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Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng 
nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận 

không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, 
có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn…”. 
Nghị quyết cũng xác định rõ: “Nguyên nhân sâu xa, 
chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán 
bộ, đảng viên trước hết là do bản thân những cán bộ, 
đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện”. Bởi vậy, một 
trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý 
nghĩa quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng và 
cách mạng trong giai đoạn hiện nay đó là cán bộ, 
đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện góp phần phòng, 
chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống trong nội bộ Đảng. 

Thực tiễn cho thấy, do nhiều tác động của mặt 
trái cơ chế thị trường và những âm mưu thủ đoạn, 
hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 
địch dẫn đến một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện 
nay không giữ được phẩm chất, bản lĩnh của người 
đảng viên cộng sản; suy thoái về đạo đức, lối sống, 
có biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa”. Và sự suy 
thoái đó đang diễn ra vô cùng phức tạp dưới nhiều 
hình thức, mức độ khác nhau; không chỉ tiềm tàng ở 
một vài nơi mà hiện diện ở rất nhiều nơi, không chỉ 
ở một vài người hay nhóm người mà đang hiện diện 
sâu rộng trong một bộ phận đáng kể đội ngũ cán bộ, 
đảng viên; thể hiện qua lối sống ích kỉ, thực dụng, 
cơ hội, quan liêu, nhũng nhiễu, đố kị, kèn cựa, tham 
ô tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng 
cấp, chạy thành tích; thái độ làm việc hời hợt, thiếu 
trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, 
gây mất đoàn kết nội bộ, lợi dụng chức vụ quyền 
hạn hoặc để người thân lợi dụng chức vụ quyền hạn 
toan tính, vụ lợi cá nhân... Một bộ phận cán bộ, đảng 

viên có lối sống tùy tiện, hưởng lạc, xa hoa, lãng phí 
dẫn đến vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức gia 
đình và xã hội... Những biểu hiện suy thoái về đạo 
đức, lối sống đó chính là nguyên nhân dẫn đến suy 
thoái về tư tưởng chính trị. Trong thực tế, không ít 
cán bộ, đảng viên có tư tưởng “trùm mền”, “dĩ hòa vi 
quý”… thậm chí là nao núng, dao động, không tin 
tưởng vào mục tiêu chính trị, đường lối lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước dẫn đến việc không hành động, 
không đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng 
và hành động sai trái, đánh mất vị thế, vai trò tiên 
phong của người cán bộ, đảng viên. Đó chính là sự 
tha hóa và thoái hóa về đạo đức, nhận thức chính trị 
và hành động chính trị; là mối nguy hiểm trực tiếp 
đối với vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín chính 
trị của Đảng, Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc phòng 
chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng như: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 101-QĐ/TW 
ngày 07/6/2012 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 về một số 
việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương 
của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 
25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên 
Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị 
quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính 
trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 

Cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện góp phần
quan trọng vào việc phòng, chống suy thoái về

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ Đảng
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địch trong tình hình mới. Đặc biệt, Ban Chấp hành 
Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI và khóa XII) tạo được sự chuyển biến mạnh 
mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, 
việc phòng, chống, ngăn chặn các thủ đoạn của các 
thế lực thù địch chống phá Đảng chỉ đạt kết quả 
tốt nhất khi có sự đồng lòng, tự giác phòng, chống, 
ngăn chặn của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân thông qua việc tự tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống. Việc tự tu dưỡng, rèn 
luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên chỉ có kết quả khi chính họ có nhu cầu 
tu dưỡng, rèn luyện. Bởi vì, tự tu dưỡng, rèn luyện 
chính là quá trình mỗi cá nhân tự xây dựng, phát 
triển và giữ gìn những chuẩn mực cơ bản của đạo 
đức cách mạng, tạo nên những phẩm chất, nhân 
cách trong mỗi con người cách mạng. 

Do đó, một trong những nhiệm vụ cấp thiết để 
góp phần phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống trong nội bộ Đảng đó là khơi dậy 
tinh thần, động cơ tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, 
đảng viên thông qua những biện pháp sau đây:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng 
viên. Trong đó: 

- Tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị về 
phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, không để 
các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên 
tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ thông qua việc đào 
tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức 
mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, 
coi trọng chất lượng nội dung, phương pháp, hình 
thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng 
thực tế, tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất 
lượng dạy và học. Đổi mới công tác thông tin, tuyên 
truyền theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, lên 
án mạnh mẽ những hiện tượng tiêu cực để tuyên 
truyền, vận động. Chú trọng công tác dự báo, đánh 
giá tình hình tư tưởng, tâm lý xã hội trong cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân. 

