bộ, đảng viên tham gia 
học tập, nghiên cứu, quán triệt đông đủ; công tác 
tuyên truyền trong nhân dân được quan tâm chỉ 
đạo thực hiện; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều cố gắng, 
từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong 
công tác tuyên truyền miệng.
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Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã phát động phong trào “Xây dựng 

đời sống mới”. Ngày 3/4/1946, Ủy ban vận động 
đời sống mới Trung ương được thành lập. Một 
năm sau (20/3/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác 
phẩm “Đời sống mới” với bút danh là Tân Sinh để 
chỉ đạo và động viên phong trào. Trong lời tựa, Bác 
viết: “Trong lúc kháng chiến cứu quốc chúng ta phải 
đồng thời kiến quốc. Thực hành đời sống mới là một 
điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc. 
Anh Tân Sinh viết quyển “Đời sống mới” một cách 
vắn tắt, rõ ràng, thiết thực, dễ hiểu. Đó là một quyển 
sách nhỏ, chỉ rõ bước đường đời sống mới. Tôi mong 
đồng bào ta mỗi người có một quyển Đời sống mới 
để xem, để hiểu, để thực hành đời sống mới. Như thế, 
chúng ta nhất định sẽ tiến bộ hơn”.

Ngoài lời tựa, tác phẩm được kết cấu thành 19 
phần, gần 5.800 từ, trình bày theo cách hỏi - đáp. 
Trong tác phẩm này, những vấn đề từ mục đích, nội 
dung xây dựng đời sống mới liên quan đến từng 
nhóm đối tượng và môi trường cụ thể, cho đến 
phương châm và phương pháp xây dựng đời sống 
mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập một cách 
ngắn gọn, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ 
thực hiện. Trong tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nêu lên bổn phận, trách nhiệm khi tham gia xây 
dựng đời sống mới của mỗi người, mỗi cơ quan, 
đơn vị trên năm phương diện: cách ăn, cách mặc, 
cách ở, cách đi lại và cách làm việc. Nội dung cốt lõi 
của việc xây dựng đời sống mới là thực hành cần, 
kiệm, liêm, chính. Tác phẩm “Đời sống mới” đã tạo 

động lực to lớn cho công cuộc kháng chiến, kiến 
quốc. Ngày nay, những nội dung trong tác phẩm 
vẫn giữ nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo Người, thực hành đời sống mới là cần, 
kiệm, liêm, chính. Người giải thích: “Chính trong lúc 
này càng phải thực hành đời sống mới là Cần, Kiệm, 
Liêm, Chính. Quân đội phải siêng tập, siêng đánh. 
Nhân dân tăng gia sản xuất, phải siêng làm, thì kháng 
chiến chắc chắn thắng lợi, thế cho nên phải Cần. Binh 
sĩ phải tiết kiệm đạn dược, mỗi viên đạn một tên thù. 
Cho nên phải Kiệm. Mọi người đều trong sạch, không 
tham lam, không đem của công dùng vào việc tư, thì 
mọi việc mới chạy. Cho nên ai cũng phải Liêm. Mỗi 
người quốc dân đều phải vì nước quên nhà, hăng hái 
ủng hộ kháng chiến, ra sức tăng gia sản xuất, trừ diệt 
bọn bán nước hại dân quyết làm cho Tổ quốc thống 
nhất độc lập. Thế là Chính”. Giải thích về đời sống 
mới, Người cho rằng: “Đời sống mới không phải cái 
gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. 
Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí dụ: Ta phải bỏ hết 
tính lười biếng, tham lam. Cái gì cũ mà không xấu, 
nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý… 
Làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được 
đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn. Đó là mục 
đích của đời sống mới”.

Bác giải thích việc đầu tiên của đời sống mới 
đối với mỗi người bất kỳ phải có các điều ăn, mặc, 
ở, đi lại và làm việc. “Muốn có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, 
đường đi, thì phải làm. Từ trước đến giờ ta vẫn có làm, 
vẫn có cơm, áo, nhà, đường sá. Nhưng vì làm chưa 
hợp lý nên số đông dân ta ăn đói, mặc rách, nhà cửa 

Học tập và làm theo Bác qua tác phẩm
“Đời sống mới” với vấn đề xây dựng khu
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay

huỳnh ngọC LâM �
Chánh Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh



38 XÂY DỰNG ĐẢNG - Số 01+02/2019

Xuân
KỶ HỢI

chật hẹp, đường sá gập ghềnh. Người nghèo khổ thì 
nhiều, người no ấm thì ít. Đời sống mới không phải 
cao xa gì, cũng không phải khó khăn gì. Nó không 
bảo ai phải hy sinh chút gì. Nó chỉ sửa đổi những việc 
rất cần thiết, rất phổ thông, trong đời sống của mọi 
người, tức là sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách 
đi lại, cách làm việc. Sửa đổi được những điều đó, thì 
mọi người đều được hưởng hạnh phúc. Mà chắc sửa 
đổi được, vì nó không có gì là gay go, khó làm”.

Theo Người, thực hành đời sống mới 
là công việc của mọi người dân, bắt đầu 
từ cội nguồn là mỗi người, gia đình, làng 
xã. Người viết: “Do nhiều người nhóm lại 
mà thành làng, do nhiều làng nhóm lại mà 
thành nước. Nếu người này cũng xấu, người 
kia cũng xấu, thì thành làng xấu, nước hèn; 
nếu mỗi người cá nhân tốt, thì làng tốt, 
nước mạnh. Người là gốc của làng, nước, 
nếu mỗi người cố gắng làm đúng đời sống 
mới thì dân tộc nhất định phú cường”.

Trong tác phẩm, Người dành một 
phần nói về văn hóa gia đình. Trong gia 
đình, thực hiện đời sống mới thì trên 
thuận, dưới hòa, bình đẳng, tôn trọng, 
tin cậy lẫn nhau, không thiên tư, thiên ái; về vật 
chất từ ăn mặc, đến việc làm đều tiêu pha có kế 
hoạch, ngăn nắp; cưới hỏi, giỗ, tết nên đơn giản, 
tiết kiệm; quan tâm tới con cái, đến việc tu dưỡng 
học hành, kỷ cương nền nếp; giải phóng phụ nữ 
và thực hiện nam nữ bình đẳng. Ngoài ra, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cũng đã dành từng phần để nói về 
đời sống mới trong một làng, đời sống mới trong 
một trường học, đời sống mới trong bộ đội, trong 
các công sở,... nên như thế nào? Và Người cũng giải 
thích việc thực hành đời sống mới dễ hay khó và 
người hướng dẫn cách thức hiện, trong đó Người 
chú trọng công tác tuyên truyền, giải thích và làm 
gương. Người viết: “Trước hết, phải tuyên truyền, 
giải thích và làm gương. Phải chịu khó nói rõ cho mọi 
người hiểu đời sống mới có ích thế nào, cách thi hành 
đời sống mới thế nào. Nói một lần họ chưa hiểu thì 
nói nhiều lần. Nói đi, nói lại, bao giờ người ta hiểu, 
người ta làm mới thôi. Nói thì phải nói một cách đơn 
giản, thiết thực với hoàn cảnh mỗi người; nói sao cho 
người ta nghe rồi làm được ngay. Việc dễ, việc nhỏ 

làm được rồi, sẽ nói đến việc to, việc khó... Tốt nhất là 
miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt 
chước”..

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 
đời sống mới, trong những năm qua Đảng và Nhà 
nước ta đã chú trọng phát động nhiều phong trào 
xây dựng đời sống mới. Đáng chú ý là cuộc vận 
động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã 
và đang từng bước làm thay đổi diện mạo bộ mặt 

nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa mới cho 
người dân nông thôn hiện nay. 

Cùng với cả nước, thời gian qua huyện Phú Ninh 
triển khai xây dựng nông thôn mới và đã đạt được 
nhiều kết quả đáng mừng. Đến cuối năm 2016, 
huyện và 10/10 xã đều đạt các tiêu chí nông thôn 
mới do chính phủ đề ra. Những kết quả đạt được 
là rất đáng mừng, song để giữ vững và từng bước 
nâng cao chất lượng các tiêu chí là một thách thức 
đối với cấp ủy, chính quyền, mặt trận từ huyện đến 
cơ sở trong thời gian đến, nhất là hiện nay chúng 
ta đang triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu, khối phố đô thị mới. Thực tế hiện 
nay cho thấy văn hóa đời sống nông thôn có biểu 
hiện biến dạng, xuống cấp nghiêm trọng. Xu thế 
toàn cầu hóa, mặt trái của nền kinh tế thị trường 
đang có nguy cơ phá vỡ những giá trị văn hóa 
truyền thống. Bản sắc văn hóa dân tộc đã và đang 
từng bước bị xâm hại bởi những tiêu cực, sự suy 
thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của 

Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.
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một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện 
nay như: chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, 
cơ hội, vụ lợi, suy thoái về đạo đức trong quan hệ 
gia đình và quan hệ giữa cá nhân với xã hội... Cơ 
chế thị trường đang len lõi vào những vùng quê 
và có nguy cơ phá vỡ những nét truyền thống tốt 
đẹp của làng xã xa xưa. Lũy tre làng không còn là 
vành đai các cứ, “cây đa, bến nước, sân đình” không 
còn là đặc trưng riêng của làng mà có biểu hiện bị 
biến dạng. Các tệ nạn xã hội đang có cơ hội và điều 
kiện chuyển dịch về nông thôn; mối quan hệ trong 
làng và giữa các làng, tính cố kết cộng đồng, diện 
mạo văn hóa có những thay đổi nhất định; an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng biểu hiện 
phức tạp; tục ma chay, cưới xin có xu hướng quay 
lại với thủ tục rườm rà, tốn kém, xen lẫn cả mê tín 
dị đoan...

Học tập và làm theo Bác về xây dựng đời sống 
văn hóa mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt 
trận, đoàn thể các cấp cần đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động người dân bằng những 
việc làm cụ thể, tích cực tham gia nâng chuẩn các 
tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu, khối phố đô thị mới. Từng 
người dân cần phải phát huy vai trò chủ thể của 
mình trong tham gia xây dựng các tiêu chí, không 
trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Xây 
dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên 
và người dân; cán bộ, đảng viên và mỗi công dân 
phải tự nêu gương xây dựng đời sống mới trong 
mỗi gia đình, ngoài xã hội. 

Đối với người dân, tích cực hưởng ứng với 
chính quyền, mặt trận, tham gia xây dựng nông 
thôn mới, đời sống mới, khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu tại địa phương mình cư trú. Với những 
tiêu chí gắn bó mật thiết đến đời sống hàng ngày 
của mình như vệ sinh môi trường, vườn nhà, cảnh 
quan, tường rào, cổng ngõ..., người dân có trách 
nhiệm tự thực hiện; đồng thời, cùng phối hợp với 
chính quyền địa phương tham gia hiến đất, cây 
cối, vật kiến trúc, đóng góp ngày công để mở rộng 
các tuyến gia thông, trồng cây xanh tạo cảnh quan 
các tuyến giao thông; tham gia xây dựng hệ thống 
chính trị ở thôn vững mạnh, giữ vững an ninh trật 

tự và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thực hiện 
tốt quy ước, hương ước của cộng đồng... Trong đó, 
cần chú trọng đến việc thực hành đạo đức cách 
mạng: cần, kiệm, liêm, chính. Mỗi người dân tùy 
theo khả năng, thực lực của mình hưởng ứng xây 
dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới 
một cách phù hợp, thiết thực. Và phải thật sự phát 
huy vai trò chủ thể của mình trong tham gia thực 
hiện cuộc vận động, phải thật sự cần, kiệm, liêm, 
chính theo như lời Bác Hồ đã từng dạy: “Muốn tăng 
gia sản xuất, mọi người phải Cần, phải Kiệm. Không 
Cần, thì phí thời giờ nhiều mà sản xuất được ít. Không 
Kiệm thì làm được bao nhiêu, dùng hết bấy nhiêu, 
rút cục cũng như sản xuất ít. Tăng gia sản xuất ích 
riêng cho mình mà cũng ích chung cho cả nước. Nếu 
không có tinh thần Liêm và Chính, nếu tham lam ích 
kỷ, thì không thể phát đạt việc tăng gia sản xuất. Vì 
vậy, tăng gia sản xuất và đời sống mới phải đi đôi với 
nhau, không thể lìa nhau”. Bên cạnh xây dựng đời 
sống đạo đức mới, chúng ta cần phát huy truyền 
thống tâm lý tốt đẹp như đức tính cần cù, lòng yêu 
nước, tính trung thực, lối sống có tình có nghĩa và 
xóa bỏ tâm lý tiểu nông hạn hẹp ở họ. 

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức cần phải 
gương mẫu, sâu sát cơ sở, thường xuyên tuyên 
truyền, vận động, giải thích nắm rõ chủ trương 
xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu 
để người dân biết và thực hiện. Phải thực sự nêu 
gương về đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư trong thực hiện các công trình, dự án; tạo 
dựng niềm tin tốt đẹp và sự đồng thuận cao trong 
Nhân dân.

Xây dựng đời sống mới nói chung và xây dựng 
nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu nói riêng cần phải đề cao các giá trị cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư, xem đây là hạt nhân 
cốt lõi, nền tảng vững chắc trong cuộc sống. Học 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh về đời sống mới, thực hiện nghiêm túc, có 
trách nhiệm, hiệu quả các chủ trương, chính sách 
Đảng về chương trình xây dựng nông thôn mới, 
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn 
minh sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh.
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Đồng chí Đặng Văn Tiến – 
Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy xã Duy Phước 

cho biết: Từ năm 2013 đến nay, 
Đảng bộ luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ. Năm 2017, Đảng 
bộ được Tỉnh ủy Quảng Nam 
tặng Cờ Đảng bộ đạt trong sạch 
vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 
(2013-2017) và tiếp tục đạt danh 
hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, giữ vững ngọn cờ 
đầu của huyện năm 2018. Có 
được kết quả đó trước hết là sự 
nỗ lực, quyết tâm và nhất là sự 
đoàn kết, thống nhất cao trong 
tập thể Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ Đảng và đồng thuận, 
đồng lòng của cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân toàn xã. Ngay từ 
đầu năm, Đảng ủy đã sớm chủ 
động xây dựng và ban hành các 
Nghị quyết chuyên đề cho từng 
lĩnh vực: kinh tế - văn hóa xã hội, 
an ninh quốc phòng, xây dựng 
Đảng, đoàn thể chính trị xã hội 
vững mạnh… sát với điều kiện 
thực tế của địa phương. Chú 
trọng làm tốt công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, chăm lo xây 
dựng đội ngũ cán bộ công chức 
của xã có phẩm chất chính trị, 
đạo đức, năng lực công tác tốt. 
Thực hiện nghiêm túc nguyên 

tắc tập trung dân chủ, lấy tự phê 
bình và phê bình để củng cố 
sự đoàn kết, thống nhất trong 
Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc 
thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và 
nay là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XI, XII của Đảng. Tăng cường 
công tác đối thoại trực tiếp 
với Nhân dân để tập trung giải 
quyết những vấn đề nổi cộm, 
mới phát sinh trên địa bàn.

Xác định công tác xây dựng 

Đảng là nhiệm vụ then chốt 
nhằm nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ 
đảng viên, Đảng bộ luôn quan 
tâm chú trọng công tác chính 
trị tư tưởng, thường xuyên làm 
tốt công tác giáo dục nhận thức 
về tư tưởng chính trị, đạo đức lối 
sống cho cán bộ, đảng viên, hội 
đoàn viên và các tầng lớp nhân 
dân. Kịp thời quán triệt, tổ chức 
học tập các Chỉ thị, Nghị quyết 
của Đảng, các chuyên đề về học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ 

Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền

thái hằng �

Duy Phước là xã nằm về phía Đông của huyện Duy 
Xuyên, có diện tích tự nhiên 1,239.54ha với tổng dân 
số là 13.132 người và 3.179 hộ, được phân bố trên 8 đơn 
vị thôn, đa số nhân dân sống bằng nông nghiệp. Đảng 
bộ Duy Phước có 14 chi bộ với 224 đảng viên, trong đó 
có 8 chi bộ thôn, 04 chi bộ trường học, 01 chi bộ Quân 
sự và 1 chi bộ cơ quan HTX. Xác định phát triển kinh 
tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ 
then chốt, trong những năm qua, Đảng bộ xã đã không 
ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề 
ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền (trước 
đây là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu) của 
huyện và về đích nông thôn mới vào cuối năm 2015.
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chức các lớp thông tin tình hình 
thời sự trong nước và quốc tế 
cho toàn thể cán bộ, đảng viên 
và quần chúng nhân dân. Đồng 
thời nhờ chú trọng đổi mới nội 
dung và phương thức truyền 
đạt nên tỷ lệ cán bộ, đảng viên 
tham gia học tập luôn đạt cao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy tiến 
hành phân công đảng ủy viên 
phụ trách, đứng điểm, theo dõi, 
tham gia hội họp, sinh hoạt ở 
14 chi bộ trực thuộc và thực 
hiện chế độ báo cáo kết quả 
theo dõi, đứng điểm và tình 
hình hoạt động của chi bộ đứng 
điểm lên Đảng ủy. Với cách làm 
này, đã giúp cho Đảng ủy kịp 
thời chấn chỉnh những hạn chế, 
yếu kém đối với những chi bộ 
hoạt động chưa mạnh và định 
hướng những giải pháp lãnh 
đạo sát với điều kiện thực tế của 
từng loại hình chi bộ, nhất là giải 
quyết kịp thời những khó khăn, 
vướng mắc, những bức xúc của 
nhân dân, qua đó đã tạo được 
mối quan hệ gắn bó máu thịt 

giữa Đảng với Nhân dân.
 Đối với Đảng ủy, duy trì 

nghiêm túc chế độ sinh hoạt 
định kỳ hằng tháng của Ban 
Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp 
hành Đảng bộ, hằng quý tổ 
chức họp giao ban Bí thư 14 chi 
bộ trực thuộc, giao ban Khối 
Dân vận - Mặt trận và các đoàn 
thể chính trị xã hội, qua đó giúp 
các đồng chí Bí thư chi bộ, các 
đồng chí trưởng, phó Mặt trận 
và các đoàn thể nắm được các 
chủ trương, nhiệm vụ của cấp 
ủy đề ra để lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ chính 
trị đạt kết quả cao hơn. Đảng 
ủy thường xuyên coi trọng việc 
mở rộng dân chủ trong bàn bạc, 
thảo luận, phát huy trí tuệ tập 
thể cấp ủy trong việc đề ra chủ 
trương, phương hướng, nhiệm 
vụ của cấp ủy. Những vấn đề 
thuộc thẩm quyền lãnh đạo của 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 
Thường trực Đảng ủy được thảo 
luận dân chủ và quyết định theo 
đa số, tạo sự nhất trí và tính khả 

thi cao.
 Đảng bộ đặc biệt quan tâm 

đến công tác cán bộ. Hằng năm, 
công tác tuyển dụng, đào tạo, 
quy hoạch, bố trí, sử dụng cán 
bộ được thực hiện đúng trình 
tự, nguyên tắc, minh bạch, công 
khai, dân chủ, công tâm, bố trí 
đúng người, đúng việc, phù hợp 
với chuyên môn, nghiệp vụ và 
năng lực công tác. Trong những 
năm qua (2013-2018), Đảng ủy 
đã tuyển dụng 12 cán bộ, cử đi 
đào tạo trung cấp lý luận chính 
trị cho 24 đồng chí; cán bộ thuộc 
Đề án 500 đều được bố trí vào 
các chức danh công chức chuyên 
môn như Văn phòng UBND xã, 
bộ phận địa chính – xây dựng 
nông thôn mới, Kế toán xã… 
Đối với đội ngũ cán bộ là cấp 
ủy chi bộ, trưởng thôn, phó các 
ngành, đoàn thể xã, thôn đều 
được quan tâm tạo điều kiện 
tham gia các lớp bồi dưỡng về 
chuyên môn, nghiệp vụ… do 
huyện tổ chức. Qua đó, đến nay 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công 

UBND xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên.



42 XÂY DỰNG ĐẢNG - Số 01+02/2019

Xuân
KỶ HỢI

chức và cán bộ không chuyên 
trách đạt 3 chuẩn là 31/37 đồng 
chí, đạt tỷ lệ 83,8%, tăng 30,8 % 
so với năm 2013, tỷ lệ cán bộ có 
trình độ đại học chiếm 73,8%, 
tăng 32,3% so với năm 2013 và 
tỷ lệ cán bộ có trình độ lý luận 
chính trị trung cấp chiếm 86,5%, 
tăng 50,5% so với năm 2013.    

Về công tác phát triển đảng 
viên, nhờ sự quan tâm tạo 
nguồn từ lực lượng đoàn viên, 
thanh niên, các trưởng đoàn 
thể của xóm, bản, hội viên của 
các hội: phụ nữ, nông dân, cựu 
chiến binh… nên hằng năm 
đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề 
ra. Từ 2013- 2018, đã phát triển 
được 61 đảng viên. Việc thực 
hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy 
Quảng Nam được tập trung thực 
hiện, tỷ lệ đảng viên tham gia 8 
chức danh của thôn là 31/65 đ/c, 
chiếm 47,69%. Công tác đánh 
giá, phân loại tổ chức đảng và 
đảng viên hằng năm được triển 
khai nghiêm túc, đúng quy định, 
hằng năm đều có trên 75% chi 
bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 
trên 90% đảng viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trở lên và Đảng bộ  
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với tập trung thực hiện 
công tác xây dựng Đảng, Đảng 
bộ cũng rất quan tâm lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội nhằm nâng cao 
chất lượng cuộc sống cho Nhân 
dân. Bám sát Nghị quyết đại 
hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010- 
2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 
đề ra, Đảng bộ xã đã cụ thể 
thành Nghị quyết hằng năm, 
tập trung lãnh đạo phát triển 
kinh tế theo hướng tăng nhanh 

tỷ trọng công nghiệp - thương 
mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng 
nông nghiệp và đầu tư cơ sở hạ 
tầng theo hướng “Thủy lợi, điện, 
đường, trường trạm, và chợ”; vận 
động bà con nông dân chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, con vật 
nuôi mang lại hiệu quả kinh 
tế cao. Ngoài ra, để nâng cao 
đời sống cho người dân, Đảng 
bộ đã tập trung thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia 
về lao động, giải quyết việc làm, 
giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo, 
hộ cận nghèo phát triển kinh tế 
bằng nhiều hình thức như đào 
tạo một số nghề trồng nấm, đan 
lát, dệt chiếu, nuôi tôm, nuôi 
ếch, giải quyết việc làm cho 
lao động nông thôn, hỗ trợ xây 
dựng nhà tình nghĩa, nhà  đại 
đoàn kết, tạo điều kiện vay vốn 
ủy thác từ ngân hàng chính sách 
xã hội huyện… tạo điều kiện 
cho nhiều hộ gia đình phát triển 
kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 
Thu nhập bình quân đầu người 
(năm 2017) đạt 35,75 triệu 
đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng 
ngày càng khang trang, hiện 
đại; văn hóa giáo dục, y tế được 
đầu tư phát triển. Tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn được giữ vững 

sự ổn định. Duy trì ổn định 6/8 
thôn đạt thôn văn hóa và từ 
năm 2013 đến nay có 7 thôn đạt 
thôn văn hóa 3 năm liền. Cuối 
năm 2015, xã về đích nông thôn 
mới và đến nay 19 tiêu chí xây 
dựng NTM tiếp tục giữ vững, đạt 
năm thứ 3 sau công bố và hoàn 
thành 7/10 tiêu chí xây dựng 
khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu Câu Lâu Đông.

Với những giải pháp thiết 
thực trong công tác xây dựng 
Đảng và phát triển kinh tế - xã 
hội đã góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu 
Nghị quyết năm về kinh tế, xã 
hội, quốc phòng, an ninh và 
xây dựng Đảng, Đảng bộ nhiều 
năm liền giữ vững danh hiệu 
Đảng bộ trong sạch vững mạnh 
tiêu biểu của huyện, năm 2018 
Đảng bộ được công nhận  Hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Tin 
tưởng rằng với những thành 
quả cùng những kinh nghiệm 
tích lũy được là nền tảng vững 
chắc để Đảng bộ xã Duy Phước 
tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn 
thành  mục tiêu nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-
2020 đã đề ra, xứng đáng với 
niềm tin và kỳ vọng của Nhân 
dân xã nhà.
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Việc cụ thể hóa chỉ thị, nghị 
quyết của cấp trên phụ thuộc 
rất lớn vào ý thức, trách nhiệm 
của từng cán bộ, đảng viên, mà 
trước hết là người đứng đầu cấp 
ủy. Trong đó, công tác kiểm tra, 
giám sát của Đảng đóng vai trò 
quan trọng và được xác định là 
giải pháp cơ bản bảo đảm cho 
chỉ thị, nghị quyết được triển 
khai thực hiện hiệu quả.

Trong quá trình lãnh đạo, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ chính 
trị trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện 

ủy đã xác định công tác kiểm tra, giám sát việc triển 
khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giữ 
vai trò quan trọng, là một nhân tố bảo đảm cho 
cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy 
định của Đảng và pháp luật của Nhà nước được thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đồng thời thông qua 
kiểm tra, giám sát nâng cao được năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn sự trong sạch về 
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu 
hiện tiêu cực trong thực thi công vụ; củng cố niềm 
tin của nhân dân đối với Đảng; góp phần thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Khẳng định được tầm quan trọng của công tác 
kiểm tra, giám sát nên trong Báo cáo chính trị Đại 
hội đại biểu huyện Quế Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 đã nhấn mạnh: “Thực hiện tốt nhiệm 
vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra 
từ huyện đến cơ sở. Xây dựng kế hoạch, biện pháp 
nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, 
nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc, 
những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực nhằm thực 
hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp uỷ trong 
công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên theo dõi, 
kiểm tra việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của 
Đảng và định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm 
trong lãnh đạo, chỉ đạo…”. 