- Nội dung giáo dục, tuyên truyền phải gắn với nội 
dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với trách nhiệm nêu 
gương theo Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012, 

Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí 
thư, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của 
Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời quán triệt 
sâu sắc các nghị quyết của Đảng về giáo dục đạo 
đức, chính trị, tư tưởng, như Nghị quyết Trung ương 
5 (khóa VIII) về văn hóa; Nghị quyết Trung ương 6, 
lần 2 (khóa VIII); Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); 
Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa X); Nghị quyết 35-
NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; đặc biệt là 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng 
Đảng, trong đó nhấn mạnh vấn đề trọng tâm, xuyên 
suốt và cấp bách nhất hiện nay là: Kiên quyết đấu 
tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của 
đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. 

- Trong giáo dục, tuyên truyền cần chú ý nâng cao 
nhận thức về vai trò to lớn của đạo đức cách mạng 
và sự cần thiết phải tăng cường giáo dục, rèn luyện 
đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đồng 
thời phải giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng 
viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về 
những chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng là: 
Trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công vô tư; yêu thương con người và có tinh 
thần quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị. Cán bộ, 
đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, 
đạo đức lối sống cần trải qua quá trình khổ luyện, 
phấn đấu thường xuyên, liên tục, có chủ định, có ý 
chí quyết tâm cao để vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách và đôi khi là vượt qua chính bản thân mình. Từ 
đó, giúp cán bộ, đảng viên xác định đúng động cơ, 
thái độ, tinh thần tự học để tự xây dựng kế hoạch tu 
dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình 
nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống, 
ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị đạo đức, lối sống. 

- Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình 
để cán bộ, đảng viên tự đánh giá đúng bản thân, biết 
rõ ưu, khuyết điểm để tự xác định nội dung, biện 
pháp và ý chí quyết tâm tự học tập, tự tu dưỡng, 
rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 
sống, trình độ, năng lực cần thiết và phương pháp, 
tác phong làm việc. 
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Hai là, đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách; đổi 
mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 
19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Thực tiễn 
cho thấy, tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán 
bộ, đảng viên thường bắt nguồn từ nguyên nhân 
bất cập của cơ chế, chính sách. Bởi cơ chế, chính sách 
là sản phẩm sáng tạo của chủ thể lãnh đạo, quản lý; 
nếu phù hợp thì sẽ tạo động lực thúc đẩy tiến bộ, tối 
đa hóa lợi ích công; còn nếu không phù hợp thì sẽ là 
lực cản cho phát triển, thậm chí bị biến thành công 
cụ hợp pháp của những nhóm lợi ích nhất định trong 
hệ thống. Do đó, việc hoàn thiện các hệ thống văn 
bản bám sát với thực tế, đi vào cuộc sống sẽ tạo môi 
trường làm việc, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, 
tạo niềm tin, động lực cho cán bộ, đảng viên phấn 
đấu phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm trong 
công việc và nâng cao bồi dưỡng, rèn luyện tư tưởng 
chính trị, đạo đức lối sống.

Hơn nữa, đổi mới cơ chế chính sách sẽ góp phần 
kiểm soát quyền lực một cách chặt chẽ, có hiệu 
quả. Thông qua việc xây dựng hệ thống văn bản 
quy định công khai, minh bạch những nguyên tắc, 
trình tự, nội dung thực thi quyền lực sẽ giúp cán bộ, 
đảng viên và nhân dân kiểm soát quyền lực trên tất 
cả các lĩnh vực, các ngành nghề, chống chạy chức, 
chạy quyền, tham ô, tham nhũng góp phần đáng 
kể phòng, chống, ngăn chặn những biểu hiện suy 
thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội 
bộ Đảng.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ 
chức đảng, phát huy vai trò của các tổ chức quần 
chúng đối với việc tự tu dưỡng, rèn luyện của cán 
bộ, đảng viên; trong đó coi trọng việc phát huy trách 
nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 
quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ đấu tranh đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 
cán bộ, đảng viên. Đảng ta là Đảng cầm quyền,  các 
cấp ủy, tổ chức đảng có vai trò rất quan trọng trong 
việc giúp đỡ, quản lý, giáo dục và định hướng đối với 
cán bộ, đảng viên. Vì vậy, các cấp uỷ, tổ chức đảng 
cần tạo môi trường thuận lợi, chú trọng phân công, 
giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên để có điều kiện 
cọ xát, rèn luyện, thử thách; qua đó quan tâm theo 
dõi tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên phấn đấu 