Đảng bộ huyện Quế Sơn hiện có trên 3.590 
đảng viên, sinh hoạt tại 65 tổ chức Đảng trực thuộc, 
trong đó 14 đảng bộ xã - thị trấn và 51 chi, đảng 
bộ trực thuộc. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện 
ủy bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của 
cấp ủy cấp trên và chương trình kiểm tra, giám sát 

HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, 
GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ, 

NGHỊ QUYẾT Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẾ SƠN

Lê Quang hòa �
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Sơn

Huyện ủy Quế Sơn tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII của Đảng.
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toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá 
XXIV chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo dõi 
phối hợp các cơ quan giúp việc Huyện ủy chủ động 
điều chỉnh, bổ sung các nội dung, đối tượng kiểm 
tra, giám sát phù hợp với thực tế địa phương và tổ 
chức thực hiện đúng kế hoạch đề ra, nhất là phải 
thường xuyên trao đổi, nắm thông tin cùng với 
Thanh tra huyện kịp thời phát hiện, tiến hành kiểm 
tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng 
viên vi phạm. Trong đó tập trung kiểm tra, giám 
sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận 
của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, như đầu 
tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, tài 
nguyên, tài chính, giảm nghèo, thực hiện chế độ 
đối với người có công cách mạng, xây dựng nông 
thôn mới, ...

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường 
xuyên của các đồng chí cấp ủy viên, cấp ủy các cấp 
nắm chắc kết quả triển khai thực hiện chỉ thị, nghị 
quyết, chủ động giải quyết công việc, đề xuất biện 
pháp thực hiện nhiệm vụ ở từng đơn vị, lĩnh vực, 
địa bàn được phân công phụ trách; đồng thời phát 
hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, 
dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng và đảng 
viên để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, hạn chế phát 
sinh những vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở, 
không để diễn biến làm phức tạp tình hình ảnh 
hưởng đến an ninh trật tự, phong trào thi đua của 
địa phương, đơn vị. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm 
tra các cấp trong huyện kiểm tra 254 tổ chức đảng 
và 731 đảng viên; giám sát chuyên đề 206 tổ chức 
và 654 đảng viên; thi hành kỷ luật 35 đảng viên, 
trong đó khiển trách 27 đảng viên, cảnh cáo 04 
đảng viên, cách chức 02 đảng viên và khai trừ 02 
đảng viên. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, các 
địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai làm tốt 
công tác tuyên truyền, tổ chức nghiên cứu học 
tập nghị quyết, đồng thời bám sát các văn bản 
của Trung ương, của tỉnh, của huyện xây dựng kế 

hoạch, chương trình hành động của các chi bộ, 
đảng bộ phù hợp với từng tổ chức cở đảng, từng 
địa phương, đơn vị, gắn với nội dung, giải pháp cụ 
thể. Qua làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực 
hiện chỉ thị, nghị quyết đã có tác dụng tích cực 
đến phòng ngừa, phát hiện vi phạm của tổ chức 
đảng và đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của 
Đảng, góp phần đưa nội dung nghị quyết đi vào 
cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của Đảng bộ huyện. Tính đến năm 2018, tổng giá 
trị sản xuất đạt 7.113 tỷ đồng, tăng trên 16%, thu 
nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng; lĩnh 
vực văn hóa xã hội có bước phát triển vượt bậc, đời 
sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện, 
an sinh xã hội được đảm bảo; y tế, giáo dục được 
quan tâm đầu tư, tổng số trường đạt Chuẩn quốc 
gia mức độ 1 trên địa bàn huyện là 33/40 trường; tỷ 
lệ hộ nghèo giảm còn 6,36%; trật tự an toàn xã hội 
giữ vững ổn định, tạo môi trường lành mạnh đảm 
bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân; hệ thống 
chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh; 
nhiều khó khăn vướng mắc được tập trung tháo 
gỡ, tạo được sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm 
tin vào sự lãnh đạo của đảng bộ, chính quyền địa 
phương và sự đoàn kết trong Nhân dân. 

 Đặc biệt, trong triển khai thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã 
chú trọng đến sơ kết, tổng kết, xác định đây là khâu 
không thể thiếu trong quá trình cụ thể hoá các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Vì vậy, hầu 
hết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ Trung ương 
đến huyện ban hành sau 3 đến 5 năm đều được 
tiến hành sơ kết, sau 10 năm tiến hành tổng kết. 
Cùng với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng là tổ chức sơ kết, tổng kết và kết hợp hợp 
với kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy có cơ sở đánh 
giá rút ra những kinh nghiệm từ thực tế để đề ra các 
giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cũng như tiếp 
tục tổ chức thực hiện ở địa phương được tốt hơn 
trong thời gian tới.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, 
giám sát đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần 
tích cực trong công tác xây dựng Đảng bộ trong 
sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 
hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn 
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huyện. Tuy nhiên, về công tác này cũng còn những 
hạn chế nhất định như kiểm tra, giám sát của một 
số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 
việc xử lý sai phạm còn chậm; công tác nắm tình 
hình, phân tích, dự báo, phát hiện dấu hiệu vi phạm 
chưa kịp thời; việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế 
qua kiểm tra, giám sát chưa nghiêm. Chưa làm tốt 
công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghị 
quyết; việc thực hiện nghị quyết ở một số cơ sở 
hiệu quả chưa cao, trách nhiệm không rõ ràng; một 
số chủ trương, chính sách còn bất cập nhưng chậm 
được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh.

Để công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai 
thực hiện chỉ thị, nghị quyết ở Đảng bộ huyện Quế 
Sơn tiếp tục phát huy hiệu quả, chúng tôi thiết nghĩ 
cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản:

Một là, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức 
cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai 
trò, sự cần thiết của công tác kiểm tra, giám sát. Các 
cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy cần quán 
triệt và nhận thức sâu sắc kiểm tra là một trong 
những chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo mà 
không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Kiểm tra, 
giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn 
diện, rõ ràng, chặt chẽ, nghiêm minh, có trọng 
tâm, trọng điểm, vừa mang tính phòng ngừa, vừa 
khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, góp 
phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, là điều kiện 
quan trọng bảo đảm cho Đảng thật sự là một khối 
đoàn kết, thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, 
tư tưởng và tổ chức; bảo đảm cho đường lối, chủ 
trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh.

Hai là, kết hợp kiểm tra, giám sát định kỳ với đột 
xuất việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Căn cứ nội 
dung từng nghị quyết, nắm vững sự chỉ đạo của 
cấp ủy cấp trên và tình hình thực tiễn của huyện 
các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cần 
xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cho phù hợp. 
Từng cấp ủy nhất là người đứng đầu cấp ủy phải 
chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, 
giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của 
tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, xử lý theo 
thẩm quyền. Ngoài ra, cấp ủy cấp trên cũng cần 
tăng cường làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối 
với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên Đảng nhằm 

đảm bảo chấp hành chỉ thị, nghị quyết một cách 
triệt để, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật của Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm 
các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng. Cần xác định phạm vi chia sẽ thông 
tin và quy chế phối hợp giữa cơ quan thanh tra với 
ủy ban kiểm để phát huy phát huy trách nhiệm, 
hiệu quả tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo kiểm tra, 
giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng. Chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm 
của đảng viên, nhất là trách nhiệm người đứng 
đầu để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những tồn tại 
hạn chế trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết, đồng 
thời cảnh tỉnh những trường hợp vi phạm; đối với 
những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì kiên 
quyết xử lý nhằm giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, tạo 
niềm tin trong quần chúng nhân dân vào sự lãnh 
đạo của Đảng. Ở nội dung này cần quán triệt cho 
mỗi đảng viên phải ý thức rằng tăng cường kỷ luật 
đảng không phải hướng đến mục đích kỷ luật thật 
nhiều đảng viên, mà chủ yếu là để nâng cao tinh 
thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần 
nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết cho 
đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bốn là, phát huy tính tự giác của cán bộ, đảng 
viên và trách nhiệm của quần chúng trong công tác 
kiểm tra, giám sát. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên 
truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 
viên và quần chúng Nhân dân trong thực hiện các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, nhất là về nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật đảng nhằm tạo sự đồng thuận xã 
hội đối với công tác này. Mỗi cán bộ, đảng viên cần 
xác định “sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần 
kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán 
bộ, đảng viên”; chấp hành nghiêm các nguyên tắc 
tổ chức và sinh hoạt đảng nhưng đồng thời cũng 
thể hiện tính dân chủ, sự bao dung độ lượng sâu 
sắc nhằm bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và 
tính chiến đấu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 
luật đảng.

Năm là, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ 
cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn 

(Xem tiếp trang 50)
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Mùa xuân, mùa tình yêu, mùa của vạn 
vật sinh sôi nảy nở, mùa của các lễ hội 
và cũng là mùa của những câu hát giao 
duyên người Cơ Tu. Dẫu chỉ nghe một lần 
thôi nhưng lại có sức hút kỳ lạ, bởi thẳm 
sâu câu hát ẩn chứa khát vọng sống đẹp 
của lứa đôi. Không chỉ làm đắm say người 
nghe, mà còn là những khám phá thú vị về 
nét văn hóa bản địa rất đặc sắc. Những câu 
hát giao duyên của đồng bào Cơ Tu vùng 
núi Quảng Nam có sức sống mãnh liệt và 
trở nên hấp dẫn khi mùa xuân về…

Vùng núi Quảng Nam nằm trên dãy Trường 
Sơn hùng vĩ là nơi cư ngụ lâu đời của tộc 
người Cơ Tu, được thiên nhiên ban tặng 

với những dãy núi chập chùng ẩn hiện trong mây, 
những thác suối quanh năm tấu khúc nhạc róc 
rách nhiều cung bậc, hòa cùng tiếng gió thổi qua 
đại ngàn du dương như hàng vạn cây vĩ cầm hòa 
điệu, tiếng chim rừng trầm bổng ngân xa như một 
bản giao hưởng bất tận. 

Điểm xuyết vào bức tranh kỳ vĩ  ấy là những thảm 
xanh mượt của lúa, ngô trên những thửa ruộng nơi 
có đông đồng bào Cơ Tu sinh sống trải dài từ miền 
núi cao của huyện Nam Giang, qua Đông Giang, 

lên Tây Giang cũng là lúc hoa Lơlang nở trắng xóa, 
tỏa mùi hương thơm ngát, hoa Dhavai nở vàng 
ươm nhuộm đỏ thắm cả vùng từ ngọn nguồn 
sông Thanh qua sông Bung lên đến sông A Vương. 
Và khi mùa xuân đến, vạn vật cùng hoan ca hòa 
sắc, hòa âm tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, và như 
để cho tình người say đắm hơn, ấm áp nồng nàn 
hơn, khắp các bản làng Cơ Tu từ vùng cao, vùng 
trung đến vùng thấp vang lên những điệu hát 
giao duyên của trai gái Cơ Tu - một trong những 
loại hình âm nhạc truyền thống của người Cơ Tu. 
Trong trang phục truyền thống ấn tượng cùng với 
giọng hát cao vút càng thêm say đắm lòng người: 
“Là người đàn ông Cơ Tu, biết đánh trống thổi kèn, 
gánh vác công việc trong làng và biết lo hạnh phúc 
gia đình/ Người đàn bà Cơ Tu, biết cấy hái gieo trồng, 
sớm hôm lo việc ruộng nương lại khéo tay dệt thổ 
cẩm/ Việc nhà luôn giỏi giang, hát hay múa dẻo tay 
và dễ thương như những thiên thần...”.

Lần theo những câu hát giao duyên ấy, chúng 
tôi bắt đầu hành trình khám phá về tình yêu khá 
lãng mạn giữa nam thanh nữ tú Cơ Tu của làng. 
Giữa không gian rộng trước Gươl làng, một đống 
lửa được đốt lên khi mặt trời vừa xuống núi. Mọi thứ 
đã được chuẩn bị từ trước. Khi một đôi trai gái Cơ 
Tu đã để ý nhau, tình cảm chớm nở bắt đầu bằng 

Trong ngày hội của làng, thiếu nữ 
Cơ Tu luôn nhận những lời tỏ tình 
của những chàng trai qua câu hát 

giao duyên.

Sơn gia PhúC �

Mùa Xuân
nghe trai gái Cơtu hát giao duyên
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những lời nhắn gửi đầy ngụ ý để rồi thành câu 
chuyện tình yêu có hậu giữa một đôi trái gái Cơ Tu: 
“Này cô em bên sông ơi, nhìn em xinh tươi hồn nhiên/ 
Lòng anh xốn xang muốn được gần em (ơ ). Người 
con gái hát lại: “Này anh trai bên sông ơi, hẹn anh 
ngày mai cùng vui/ Chờ anh sang sông em ơi, làm 
chi cho anh làm với/ Mình vui bên nhau tính chuyện 
dài lâu ( ơ )...”. Đó là các khoảnh khắc yêu đương rất 
tuyệt vời từ những ngày hội làng tưng bừng rộn rã 
trong điệu tung tung- za zá với ánh mắt gặp nhau, 
nụ cười trao cho nhau... để rồi thầm thương, trộm 
nhớ: “Chân em gái thon đẹp như thân dong/ Chân 
em trắng xinh giống cây chuối rừng xanh/ Đôi môi em 
xinh tựa đóa hoa Lơlang/ Lấp lánh trong anh cánh 
hoa Dhavai” và người con gái đáp lại bằng cách ví 
von tình tứ: “Con chim a vươch ngoan đậu nhánh 
cây dang/ Con chim a vang xinh đứng trên cây lồ ô/ 
Ai cõng em qua sông em biếu chiếc vòng vàng/ Ai dắt 
em qua sông em sẽ trao chiếc vòng bạc”. Cảm giác 
như người nghe đang hóa thân vào từng chàng 
trai, cô gái Cơ Tu để trao gửi lời yêu thương, hẹn 
hò trên những thảm rừng sâu. “Anh ơi, anh đứng 
đó anh chờ ai/ Anh chờ em hay anh chờ người nào 
khác?”. Người con trai hát lại: ”Anh đến đây chỉ chờ 
có một mình em/ Anh không chờ người nào khác!”. 
Bằng sự trầm tĩnh, người con gái hát tiếp: “Em đi 
tìm nước em nhớ đến anh/ Dù em đẹp em xấu, em 
cũng bú sữa mẹ/ Dù em đen em xấu cha mẹ em vẫn 
nuôi”. Để bày tỏ người mình thương, người con trai 
hát lại: ”Anh đi tìm suối anh nhớ em/ Hình dáng em 
vẫn đẹp/ Ngực em đẹp như vầng trăng !”.

 Trong lễ hội mùa xuân, mà giai điệu như dòng 

mật ngọt nóng bỏng luồn lách vào mỗi trái tim, 
rung lên nhịp xốn xang xao động, để rồi trói buộc 
những tình yêu của những trai gái Cơ Tu bỗng 
cháy mãi như mây ngàn, gió núi, như thác cao, suối 
sâu, như cây lá đại ngàn. Trong tiếng cồng chiêng, 
sáo, khèn, kèn lá, đàn môi vượt lên và thu hút mọi 
ánh mắt, đôi môi, nụ cười là những câu hát giao 
duyên của trai gái Cơ Tu với nhiều sắc thái, giai 
điệu khác nhau mang bản sắc độc đáo của riêng 
mình. Không thể không đắm mình vào những 
điệu hát giao duyên luôn ấp ủ một tình yêu đẹp, 
để rồi từ đó là những chuyện tình đâm chồi non, 
nảy lộc biếc, ra hoa thơm, kết trái ngọt... Sau những 
lần hò hẹn, chàng trai và cô gái Cơ Tu trao duyên và 
nên nghĩa vợ chồng trong niềm vui chung của dân 
làng. Đó là một ngày hội, ngày hội cưới tưng bừng 
tràn ngập hạnh phúc. Kết quả của tình yêu ấy là 
mầm sống mới ra đời để người mẹ yêu thương, cất 
tiếng ru con trong bản lảng khói lam chiều...Người 
cha thấy mình đong đầy hạnh phúc để bước chân 
lên rẫy nhanh hơn, đôi tay khỏe hơn cho xứng với 
người đàn ông Cơ Tu. Một tổ ấm mới của buôn 
làng được khai sinh, giờ đây họ lại cùng chung tay 
vun xới với ước nguyện: “Đôi ta cùng xây đắp cuộc 
đời/ Trên rẫy ta có nhau, bên suối ta có nhau/ No đói 
ta có nhau, hạnh phúc ta có nhau...”. 

 Mùa xuân- mùa tình yêu và những câu hát giao 
duyên cháy bỏng lòng người giữa những đôi trai 
gái Cơ Tu lại bắt đầu.

Mùa xuân, là mùa hát giao duyên của những chàng 

trai, cô gái Cơ Tu vùng núi Quảng Nam.

Qua hát giao duyên và tình yêu được nên vợ nên chồng.



48 XÂY DỰNG ĐẢNG - Số 01+02/2019

Xuân
KỶ HỢI

Vĩnh Điện là phường trung tâm của thị xã 
Điện Bàn, hiện nay Đảng bộ phường có 13 
chi bộ trực thuộc ( 07 chi bộ khối phố, 03 chi 

bộ Trường học và các chi bộ Quân sự, Công an, BQL 
Chợ), tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ hơn 340 
đồng chí. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao 
từ cán bộ, đảng viên cho đến nhân dân, Ðảng bộ 
phường Vĩnh Điện trong nhiều năm qua đã làm tốt 
công tác tuyên truyền, vận động và lãnh đạo Nhân 
dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước, xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh, được 
công nhận là Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu 
biểu nhiều năm liền và năm 2018 được công nhận 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ phường luôn xác định công tác xây 
dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, vì vậy, đã thường 
xuyên chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng; tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng, thực hiện  việc đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân một 
cách nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập 
đạt trên 95%. Qua học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự 
chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động 
trong mỗi cán bộ, đảng viên, xuất hiện nhiều 
gương điển hình tiêu biểu, từ đó tạo ra sức lan tỏa 
lớn trong đời sống xã hội.

Trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ 
phường thường xuyên chú trọng việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn 
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và 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 và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính 
trị trọng tâm nhằm không ngừng nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 
và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng 
thời, trong quá trình xây dựng Nghị quyết thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển KT-XH, 
Đảng bộ luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong Đảng và quy chế dân chủ ở cơ sở, 
phát huy trí tuệ tập thể, tạo điều kiện để cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây 
dựng và ban hành nghị quyết sát với đặc điểm, tình 
hình thực tế của địa phương. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã thường xuyên làm tốt 
công tác tuyên truyền vận động, phát huy tính tiên 
phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên; 
phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong 
Đảng và sự ủng hộ của quần chúng Nhân dân là 
yếu tố quan trọng để Đảng bộ đạt được nhiều kết 
quả tích cực trong nhiều năm qua. Từ việc làm tốt 

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020.

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền

Phan Văn Phờ �
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn
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công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tạo ra được 
sức mạnh đoàn kết thống nhất trong việc tập trung 
phát triển kinh tế. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên 
luôn nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của 
bản thân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ 
được giao. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên góp 
phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân 
dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều 
hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất về ý chí 
và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao 
trong xã hội. Công tác tổ chức cán bộ ngày càng đi 
vào nền nếp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới. Hàng năm, công tác phát triển đảng 
viên mới luôn được quan tâm chú trọng ngay từ 
khâu bồi dưỡng, xây dựng nguồn từ chi bộ. Trong 
đó, đảng bộ đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy 
Quảng Nam và Chương trình hành động số 20-CTr/
HU của Thị ủy thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU 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”, qua 05 năm đã tạo ra những chuyển biến rõ 
nét, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy 
và chi ủy ở các chi bộ không ngừng được nâng lên, 
nhất là năng lực quyết định, năng lực tổ chức và 
khả năng vận động thuyết phục. 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ phường và khối 
phố ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm 
vụ trong tình hình mới, Đảng ủy phường đã triển 
khai thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch, rà 
soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy và các chức 
danh chủ chốt, nhiệm kỳ 2015- 2020 và  2020- 2025 
đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn 
của cấp trên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
thường xuyên được chú trọng, hiện nay có 98% cán 
bộ, công chức phường đạt 3 chuẩn về trình độ văn 
hóa, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; các 
chức danh chủ chốt đều có trình độ đại học (đạt 
100%), 100% trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở 
lên. Cán bộ sau khi được đề bạt, ứng cử, bầu cử, bổ 
nhiệm đều thể hiện rõ sự cố gắng, phấn đấu, luôn 
thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành 
tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Hoạt động của Mặt trận và các Hội đoàn thể 
luôn được đổi mới cả về mặt nội dung và hình thức, 
thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên tham 
gia, tạo ra được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, 
thiết thực tại địa phương, được Mặt trận và các Hội 
đoàn thể của thị xã đánh giá, xếp loại là đơn vị dẫn 
đầu các phong trào thi đua của thị xã qua nhiều 
năm liền.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ 
nét, Đảng bộ phường đã tập trung triển khai thực 
hiện tốt Chỉ thị 10 - CT/TW của Ban Bí thư, Hướng 
dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, 
mới đây là Hướng dẫn 12 - HD/BTCTW và Chỉ thị số 
10 - CT/TU, ngày 15/11/2016 của BTV Thị ủy Điện 
Bàn “về việc nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp 
ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ”; qua quán 
triệt, từng cấp ủy chi bộ và đảng viên đã nhận thức 
sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính 
lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; thường 
xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực 
thuộc Đảng bộ chú trọng về nội dung, chất lượng 
sinh hoạt thường xuyên và chuyên đề, nền nếp 
sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, 
chấp hành nghiêm túc chế độ hội ý chi ủy và sinh 
hoạt chi bộ mỗi tháng 01 lần theo quy định Điều 
lệ Đảng. Trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, 
mỗi đảng viên đều phát huy tốt, thực hiện góp ý, 
phê bình chân thành, thẳng thắn, công tâm, khách 
quan, trung thực, trên tinh thần xây dựng, cùng 
phát triển, tiến bộ. Bản thân các đồng chí lãnh đạo 
đứng đầu cấp ủy phải thực hiện việc nêu gương 
khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Kết quả 
phân loại hàng năm có trên 75% chi bộ đạt TSVM, 
không có chi bộ yếu kém; có từ 90% trở lên đảng 
viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ 
phường 05 năm liền được công nhận là Đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của thị xã (2013- 
2017) và được Tỉnh ủy Quảng Nam tặng Cờ thi đua 
đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều 
năm liền. , năm 2018 được công nhận Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ. 

Từ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết, 
nhất trí cao trong toàn đảng bộ và được sự đồng 
thuận của Nhân dân, người dân trong phường luôn 
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tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi 
hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước bằng 
những việc làm thiết thực, cụ thể. Đảng ủy phường 
thường xuyên quan tâm công tác vận động quần 
chúng nhằm phát huy dân chủ, nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đảng 
ủy đã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể nhân dân 
thường xuyên chủ động nắm tình hình tư tưởng 
của hội viên, đoàn viên và nhân dân, tập trung 
tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tích 
cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua 
yêu nước, ra sức xây dựng phường ngày càng văn 
minh, giàu đẹp, khắc phục những khó khăn khi 
diện tích canh tác nông nghiệp ngày càng bị thu 
hẹp do quá trình đô thị hóa của thị xã, các ngành 
nghề phi nông nghiệp đã dần xuất hiện trên địa 
bàn phường như: xây dựng, cơ khí, mộc dân dụng, 
may mặc, dịch vụ vận tải, kinh doanh thương mại, 
khách sạn,… đã thu hút và tạo việc làm ổn định 
cho lao động tại địa phương, tăng nguồn thu cho 
ngân sách Nhà nước, giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các 
năm và đến nay phường còn 14 hộ nghèo (0,61%), 
hộ cận nghèo còn 23 hộ (1,01%). Bên cạnh đó, công 
tác đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cũng được cấp 
ủy, chính quyền ở phường quan tâm thực hiện tốt. 
Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được 
thực hiện đúng quy định của Đảng và nhà nước.

Với những thành quả đó, để tiếp tục duy trì 
đà phát triển ổn định và đi lên. Đảng bộ phường 
Vĩnh Điện đã xác định thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa là nền tảng 
tinh thần của xã hội, Đảng bộ phường Vĩnh Điện 
sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu: đẩy nhanh 
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả và 
tính bền vững của sự phát triển, bảo đảm công 
tác an sinh xã hội, cải thiện và không ngừng nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, 
xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách hành chính, thường xuyên củng cố 
và đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng cũng như 
chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ 
phường tới khối phố không ngừng được nâng lên, 
phấn đấu tiếp tục xây dựng phường Vĩnh Điện trở 
thành phường văn minh, giàu đẹp, giữ vững danh 
hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 
góp phần xây dựng thị xã Điện Bàn trở thành thị xã 
phát triển vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ thị xã lần thứ XXII.

huyện. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế 
hoạch mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức mới, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm 
tra, giám sát, từng bước xây dựng đội ngũ cán 
bộ kiểm tra đủ về số lượng, có chất lượng để 
hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Đồng 
thời mỗi cán bộ kiểm tra phải thường xuyên 
tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh 
chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra, giám sát, góp phần vào hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị chung của huyện.

Với những kết quả đạt được nêu trên, công 
tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn 
huyện Quế Sơn đã góp phần quan trọng vào 
việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, 
thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, ổn định 
trật tự xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò 
của kỷ luật đảng càng có ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa 
cơ bản, lâu dài. Một khi kỷ luật nghiêm minh 
thì mới bảo đảm cho đường lối, chính sách, 
nghị quyết, chỉ thị, các nguyên tắc tổ chức, 
sinh hoạt và hoạt động của Đảng được chấp 
hành triệt để, năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng mới được tăng cường, bảo đảm 
sự tồn tại, phát triển, nâng cao uy tín, vai trò 
lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.

(Tiếp theo trang 45)
Hiệu quả...
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Là một trong những địa phương biết phát 
huy giá trị văn hóa cộng đồng để phát triển 
du lịch bền vững, Ban chỉ đạo xây dựng Hội 
An thành phố Sinh thái - Văn hóa và Du lịch 
đã chọn việc xây dựng mô hình “Tộc văn 
hóa” để phát huy giá trị gia đình, dòng tộc 
trong xây dựng phong trào.