tiến bộ và trưởng thành. Cấp ủy, tổ chức đảng có 
trách nhiệm hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện 
đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các 
quy định về trách nhiệm nêu gương; tự soi 27 biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và cam kết tu dưỡng, 
rèn luyện, phấn đấu để làm căn cứ hành động và cơ 
sở để đánh giá, xếp loại hằng năm; biến những nội 
dung này thành hành động tự giác, tự nguyện, tự 
thân trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện có hiệu quả thì cấp ủy các cấp và 
tổ chức đảng cần đổi mới và thực hiện hiệu quả 
phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảng 
viên; đặc biệt là đổi mới phương pháp đánh giá cán 
bộ, đảng viên theo hướng đa chiều, xuyên suốt, liên 
tục một cách kịp thời, khách quan, chính xác, thuyết 
phục. Bên cạnh đó, cần thường xuyên lắng nghe ý 
kiến đóng góp của các tổ chức quần chúng thông 
qua Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính 
trị - xã hội; coi trọng xây dựng và thực hiện tốt kế 
hoạch để các tổ chức quần chúng đóng góp cho cán 
bộ, đảng viên, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn 
luyện của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần làm cho 
Đảng trong sạch, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng 
trong sạch ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc 
giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung kiểm 
tra, giám sát phải toàn diện, cả về tư tưởng chính 
trị, động cơ, thái độ, năng lực công tác, phẩm chất 
đạo đức, lối sống. Quá trình kiểm tra, giám sát phải 
phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, tổ chức 
đảng, các cơ quan chức năng và quần chúng để có 
thông tin đầy đủ, chính xác; kiên quyết khắc phục 
bệnh “hình thức”, làm chiếu lệ. Đặc biệt, chú trọng 
việc kiểm tra, giám sát việc giáo dục, rèn luyện đối 
với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 
để họ thực sự là những tấm gương tiên phong cho 
cấp dưới và quần chúng nhân dân. 

Năm là, thực hiện tốt công tác thi đua khen 
thưởng. Thường xuyên theo định kỳ có đánh giá 
và biểu dương, khen thưởng đối với những cán bộ, 

(Xem tiếp trang 8)
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Gần 3 năm qua, việc triển khai thực hiện 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” gắn kết chặt chẽ 
với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ đã được Đảng bộ huyện Đông 
Giang chủ động triển khai nghiêm túc, sáng tạo 
và bước đầu đạt được kết quả quan trọng. Với 
phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, 
ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, từng cán 
bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã có sự 
chuyển biến tích cực trong nhận thức, thái độ và 
tinh thần trách nhiệm với công việc. 

Xác định khâu đột phá, giải quyết các vấn đề 
bức xúc nổi cộm

Huyện ủy Đông Giang đã triển khai một cách 
quyết liệt và cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị sát với thực tiễn của địa phương. Ban Thường 
vụ Huyện ủy lãnh đạo thực hiện tốt phương châm 
“trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi 
đôi với làm theo”, đồng thời gắn chủ đề hành động 
“Sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân và phục vụ Nhân 

dân, nâng cao tinh thần chủ động và trách nhiệm 
đối với nhiệm vụ được phân công” là nội dung trọng 
yếu, khâu đột phá trong việc học tập và làm theo 
Bác, nhằm giải quyết kịp thời có hiệu quả những 
bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ 
theo tình hình, điều kiện cụ thể xác định rõ những 
nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện trong từng năm và cho cả nhiệm kỳ. 
Trong đó, tập trung những nhiệm vụ quan trọng 
của địa phương để chỉ đạo quyết liệt: quan tâm 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính 
trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả... Bên cạnh đó tập trung triển khai 
thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tài 
nguyên rừng, khoáng sản, quản lý đất đai; vấn đề 
giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; 
bảo tồn bản sắc văn hóa Cơtu; đào tạo nghề gắn 
với việc làm; xây dựng và thực hiện nghiêm túc các 
quy định, quy chế làm việc của các cấp ủy, chính 
quyền, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở; đầu 
tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới;…

Cùng với việc xác định những nhiệm vụ trọng 
tâm, đột phá, Huyện ủy Đông Giang đã tập trung 
lãnh đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức 
xúc, nổi cộm: tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm 