Vào cuộc trách nhiệm
Ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng văn 

hóa - Thông tin thành phố Hội An cho biết: sau ba 
năm triển khai thực hiện Quy chế công nhận danh 
hiệu “Tộc văn hóa” của tỉnh , toàn thành phố đã 
phát động xây dựng 78 tộc . Kết quả, năm 2015: 
có 67/76 thì đến năm 2018: có 69/78 Tộc đạt danh 
hiệu Tộc văn hóa. Để đạt được kết quả này, sự phối 
hợp khá chặt chẽ giữa Mặt trận với ngành Văn hóa 
được thể hiện đậm nét qua các phần việc phối 
hợp. Hằng năm, Mặt trận thành phố tổ chức đăng 
ký thi đua đối với Mặt trận 13 xã, phường; thường 

xuyên chú trọng đến chất lượng xây dựng Tộc văn 
hóa với các nội dung “5 có, 7 không” trong cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh ”. Ngành Văn hóa chủ trì xây 
dựng và ban hành bảng điểm xét công nhận danh 
hiệu Tộc văn hóa để các xã, phường thực hiện. 

Bên cạnh việc định hình công trình, phần việc 
chung tay xây dựng Tộc văn hóa, Mặt trận thành 
phố quan tâm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ 
chuyên môn về xây dựng đời sống văn hóa; hướng 
dẫn hội đồng gia tộc các Tộc văn hóa tham gia thực 
hiện việc chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn 
mới. Nhiều Tộc đã hưởng ứng tích cực phong trào 
hiến đất, phá dỡ tường rào vật kiến trúc, giải tỏa 
bàn giao mặt bằng… để  thực hiện các khu quy 
hoạch, các dự án, làm đường giao thông; tham gia 
thực hiện mô hình “Chung tay thoát nghèo bền 
vững”, các Tộc đã vận động thành viên trong gia 
tộc được gần 400 triệu đồng để hỗ trợ cho các 
hộ nghèo, hộ khó khăn trong gia tộc có phương 

Thành phố Hội An
xây dựng “Tộc văn hóa”

Lê như thủy �
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tiện sản xuất, hỗ trợ các cháu học tập, giúp nhau 
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tiêu biểu 
trong phong trào này có tộc Phan Xuân - Phước 
Thắng ở Cẩm Kim; Nguyễn Văn - Trà Quế, Nguyễn 
Văn -  ở Trảng Kèo, Lê Văn - ở Đồng Nà, Cẩm Hà; Lê 
Công - Thanh Nhứt ở Cẩm Thanh; Lê Văn  
ở Phước Hòa, Cửa Đại....Nhiều tộc không 
có hộ nghèo như: Nguyễn Đăng  ở An 
Bàng, Cẩm An… 

Công tác khuyến học, khuyến tài, 
tương thân tương trợ, chăm sóc người 
cao tuổi (mừng thọ) là một trong những 
nội dung sinh hoạt gia tộc được đông 
đảo các Tộc thực hiện hiệu quả. Từ năm 
2015 đến nay, quỹ khuyến học huy động  
từ các Tộc  trên 2,5 tỷ đồng, kịp thời khen 
thưởng 3.011 lượt con cháu là học sinh 
giỏi, học sinh nghèo vượt khó, thi đỗ 
vào các trường cao đẳng, đại học. Việc 
khuyến khích con cháu đến tuổi trưởng 
thành lập thân, lập nghiệp cũng được các Tộc chú 
trọng. Nhiều Tộc đã xây dựng những quy định cụ 
thể trong việc tổ chức phúng điếu, đưa tiễn người 
quá cố, chăm sóc người trong dòng tộc ốm đau, 
giúp đỡ những gia đình có thành viên khi gặp khó 
khăn hoạn nạn. 

Để giáo dục con cháu hướng về cội nguồn và 
phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tổ tiên, 
hàng năm vào các dịp chạp mã, ngày truyền thống 
người cao tuổi Việt Nam, Ngày Quốc tế người cao 
tuổi… các Tộc đều tổ chức mừng thọ cho các cụ 
cao niên. Điển hình trong phong trào này có Tộc 
Phan Xuân (Cẩm Kim), tộc Võ Văn (Thanh Hà); tộc 
Lê Văn (Cửa Đại); tộc Nguyễn Văn - Trà Quế, Nguyễn 
Văn - Trảng Kèo, Lê Văn - Đồng Nà, Cẩm Hà, Lê Văn 
- Trường Lệ (Cẩm Châu), Trương Văn - Thanh Nhì 
(Cẩm Thanh), Trần Viết - Tân Thịnh (Cẩm An)...   

Hướng mở cho phong trào
Bên cạnh những kết quả tích cực trong xây 

dựng đời sống văn hóa, hoạt động gia tộc trên 
địa bàn thành phố vẫn còn những khó khăn nhất 
định. Hình thức tuyên truyền, vận động xây dựng 
Tộc văn hóa chưa được đổi mới, nặng về thủ tục 
hành chính trong việc đăng ký, bình xét danh 
hiệu. Phong trào chỉ dừng lại ở các bậc cha mẹ, 

ông bà, những người lớn tuổi, chưa thu hút mạnh 
mẽ lực lượng trẻ tham gia. Một bộ phận con cháu 
có điều kiện, tuổi trẻ nhưng lại thiếu trách nhiệm, 
thờ ơ nên phong trào phát triển chưa đồng đều ở 
các xã, phường...

Để hoạt động gia tộc trong thời gian đến đạt 
kết quả cao hơn, nhiều ý kiến tâm huyết của các vị 
đại diện hội đồng gia tộc các Tộc văn hóa đã góp 
tiếng nói chung trong xây dựng phong trào. Ông 
Lê Lưỡng - Tộc trưởng Tộc Lê Văn thôn Đồng Nà, xã 
Cẩm Hà cho rằng: Tộc Lê Văn giữ vững Tộc văn hóa 
nhiều năm liền bởi Hội đồng gia tộc chọn phương 
châm hoạt động “một người khó cả Tộc chăm lo” 
để hỗ trợ, giúp nhau. Nhiều gia đình trong Tộc có 
con em đến tuổi lao động được đào tạo nghề, 
giới thiệu việc làm ổn định. Nhiều gia đình được 
trợ giúp phương tiện sản xuất, xây dựng nhà ở 
để an cư - lập nghiệp... Đại diện Hội đồng các gia 
tộc phường Cẩm Nam thì cho rằng hoạt động gia 
tộc trong thời gian đến cần tập trung tổ chức các 
hình thức sinh hoạt tạo sự gắn kết dòng tộc; đoàn 
kết giữ tình huyết thống; làm tốt công tác hòa giải 
trong nội bộ gia tộc; thực hiện nếp sống văn minh 
trong lễ hội, cúng tế, tang ma, cưới hỏi... Tuyên 
truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của 
mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tộc họ; xây dựng tính 
tự nguyện, tự giác của mỗi thành viên trong dòng 
tộc gắn với sự phối hợp chặt chẽ giữa cá nhân - 
gia đình - dòng tộc để tạo nên động lực mạnh mẽ 
thúc đẩy phong trào phát triển.

Các Tộc văn hóa tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị chuyên đề 
xây dựng tộc văn hóa.
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Thực hiện lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận 
khéo thì việc gì cũng thành 
công”, những năm qua, 
phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” trên địa bàn huyện 
Thăng Bình đã đạt được 
những kết quả tích cực trên 
các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. Nhiều mô hình được 
nhân rộng và đem lại hiệu 
quả rõ rệt, đáp ứng nhu cầu 
thiết thực của người dân, 
được Nhân dân đồng tình 
ủng hộ.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào...
Hiện nay, huyện Thăng Bình có 252 mô hình 

“Dân vận khéo”, trong đó, có nhiều mô hình, điển 
hình đi vào cuộc sống, đóng góp tích cực, hiệu quả 
trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô 
hình “Dân vận khéo” vận động Nhân dân chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi; phát triển gia 
trại, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy 
mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm có giá trị kinh 
tế cao ở các xã, thị trấn trong huyện được triển 
khai và nhân rộng như mô hình “chăn nuôi trâu, 
bò nhốt bán thâm canh” (ở Bình Chánh, Bình Phục, 
Bình Giang) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/
năm; “xây dựng cánh đồng mẫu” (Bình Tú, Bình 
Giang, Bình Chánh, Bình Nguyên) với năng suất 
trung bình 60-65 tạ/ha; “nuôi tôm theo tiêu chuẩn 
VietGap” ở xã Bình Hải cho năng suất cao 10 tấn/

ha; “sản xuất nấm rơm”  (Bình Tú, Bình Trung, Bình 
Chánh, Bình Trị, Thị trấn Hà Lam) cho thu nhập bình 
quân trên 90 triệu đồng/hộ/năm; mô hình “3 giảm 
3 tăng” (Bình Tú, Bình Nguyên) được áp dụng rất 
thành công trong sản xuất nông nghiệp, đem lại 
hiệu quả kinh tế khá cao…Với hiệu quả từ những 
mô hình này đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện 
và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người dân nông thôn.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” đã huy động được sức mạnh 
và quyết tâm cao của hệ thống chính trị và toàn 
dân cùng tham gia, từng bước xã hội hóa và nâng 
cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân 
dân, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn nét 
đẹp văn hóa, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, bảo 
vệ môi trường. Tiêu biểu là các mô hình thực hành 
tiết kiệm, hỗ trợ người nghèo, giúp nhau khi khó 
khăn, hoạn nạn, xây dựng gia đình no ấm, bình 

Lan tỏa phong trào thi đua
“Dân vận khéo” ở Thăng Bình

nguyễn thị Đông anh �
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình

Vườn cây khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn An Phước



54 XÂY DỰNG ĐẢNG - Số 01+02/2019

Xuân
KỶ HỢI

đẳng, tiến bộ, hạnh phúc như: 
Mô hình “CLB xây dựng gia đình 
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh 
phúc” (Bình Quế, Bình An, Bình 
Triều); “Tổ phụ nữ không sinh con 
3+”;  “Hoa xương rồng trên cát”, 
“Hũ gạo tình thương”,…(Bình 
Minh, Bình Giang, Bình Phục, 
Bình Quế); “Phụng dưỡng, đỡ đầu 
mẹ liệt sỹ neo đơn”, “Nuôi heo đất” 
(Bình Minh), “Xóa hộ nghèo bền vững”, “Xóa nghèo 
cho hội viên, chung tay xóa nghèo” (Bình Đào, Bình 
Dương, Bình Lãnh).

Để góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống cho 
người dân, nhiều mô hình trên lĩnh vực an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được huyện 
Thăng Bình quan tâm xây dựng và mang lại hiệu 
quả rõ nét như: “tổ tự quản về an ninh trật tự” (thị 
trấn Hà Lam, Bình Lãnh, Bình Quế,…); Câu lạc 
bộ không có người vi phạm pháp luật và mắc tệ 
nạn xã hội” ở xã Bình Nguyên; “Câu lạc bộ phòng 
chống tội phạm, tệ nạn ma túy ” (Bình Trị, Bình 
Phục, Thị trấn Hà Lam); “tiếng mõ an ninh” (Bình 
Nguyên, Bình Chánh, Bình Tú, Bình Dương, Bình 
Sa,...); “thắp sáng đường quê” ở (Bình Minh, Bình 
Đào, Bình Nam, Bình Triều, Bình Hải, Bình An, Bình 
Định Bắc, Bình Tú,..); “vận động Nhân dân tham gia 
làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội 
đồng” ở (Bình Chánh, Bình Trung, Bình Quý,...)…
Chính nhờ những mô hình này được triển khai 
thực hiện sâu rộng và mang lại hiệu quả từng 
bước đi vào đời sống của người dân trên địa bàn 
của huyện, nên giờ đây nhiều địa phương từ trên 
từng con đường làng, ngõ xóm đến những con 
đường ra cánh đồng đã được trải bê tông thẳng 
tắp, rất thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất, không 
còn tình trạng bụi mờ mịt vào những ngày nắng 
nóng hay chứng kiến cảnh lầy lội, trơn trợt vào 
mùa mưa lũ; đáng phấn khởi nhất là vào ban đêm 
các con đường từ trong thôn xóm đều được chiếu 
sáng bởi ánh đèn điện từ “thắp sáng đường quê”, 

tình trạng gây gổ đánh nhau, tệ nạn ma túy, trộm 
cắp, tai nạn giao thông cũng được giảm một cách 
đáng kể…

Dân vận khéo để “khơi dậy” sức dân
Bình An là xã được tỉnh kiểm tra, công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2015. Đến 
nay, địa phương tiếp tục nâng chuẩn chất lượng 
các tiêu chí, hướng đến xây dựng các khu dân cư 
kiểu mẫu và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
Khu dân cư An Phước được xã chọn làm thôn xây 
dựng khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên. Tuy nhiên, 
quá trình vận động Nhân dân tham gia xây dựng 
mô hình “khu dân cư kiểu mẫu” gặp nhiều khó 
khăn vì đây là thôn có đời sống nhân dân hết sức 
khó khăn, đất đai không cằn cỗi, giao thông đi lại 
không thuận lợi vì thuộc vùng núi đồi. Nhưng Tổ 
dân vận thôn và Khối dân vận xã đã khéo léo vào 
cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân 
đồng thuận với chủ trương đúng của địa phương. 
Với mục đích thay đổi quê hương, nơi còn nhiều 
khó khăn thành nơi có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, 
đời sống nhân dân phát triển. Tổ dân vận thôn 
đã thực hiện hiệu quả, lồng ghép các cuộc vận 
động với phương châm xã hội hóa nhà nước và 
nhân dân cùng làm. Bà con nhân dân trong thôn 
tự nguyện hiến đất, cây cối làm đường, chung tay 
xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường 
xanh, sạch, đẹp. 

Giờ đây đến với An Phước có thể nhận thấy 
rõ sự đổi thay với những rừng keo xanh mát kéo 
dài trên những triền núi, những khu vườn mẫu 

Các hội viên, đoàn viên đang phát 
quang cây cỏ tại một đoạn đường 

tự quản.
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với những màu sắc của các loài hoa và cây ăn quả 
phong phú. Đặc biệt ấn tượng trước khu vườn cây 
ăn quả của một số hộ dân như Anh Võ Lan ở tại 
tổ 4 An Sơn. Khu vườn với diện tích 4 ha, được vợ 
chồng anh cải tạo trồng các loại cây ăn quả như: 
Thanh long, chanh, ổi, mít,…các loại cây công 
nghiệp như: Hồ tiêu, chè xanh…và hơn 200 con 
gà thả vườn vừa bán gà thịt và lấy trứng, hơn 20 
bọng ong lấy mật tự nhiên, mỗi vụ vợ chồng anh 
thu hoạch từ trái cây, gà và mật ong khoảng trên 
300 triệu đồng. Quá trình tu bổ khu vườn mẫu gần 
giống như một khu sinh thái mang nét đặc trưng 
của quê hương An Phước. 

Mặc dù khi triển khai còn gặp nhiều khó khăn 
trong công tác tuyên truyền, vận động nhưng 
Khối dân vận xã, tổ dân vận thôn đã kiên trì vận 
động, thuyết phục để nhân dân hiểu và đồng 
thuận, ủng hộ để triển khai. Thấy được ý nghĩa 
thiết thực của mô hình, người dân đã hưởng ứng 
tích cực. Thành công của mô hình đã thể hiện nỗ 
lực của chính quyền và sự đồng thuận của Nhân 
dân khi “gặp” nhau ở chủ trương đúng, hợp lòng 
dân. Ông Trần Trọng Sanh- Phó Trưởng Ban Dân 
vận Huyện ủy cho biết: Thời gian qua, phong trào 
thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần khơi dậy sức 
dân trong thực hiện các chủ trương phát triển 
kinh tế- xã hội của địa phương. Đặc biệt, mô hình 
phát triển kinh tế vườn và xây dựng cảnh quan 
môi trường xanh, sạch, đẹp theo tiêu chí nông 
thôn mới do địa phương phát động trong thời 
gian qua đã được người dân tham gia tích cực. 
Khối dân vận xã, thị trấn, Tổ dân vận ở khu dân 
cư đã tích cực tham mưu, cụ thể hóa công tác vận 

động quần chúng phù hợp với tình hình thực tiễn 
địa phương. Điển hình là việc tuyên truyền, động 
viên Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; 
phối hợp giải quyết có hiệu quả khó khăn, vướng 
mắc, những vấn đề bức xúc ở cơ sở như công tác 
bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng 
điểm vùng Đông, đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng 
Ngãi; các dự án giao thông nông thôn, giao thông 
nội đồng; công tác xử lý môi trường; các vấn đề 
liên quan đến an ninh nông thôn, trật tự an toàn 
xã hội...

Từ thực tiễn hiệu quả các mô hình “Dân vận 
khéo” ở huyện Thăng Bình cho thấy, việc thực 
hiện tốt công tác vận động Nhân dân thực hiện 
mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần đưa các chủ 
trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước vào cuộc sống, thực hiện thành công chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết 
việc làm, ngăn chặn các tệ nạn xã hội và bảo tồn, 
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đảm 
bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kết 
quả đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” thời gian qua đã tạo sức lan tỏa sâu rộng 
trong các tầng lớp nhân dân, góp phần chung tay 
cùng với chính quyền thực hiện thành công các 
phong trào thi đua yêu nước ở các địa bàn nơi cư 
trú, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự 
đồng thuận để triển khai và hoàn thành các mục 
tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, để 
từ đó phấn đấu xây dựng huyện Thăng Bình ngày 
càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

HỘP 
THƯ

Trong số này, Bản tin Xây dựng Đảng của 
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam số Xuân Kỷ Hợi 2019 
đã nhận được một số tin, bài, ảnh của cộng tác 
viên: Huỳnh Xuân Chính, Cảo Thơm, Lê Thanh 
Hà, Hương Giang… 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. 
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Nhận thức rõ về vai trò và tầm quan trọng 
của công tác thông tin tuyên truyền, định 
hướng tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức 

và hành động trong việc thực hiện các chủ trương, 
Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước; trong những năm qua, Ban Tuyên giáo 
Thành ủy Tam Kỳ đã chủ động và thường xuyên 
phối hợp với các cơ quan chức năng của thành 
phố nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư 
luận xã hội kịp thời tham mưu lãnh chỉ đạo xử lý 
giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm phát sinh, bức 
xúc trong nhân dân và đã mang lại nhiều kết quả 
hết sức thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- 
quốc phòng của thành phố.

Tam Kỳ vừa là trung tâm tỉnh lỵ, vừa là thành 
phố trẻ nên trong quá trình xây dựng và phát triển 
đô thị, thực tiễn luôn đặt ra nhiều vấn đề khó khăn, 
phức tạp cần giải quyết, đặc biệt trên các lĩnh vực 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vấn đề 
tôn giáo, đất đai, tài nguyên môi trường, công tác 
bồi thường, giải phóng mặt bằng- tái định cư... 
Tuy nhiên, trong những năm qua tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
thành phố luôn giữ vững ổn định tốt, không xảy ra 
những vấn đề phức tạp dẫn đến “điểm nóng” trên 
địa bàn; đó là một trong những yếu tố quan trọng 
giúp thành phố ổn định và phát triển trong những 
năm qua.

Để góp phần tham gia giải quyết những vấn đề 
nhày cảm, phức tạp không để xảy ra “điểm nóng” 
trên địa bàn thành phố; hằng năm, Ban Tuyên giáo 
Thành ủy chủ động phối hợp với UBND, các cơ 

quan, ban ngành của thành phố trong việc triển 
khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, đặc biệt trong công tác thông tin, tuyên 
truyền gắn với nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là 
trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng- 
tái định cư, phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống 
văn hóa văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, 
các chủ trương chính sách về an sinh xã hội, tuyên 
truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới 
sáng tạo hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong 
việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn 
thành phố. Đồng thời tham mưu chỉ đạo các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể 
thường xuyên phối hợp đề ra các các biện pháp cụ 
thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, 
tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại 
nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, không để những 
tồn tại kéo dài phức tạp dẫn đến điểm nóng phát 
sinh trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo thành phố 
thường xuyên chủ động phối hợp với khối dân 
vận thành phố để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm 
trạng xã hội, nhất là các địa bàn trọng điểm, nhạy 
cảm về vấn đề tôn giáo, các địa bàn có các dự án 
liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng, tái định cư... tìm hiểu các vấn đề gây dư 
luận, bức xúc trong nhân dân để kịp thời thông tin 
tuyền truyền,  giải thích, định hướng tư tưởng, dư 
luận xã hội, tạo dựng sự đồng tình, ủng hộ trong 
quần chúng nhân dân.

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói 
chung, thành phố Tam Kỳ nói riêng, các thế lực thù 

Ngành Tuyên giáo thành phố Tam Kỳ
tham gia giải quyết những vấn đề nhạy cảm,
phức tạp, dễ xảy ra “điểm nóng”

Lê hoài ngọC �
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ
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địch tiếp tục tìm mọi cách chống phá, lợi dụng 
chính sách dân tộc, tôn giáo, tự do ngôn luận, báo 
chí để xuyên tạc các chủ trương, đường lối của 
Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc 
biệt là khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật đặc 
khu, thông qua Luật An ninh mạng, các đối tượng 
xấu đã kích động Nhân dân ở một số nơi trong 
nước biểu tình, gây rối an ninh trật tự xã hội, đã 
ảnh hưởng xấu đến tư tưởng quần chúng Nhân 
dân thành phố. Trước tình hình đó, Ban Tuyên giáo 
đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban 
hành nhiều văn bản lãnh chỉ đạo nhằm giữ vững 
ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn, đồng thời Ban Tuyên giáo chủ động tổ 
chức các Hội nghị Báo cáo viên- Tuyên truyền viên 
cơ sở và lồng ghép trong các Hội nghị sơ kết, tổng 
kết, học tập Nghị quyết, các lớp bồi dưỡng lý luận 
chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ để kịp thời thông 
tin và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, phòng 
chống các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù 
địch, phản động. Thời gian qua, tình hình hoạt 
động của các tôn giáo trên địa bàn thành phố nhìn 
chung cơ bản ổn định, song việc xuất hiện một số 
tôn giáo mới hoạt động như “Hội thánh Đức Chúa 
Trời”, “Pháp Luân Công” tiềm ẩn nhiều phức tạp gây 
mất an ninh trật tự tại địa phương... Tuy các hoạt 
động này đã bị các cơ quan chức năng thành phố 
theo dõi, xử lý, ngăn chặn kịp thời nhưng vẫn còn 
tiềm ẩn, phức tạp. Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn 

theo dõi nắm bắt tình hình và phối hợp với các cơ 
quan chức năng để tham mưu cho cấp ủychính 
quyền thành phố lãnh chỉ đạo xử lý kịp thời, không 
để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn.

Một số vấn đề khác trong xã hội còn nhiều bức 
xúc, nhất là trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi 
trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... ngành tuyên 
giáo đã kịp thời nắm bắt thông tin, tham mưu chỉ 
đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết, xử 
lý kịp thời, không để phát sinh các vấn đề nổi cộm, 
gây phức tạp tình hình.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác 
bồi thưởng, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối 
với quá trình xây dựng phát triển đô thị và đây 
cũng là lĩnh vực rất nhạy cảm, khó khăn, phức tạp 
dễ gây ra dư luận, bức xúc trong Nhân dân và dễ 
dẫn đến phát sinh “điểm nóng” nên  Ban Tuyên giáo 
đã tích cực tham gia phối hợp với UBND thành phố 
tham mưu cho Thành ủy ban hành Nghị quyết số 
04-NQ/TU, ngày 11/4/2016 về việc “bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016-2020”. Trên cơ 
sở đó, ngành tuyên giáo thành phố đã phối hợp 
với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thường 
xuyên nắm bắt tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động, thuyết phục trong việc thực hiện 
các chủ trương, chính sách  bồi thưởng, giải phóng 
mặt bằng, tái định cư nên đã góp phần giải quyết 
tốt những vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực này. 
Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định 
cư đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần 
quan trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 
án, công trình, đặc biệt là những dự án lớn trọng 
tâm, trọng điểm tạo động lức thúc đẩy phát triển 
kinh tế- xã hội của thành phố. Song song với việc 
thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về công tác 
bồi thưởng, giải phóng mặt bằng, tái định cư, Ban 
Tuyên giáo Thành ủy cũng đã chủ động tham mưu 
cho cấp ủy ban hành Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 
17/10/2016 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn thành 
phố Tam Kỳ, giai đoạn 2016-2020”. Qua hơn 2 năm 
triển khai thực hiện, công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng đã được các cấp, các ngành, các địa phương, 

Hội nghị giao ban công tác an ninh tư tưởng quý III 
năm 2018.
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Như lời khẳng định của đồng chí Phan Việt 
Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Nam: 

“Năm 2018, ngành tuyên giáo Quảng Nam đã thực sự 
chủ động, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường 
vụ, Thường trực cấp ủy các cấp, bám sát diễn biến tình 
hình thực tiễn cuộc sống, phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan trong hệ thống chính trị và đã tham mưu, đề xuất 
nhiều việc lớn, trọng tâm đối với nhiệm vụ chung của 
tỉnh. Chú trọng tính hiệu quả, gắn với sự phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh nhà, đã bám sát và phản ánh sâu sắc các 
lĩnh vực văn hóa-xã hội, kinh tế-chính trị, an ninh-quốc 
phòng; đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức công 
tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao cho. Góp 
phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng về chính 
trị, tư tưởng và đạo đức; xây dựng sự đoàn kết thống 
nhất trong đảng; đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng 
trên địa bàn, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận 
trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh trong năm qua”.

Sở dĩ có được sự ghi nhận, đánh giá trên là nhờ 
những kết quả chủ yếu, dấu ấn nổi bật mà ngành 
tuyên giáo đã đạt được trong năm 2018 vừa có tính 
toàn diện, vừa có tính trọng tâm, trọng điểm sau:

1. Ngành tuyên giáo đã chủ động, tích cực, đảm bảo 
chất lượng, khối lượng trong công tác tham mưu cấp ủy 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ trên lĩnh 

nguyễn hữu thiên �
Trưởng Phòng TH – LLCT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tuyên giáo
Quảng Nam-
Những dấu ấn
năm 2018

cơ quan, đơn vị tập trung quan tâm lãnh 
chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích 
cực; chất lượng, hiệu quả công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng ngày được nâng lên 
đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, an 
ninh tư tưởng trên địa bàn, tạo điều kiện để 
phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đồng 
thời, hằng quý Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ 
chức thông tin thời sự về tình hình kinh tế 
- xã hội của địa phương, cung cấp những 
thông tin cần thiết, nội dung các chương 
trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh 
tế- xã hội tại các Hội nghị Báo cáo viên, 
tuyên truyền viên cơ sở nhằm phục vụ kịp 
thời cho công tác thông tin tuyên truyền và 
định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng 
viên và nhân dân. Hằng tháng, hằng quý 
Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức các Hội 
nghị giao ban công tác an ninh tư tưởng 
và tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội. 
Qua đó, kịp thời nắm bắt các thông tin từ 
thực tiễn ở cơ sở để tham mưu đề xuất cho 
Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố 
chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát nổi 
cộm, bức xúc trong Nhân dân, không để 
tồn tại kéo dài, phức tạp dẫn đến “điểm 
nóng” trên địa bàn thành phố. 

Với việc thực hiện tốt công tác tham gia 
và phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố giải 
quyết những vấn đề nhạy cảm, phức tạp 
trên địa bàn trong thời gian quan đã góp 
phần quan trọng trong việc phát triển kinh 
tế- xã hội thành phố. 

Trong thời gian đến, Ngành Tuyên giáo 
Thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kết 
quả đạt được, làm tốt hơn nữa trong công 
tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ trên 
các lĩnh vực công tác tuyên giáo nhằm phục 
vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
xây dựng thành phố Tam Kỳ ngày càng 
phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô 
thị xanh, xứng đáng là đô thị loại II, trung 
tâm  kinh tế - chính trị - văn hóa- khoa học 
công nghệ của tỉnh Quảng Nam. 
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vực chính trị, tư tưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ 
do cấp ủy giao. Đã chủ động, kịp thời, chất lượng 
trong công tác tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều 
chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đổi 
mới, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các 
nghị quyết của Đảng thông qua việc tổ chức học 
tập bằng hình thức truyền hình trực tiếp toàn tỉnh, 
học trực tuyến từ trung ương đến tỉnh, đến huyện 
và một số xã, viết thu hoạch phù hợp với từng đối 
tượng; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng 
kế hoạch thực hiện gắn với tăng cường kiểm tra, 
giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị 
quyết tại các Đảng bộ cơ sở.

Tham mưu phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh 
tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn 
với Giao lưu các gương điển hình tiên tiến trong 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Tham mưu tổ chức lớp bồi 
dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán 
bộ chủ chốt của tỉnh, huyện về nội dung phòng, 
chống “Diễn biến hòa bình” trong tình hình mới”. 
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương phục 
vụ tốt, đảm bảo tổ chức thành công Lễ đón nhận 
danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 
Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5.

2. Đã tăng cường công tác ngăn chặn, đấu 
tranh, phòng chống các hoạt động động diễn biến 
hòa bình, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh chính trị 

Đồng chí Phan Việt Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại 

Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018.

trên địa bàn: Tập trung thực hiện Kết luận số 23-
KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII 
về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò 
của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 
Kết luận số 94-TB/TW của Ban Bí thư khóa IX về 
nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm 
mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, 
văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; thành lập 
và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng 
chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực 
tư tưởng, văn hóa tỉnh Quảng Nam; đề tài khoa 
học về nhận diện, đấu tranh phòng chống hoạt 
động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, 
văn hóa trên địa bàn tỉnh.

3. Việc 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 được triển khai sâu 
rộng, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới, 
tấm gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong 
đời sống chính trị, xã hội, góp phần xây dựng đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh: Ngành tuyên giáo đã 
tham mưu triển khai thực hiện chuyên đề năm 
2018 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, 
với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ 
quan, đơn vị và nhấn mạnh thực hiện trách nhiệm 
nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. 
Thường xuyên hướng dẫn các cấp ủy, mặt trận, 
đoàn thể, các cơ quan chuyên môn, báo chí đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức 
phong phú, sinh động. Đài Phát thanh- Truyền 
hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Trang thông tin điện 
tử Tỉnh ủy, các trang tin, bản tin, đài truyền thanh-
truyền hình các huyện, thị, thành phố đã xây dựng 
các chuyên mục, chuyên trang thường xuyên đưa 
tin, bài, phóng sự về tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Giải thưởng sáng tác, quảng 
bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ 
đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh được phát động, hưởng ứng 
của đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo với với 24 tác 
phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, quảng bá đạt 
giải thưởng cấp tỉnh, trong đó, có 02 tác phẩm đạt 
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giải tại Trung ương (1 giải B về nhiếp ảnh  và 1 giải 
C về xuất bản phẩm).

4. Công tác tuyên giáo đã bám sát, phản ánh các 
mặt đời sống xã hội và đóng góp tích cực, hiệu quả 
vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định về 
an ninh tư tưởng, quốc phòng: Thực hiện kịp thời, 
chất lượng việc biên soạn các ấn phẩm cung cấp 
thông tin nhằm định hướng dư luận trên địa bàn 
tỉnh. Công tác tuyên truyền thực hiện toàn diện, 
đồng bộ, góp phần tích cực, hiệu quả vào nhiệm 
vụ phát triển kinh tế, xã hội. Việc nắm bắt, dự báo 
tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội được thực 
hiện thường xuyên, kịp thời. Ngành tuyên giáo đã 
tăng cường nắm bắt, nghiên cứu, dự báo tình hình 
tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trên địa bàn, nhất là nhiệm vụ trọng 
tâm, các vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan 
trực tiếp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, chính 
sách, nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Cùng 
với duy trì giao ban tình hình tư tưởng, dư luận xã 
hội, định hướng tuyên truyền báo chí hằng quí, 
trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện, 
thị, thành ủy đã tổ chức hơn 40 cuộc điều tra dư 
luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Công tác giáo dục lý luận chính trị được chú trọng, 
có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp 
dạy và học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, 
gắn lý thuyết với thực hành, đẩy mạnh sử dụng 
công nghệ thông tin vào giảng dạy. Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Hội thi giảng 
viên lý luận chính trị giỏi toàn tỉnh năm 2018. 

Ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ nét vai trò 
chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí, văn 
hóa -văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng. 
Tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác 
tham mưu về giáo dục, đào tạo, khoa học, công 
nghệ, môi trường, y tế, dân số, thể thao. Công tác 
lãnh đạo, định hướng báo chí, xuất bản tiếp tục 
đổi mới, chất lượng. Tổ chức thường xuyên, định 
kỳ giao ban báo chí để nắm bắt tình hình và định 
hướng thông tin. Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa 
lãnh đạo tỉnh với đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, 
báo chí toàn tỉnh năm 2018; Hội thảo khoa học 
cấp tỉnh“50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

(1968-2018)”.  
5. Ngành tuyên giáo đã tự soi, tự sửa và đổi 

mới, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn, trong 
phương thức chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong toàn 
ngành; thực hiện hiệu quả việc đổi mới, tinh gọn, sắp 
xếp tổ chức bộ máy: Phương thức thực hiện nhiệm 
vụ trong toàn ngành được ứng dụng công nghệ 
thông tin, giảm hội họp, giao ban. Thực hiện Nghị 
quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”:  Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức 
bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, xây dựng Đề án vị trí việc làm và Đề án 
sắp xếp, tinh giảm cấp phó và giảm đầu mối bên 
trong; giảm 2 đơn vị cấp phòng, 1 Trưởng phòng, 
3 phó trưởng phòng, thuyên chuyển và tinh giản 
7 biên chế công chức và hợp đồng 68.  Đối với cấp 
huyện, đến nay có 17/18 huyện, thị, thành đã thực 
hiện sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Những dấu ấn, kết quả nổi bật năm 2018 cho 
thấy sự phát triển vững mạnh của ngành tuyên 
giáo, là tiền đề, động lực để ngành tuyên giáo tỉnh 
nhà bước vào năm 2019 với tinh thần, khí thế mới 
và niềm tin vào việc hoàn thành thắng lợi các mục 
tiêu, chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi 
mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội năm 2019 của 
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Trần Văn Tân, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị dẫn đầu.
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Là một trong bốn cán bộ 
đầu tiên tham gia tiếp quản 
và xây dựng Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Quảng Nam từ 
những ngày đầu gian khó. Song 
với ý chí, nghị lực kiên cường, ông 
cùng tập thể cán bộ, công chức, 
viên chức ngành y đã khẳng định 
được vị trí và vai trò của mình 
trong đời sống xã hội ở Quảng 
Nam nói riêng và đồng bào nhân 
dân miền Trung - Tây Nguyên nói 
chung. Ông là tiến sỹ, bác sỹ, Thầy 
thuốc ưu tú Đinh Đạo - Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương Quảng Nam.

Ít ai biết rằng, sinh ra và lớn lên trong một gia 
đình giàu truyền thống cách mạng nhưng bác 
sĩ  Đinh Đạo lại gặp muôn vàn khó khăn vì bố mẹ 
mất sớm, thiếu thời của ông phải trải qua bao nỗi 
nhọc nhằn. Với vai trò là người anh trai cả của gia 
đình, khó khăn lớn nhất là làm sao cho anh em mình 
được học hành và mai sau trở thành công dân có ích 
cho xã hội. Với ý nghĩ và tình cảm, với tinh thần vượt 
khó vươn lên cùng anh em trưởng thành. Riêng 
ông, đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn 
thành chương trình và tốt nghiệp đại học y khoa. Và 
trong quá trình lao động, học tập ông đã phấn đấu 
đỗ Tiến sĩ y khoa. Bản thân ông đã rất tâm huyết với 
công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đóng góp 
cho thành tựu y học tỉnh nhà.

Tôi thật sự vinh dự được gặp ông và những thầy 
thuốc của bệnh viện, được nghe ông tâm sự về quá 

trình hình thành và phát triển của 
bệnh viện, về những lúc gian nan 
của đơn vị.  Tôi thật sự xúc động và 
thấu hiểu, sẻ chia với ông bằng cái 
bắt tay ấm áp về những khó khăn, 
gian khổ mà mỗi cán bộ, y bác sỹ 
nơi đây đã trải qua. Ông tâm sự: 
“Thật ra, không phải dễ dàng tạo 
được một bệnh viện vững vàng; 
không dễ dàng lấy được sự tin yêu 
và quý mến của người bệnh nếu 
những người thầy thuốc không tự 
phấn đấu, không tự yêu quý bệnh 
nhân”. Và để phục vụ cho nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các 

thầy thuốc nơi đây, dưới sự linh hoạt điều hành của 
thầy thuốc Đinh Đạo, họ vẫn đang miệt mài phấn 
đấu thể khẳng định thương hiệu của mình trong 
thời kỳ hội nhập và phát triển.

 Được tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện đa 
khoa huyện Núi Thành với quy mô của một Bệnh 
viện hạng 2, tổng số giường bệnh là 250 giường với 
114 cán bộ, nhân viên. Với điểm xuất phát như vậy, 
bằng sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề ông cùng tập 
thể Ban Giám đốc đã đề ra phương hướng nhiệm 
vụ phát triển chiến lược để đáp ứng nhu cầu khám 
chữa bệnh và phục hồi chức năng cho Nhân dân 
8 tỉnh thành phố khu vực Trung Trung bộ và Tây 
Nguyên; tham gia đào tạo nhân lực y tế, tham gia 
phòng, chống dịch bệnh tại khu vực Trung Trung Bộ 
và Tây Nguyên, nghiên cứu khoa học; triển khai ứng 
dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục 
vụ công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng 

Thầy thuốc tận tâm với nghề
Võ Công úC �

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Chân dung Bác sĩ Đinh Đạo
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và duy trì các mối quan hệ hợp tác với các nước, các 
tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài trong 
các hoạt động liên quan đến việc khám chữa bệnh.

Trải qua thời gian xây dựng và phát triển đến 
nay bệnh viện đã đạt được những thành quả đáng 
ghi nhận, đội ngũ cán bộ, y bác sỹ từ 114 người thì 
nay đã tăng lên hơn 700 người  trong đó đội ngũ 
y, bác sỹ có trình độ cao như tiến sỹ, bác sỹ chuyên 
khoa I, chuyên khoa II... tăng lên gần 120 người. Từ 
một tổ chức Đảng có 43 đảng viên đến nay có 151 
đảng viên. Số bệnh nhân tham gia điều trị nội trú 
duy trì trên 500 bệnh nhân. Đặc biệt trong công 
tác khám chữa bệnh bác sĩ Đinh Đạo là người tiên 
phong trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào 
bệnh viện để cập nhật và triển khai các danh mục kỹ 
thuật cao mang lại kết quả điều trị tối ưu cho bệnh 
nhân; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả 
điều trị gắn với đổi mới phong cách, thái độ phục 
vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh nói riêng, 
khách hàng nói chung; quan tâm mở rộng dịch vụ 
chăm sóc khách hàng hiệu quả gắn với cải thiện đời 
sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc của 
toàn thể công chức, viên chức, người lao động. 

Từ khi thành lập đến nay, bệnh viện đã triển 
khai kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn và 
đây là yêu cầu được bản thân đồng chí Bí thư Đảng 
ủy - Giám đốc cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện 
và toàn thể các khoa, phòng quan tâm, chú trọng 
phát triển. Đến năm 2018, Bệnh viện đã triển khai 
được các kỹ thuật mới như: Điều trị bằng sóng xung 
kích; test nhanh Helicobacter Pylori Ag; chạy thận 
nhân tạo HDF-ONLINE; khoan các tổn thương vôi 
hóa ở động mạch vành; điều trị trĩ bằng thủ thuật 
tiêm PG60; phẫu thuật cắt gan và phá hủy khối u 
ung thư gan bằng vi sóng Microwave, Test nhanh  
EV71... trong đó có 4 kỹ thuật vượt trội so với khu 
vực, gồm: Khoan cắt các tổn thương vôi hóa nặng 
ở động mạch vành-Rotablator; CTO ngược dòng 
trong điều trị bệnh mạch vành thuyên tắc mạn tính 
hoàn toàn; Phá hủy khối u ung thư gan bằng vi sóng 
MWA và chạy thận trên máy thẩm tách siêu lọc máu 
HDF online 5008S.

Thấm nhuần lời dạy “Lương y như tự mẫu” của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua ngoài 
công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, ông cùng 

tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn quan tâm đến 
phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh. Đây là sự cụ thể hóa việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh vào nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng 
viên tại đơn vị. Trong đó việc làm cụ thể thiết thực 
được nhắc đến là hỗ trợ cho bệnh nhân khó khăn 
với số tiền hơn 600.000.000 đồng, hỗ trợ 25.000 
lượt bệnh nhân nhận suất ăn miễn phí từ chương 
trình “Bếp ăn từ thiện” cùng nhiều hoạt động khám 
bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí ở các vùng 
khó khăn trong khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Với cương vị là Bí thư Đảng Ủy - Giám đốc Bệnh 
viện, bác sĩ Đinh Đạo luôn đăt niềm tin vào đội ngũ 
cán bộ của đơn vị. Để làm được điều đó, ông đã chủ 
động đề xuất cho chính quyền tỉnh và địa phương 
quan tâm ban hành một số chính sách cho cán bộ 
có tay nghề, trình độ cao. Chủ động liên kết mở 
lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn, đào tạo lý luận 
chính trị ngay tại đơn vị cho hơn 70  cán bộ quản lý 
và dự nguồn. Không dừng lại ở đó, với ý chí vươn lên 
mạnh mẽ, phấn đấu đạt mục tiêu trở thành Bệnh 
viện hạng I vào năm 2020 với quy mô 800 giường 
bệnh và trở thành Bệnh viện Đa khoa hạng I hoàn 
chỉnh vào năm 2025. Bệnh viện xây dựng thương 
hiệu với hai giá trị cốt lõi là chất lượng dịch vụ y 
tế và sự hài lòng của người bệnh là trung tâm; cải 
thiện không ngừng đời sống, môi trường làm việc 
của CCVCLĐ là động lực. Trên cơ sở huy động và sử 
dụng hiệu quả 6 nguồn lực: nhân lực, vật lực, tài lực, 
khách hàng, sự quản lý và thời gian theo phương 
châm năng động hóa, chuyên sâu hóa, xã hội hóa 
và niềm tin hóa.

Với những cống hiến không mệt mỏi cho đơn 
vị trong những năm qua. Năm 2012 tiến sỹ, bác sỹ, 
thầy thuốc Đinh Đạo vinh dự được nhận danh hiệu 
Thầy thuốc Ưu tú , được cơ quan công nhận Chiến 
sĩ thi đua liên tục từ năm 2007 đến 2018, được tặng 
Bằng khen Thủ tướng chính phủ và nhiều danh hiệu 
cao quý khác.

Tin tưởng rằng, với đức tính tận tâm với nghề, 
bằng sự nhiệt huyết của mình vị Thầy thuốc đáng 
kính sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho 
bệnh viện, cho ngành y tế nói riêng và cho quê 
hương Quảng Nam anh hùng.
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Sinh ra trong một gia đình thuần nông lại 
đông anh em ở xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, 
ngay từ thời thanh niên, anh Võ Ngọc Tốt 

đã biết tự lập trong mọi công việc. Anh luôn tích 
cực tham gia nhiều hoạt động ở địa phương. Dù 
bất cứ việc gì được giao, anh cũng luôn cố gắng 
hoàn thành thật tốt. Năm 1996, anh thi đỗ công 
chức và công tác ở Phòng Tổ chức chính quyền 
huyện Đại Lộc. Đến năm 1998, được điều chuyển 
về làm cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. 10 
năm gắn bó với ngành kiểm tra Đảng, đồng chí  
Võ Ngọc Tốt luôn học hỏi, trau dồi nhiều kiến thức, 
kỹ năng trong công tác. Đến năm 2009, ghi nhận 
những đóng góp tích cực cũng như sự nỗ lực 
không ngừng nghỉ của đồng chí, cấp trên đã luân 
chuyển đồng chí về xã Đại Hòa, giữ cương vị Phó 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Ở vị trí lãnh đạo 
một địa phương, đồng chí Võ Ngọc Tốt gặp không 
ít bỡ ngỡ, khó khăn. Nhưng với bản tính của một 

cán bộ năng nỗ, một đảng viên gương mẫu, nhiệt 
tình, đồng chí đã cùng tập thể xã Đại Hòa nhiều 
năm liền vươn lên giành Cờ  dẫn đầu trong phong 
trào thi đua của huyện Đại Lộc.

Từ năm 2013 đến đầu năm 2015, đồng chí Võ 
Ngọc Tốt về công tác tại Thanh tra huyện Đại Lộc. 
Từ tháng 5 năm 2015 đến nay, đồng chí được cử 
giữ chức Trưởng phòng Tư pháp huyện kiêm Bí 
thư chi bộ. Đã từng kinh qua nhiều đơn vị, được 
giao nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ cán bộ cho 
đến lãnh đạo, nên đồng chí đã tích lũy cho mình 
một lượng kiến thức cũng như kỹ năng không nhỏ 
trong công tác cũng như quản lý điều hành. Ngay 
khi tiếp cận công tác tư pháp, đồng chí đã tìm hiểu 
một cách cặn kẽ nhiệm vụ cũng như hoạt động 
của ngành tư pháp. Những khó khăn, những tồn 
tại, hạn chế trước đó lần lượt được đồng chí đưa 
ra bàn bạc công khai trong chi bộ, cơ quan để tìm 
hướng khắc phục. Hàng loạt những cách làm mới, 
những giải pháp mang tính đột phá được Phòng 
Tư pháp huyện Đại Lộc triển khai dưới sự điều 
hành của “người thuyền trưởng” Võ Ngọc Tốt. 

Sự cố gắng của người trưởng phòng đầy trách 
nhiệm và một tập thể đoàn kết đã được khẳng 
định bằng kết quả thi đua hàng năm. 4 năm liền 
(từ 2015 đến 2018), Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc 
vươn lên dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tư 
pháp của cụm đồng bằng tỉnh Quảng Nam. Kết 
quả này không hề đơn giản đối với một đơn vị còn 

hoài an �Trách 
nhiệm, sáng 

tạo trong công việc, 
gần gũi, giản dị trong cuộc 
sống đời thường là những 

nhận xét của rất nhiều người 
khi nói về đồng chí Võ Ngọc 
Tốt (51 tuổi) - Bí thư chi bộ, 

Trưởng phòng Tư pháp 
huyện Đại Lộc.

CáN Bộ
gương mẫu
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nhiều khó khăn như phòng Tư pháp huyện Đại 
Lộc. Chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm trong 
công tác, đồng chí Võ Ngọc Tốt cho biết: “Tôi cho 
rằng, với vai trò là một bí thư chi bộ, trưởng phòng, 
là người lãnh đạo và chịu trách nhiệm về mọi hoạt 
động của chi bộ, cơ quan, bản thân tôi phải luôn 
phấn đấu hết mình cho công việc, gương mẫu trong 
cuộc sống. Có như vậy mới tạo được sự tín nhiệm 
của đồng nghiệp và sự đồng thuận, thống nhất 
trong tập thể”.

Chất lượng công tác phổ biến, tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật của huyện Đại Lộc trong 
mấy năm trở lại đây đã có những chuyển biến 
rõ nét.  Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc đã tổ chức 
tuyên truyền trực tiếp cho tín đồ tại các cơ sở tôn 
giáo, tuyên truyền cho người lao động tại các 
doanh nghiệp, lồng ghép tuyên truyền ở các điểm 
tập trung đông người như hội chợ, triển lãm, các 
phiên tòa xét xử lưu động.... Đặc biệt,  hoạt động 
tuyên truyền lưu động tại khu dân cư kết hợp với 
đối thoại chính sách pháp luật; tổ chức Hội thi 
Rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật từ huyện 
đến cơ sở... Hàng loạt cách làm linh hoạt, sáng 
tạo mà đồng chí Võ Ngọc Tốt cùng cơ quan triển 
khai đã mang lại kết quả đáng mừng. Nhiều chính 
sách, quy định mới của pháp luật đã được tuyên 
truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân, góp phần quan trọng xây dựng một xã hội 
thượng tôn pháp luật.

Bên cạnh đó, đồng chí Tốt luôn trăn trở trước 
những hạn chế của công tác cải cách thủ tục hành 
chính mà ngành Tư pháp là một trong số những 
đơn vị trực tiếp thực hiện. Với suy nghĩ phải cố 
gắng giải quyết công việc cho Nhân dân một cách 
nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, đồng chí đã 
tham mưu UBND huyện, trực tiếp thực hiện đồng 
thời chỉ đạo các địa phương trả hồ sơ hộ tịch tại 
nhà cho công dân, đối với các đối tượng ưu tiên 
như: gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo 
đơn không nơi nương tựa, phụ nữ đơn thân, dân 
tộc thiểu số… Trong hơn 3 năm qua, ngành tư 
pháp huyện Đại Lộc đã trao trả hồ sơ hộ tịch tại 
nhà cho hơn 350 trường hợp. 

Với vai trò là một Bí thư chi bộ, một đảng viên, 
đồng chí Võ Ngọc Tốt đã gương mẫu chấp hành 

tốt những quy định của Đảng. Dù là lãnh đạo một 
ngành song đồng chí luôn gần gũi, chia sẻ công 
việc với anh em đồng nghiệp.  Khi phân công đi 
công tác hoặc đi báo cáo, đồng chí luôn nhường 
cho đồng nghiệp nữ ở những địa bàn gần, điều 
kiện đi lại thuận tiện còn những địa phương ở 
xa, đường đi cách trở thì đồng chí đảm nhận. Có 
những địa phương cách xa trung tâm huyện gần 
30 cây số đồng chí vẫn đến tận nơi để báo cáo, 
tuyên truyền. Đồng chí tâm sự: “Đặc thù của Phòng 
Tư pháp huyện là cán bộ nữ nhiều nên với tư cách là 
đồng nghiệp, tôi muốn san sẻ bớt những khó khăn 
trong công việc của cơ quan. Mình là lãnh đạo mà 
không gương mẫu thì làm sao điều hành quản lý. Tôi 
chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi”. 

Với những đóng góp nổi bật cho phong trào 
thi đua của ngành Tư pháp huyện Đại Lộc cũng 
như việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, 
đồng chí Võ Ngọc Tốt đã được Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Nam nhiều lần tặng Bằng khen vì đã có 
thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Chủ 
tịch UBND huyện Đại Lộc cũng đã tặng nhiều Giấy 
khen cho đồng chí vì đã có nhiều thành tích đóng 
góp trong các lĩnh vực công tác: an ninh trật tự, an 
toàn giao thông, quân sự, cải cách hành chính,... 
cùng với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong 
nhiều năm liền. Đặc biệt, năm 2018, đồng chí Võ 
Ngọc Tốt vinh dự là 1 trong số 24 cá nhân tiêu biểu 
được UBND huyện Đại Lộc khen thưởng về thành 
tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-
2018. 4 năm liền, Chi bộ Phòng Tư pháp huyện 
Đại Lộc đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ và đồng chí Võ Ngọc Tốt cũng 
được bình chọn là đảng viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao.

Chia tay người Trưởng phòng đầy trách nhiệm, 
một Bí thư chi bộ gương mẫu, một cán bộ tận tâm 
với công việc, tận tụy với Nhân dân, câu nói của 
đồng chí: “Mình là cán bộ, là đảng viên cần phải 
gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước cơ quan 
và đặc biệt là phải tôn trọng Nhân dân, vì Nhân dân 
phục vụ. Làm được điều đó, chắc chắn sẽ có kết quả 
như mong đợi” vẫn hiện hữu trong tôi. 