Những kinh nghiệm
trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở huyện Đông Giang

Lê Văn Trưởng �
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang



5XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 12/2018

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

đất chồng lấn vùng giáp ranh tại thôn Lấy xã Tư 
với xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 
Nẵng; cơ sở bảo trợ xã hội tại xã Ba; tranh chấp đất 
đai tại xã Jơ Ngây với công ty cổ phần thủy điện 
Sông Côn 2, đất dự án cây cao su theo thẩm quyền; 
ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết 
thống trên địa bàn huyện. Trọng tâm là tổ chức 
cho các hộ gia đình ký vào bản cam kết và theo dõi 
việc triển khai thực hiện; tiếp tục rà soát tình trạng 
đảng viên vi phạm chính sách dân số, tảo hôn để 
có biện pháp xử lý thích hợp; sắp xếp một số cán 
bộ quản lý, giáo viên không đạt chuẩn;…

Có thể thấy, qua triển khai thực hiện Chỉ thị 
05 của Bộ Chính trị gắn với việc xác định nhiệm 
vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo thực hiện 
và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của 
địa phương, đơn vị đã tạo nên sự chuyển biến về 
nhận thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của các tổ chức cơ sở đảng và tính tiền phong 
gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất 
là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Niềm tin của 
các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện ngày 
càng được củng cố và nâng cao.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn niêm yết 
công khai 27 biểu hiện suy thoái, 19 điều đảng 
viên không được làm

Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và 
đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông 
Giang đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị mình để 
chủ động, sáng tạo trong xây dựng các chuẩn mực 
đạo đức về học tập và làm theo Bác phù hợp, ngắn 
gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trong đó, đề cao trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên “tự giác 
học trước”, “làm theo trước”, “chuẩn mực trong nhận 
thức và hành động”. Đến nay, tất cả các chi, đảng 
bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện đã xây dựng chuẩn 
mực đến từng cán bộ, đảng viên. Bên cạnh việc 
xây dựng các chuẩn mực, bắt buộc phải niêm yết 
công khai 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII, 19 điều đảng viên không 

được làm thành 02 bảng riêng treo ở những nơi 
trang trọng nhất và trước tiền sảnh cơ quan, đơn 
vị, địa phương để toàn thể cán bộ, đảng viên đọc 
để tự soi rọi mình, đồng thời để nhân dân theo dõi 
giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện. Đã có 49/49 
tổ chức cơ sở đảng trên toàn huyện đã hoàn thành 
việc niêm yết công khai các nội dung trên. 

Có thể nói đây là cách làm mới, sáng tạo của 
huyện với mục tiêu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, 
cơ quan, đơn vị dễ kiểm tra, đôn đốc; đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng 
cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ 
cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái 
độ phục vụ, văn hóa ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, 
các xã, thị trấn trong huyện.

Cam kết, đăng ký làm theo Bác trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm

Xác định việc đăng ký “làm theo” là nhiệm vụ 
trọng tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên 
đổi mới nội dung và hình thức triển khai. Bên cạnh 
việc duy trì ban hành sổ đăng ký làm theo Bác 
từ năm 2012 đến nay, năm 2017 Ban Thường vụ 
Huyện ủy ban hành quyết định phê duyệt danh 
sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban 
Thường vụ Huyện ủy quản lý, bí thư, phó bí thư, 
đảng ủy viên, chi ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực 
thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch cá nhân đăng 
ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh từng năm. Ban Thường vụ Huyện ủy thành 
lập 7 tổ/181 đồng chí, phân công đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng, có trách 
nhiệm hướng dẫn đăng ký, nhận xét, đánh giá việc 
làm theo. Hằng quý các tổ sinh hoạt 01 lần vào 
tháng cuối cùng của quý. Qua kiểm tra và qua báo 
cáo đánh giá cuối năm 2017, 100% cán bộ, đảng 
viên đã tiến hành đăng ký làm theo Bác theo sổ 
đăng ký do Huyện ủy ban hành. Trong sinh họat 
chi bộ thường xuyên đưa nội dung đăng ký để tập 
thể nhận xét đánh giá; đa số các chi bộ xem việc 
đăng ký học tập và làm theo Bác là một việc làm 
quan trọng và thường xuyên, đồng chí bí thư chi 
bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển 
khai thực hiện.

Năm 2018, ngay từ đầu năm các TCCSĐ, các cơ 
quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức cho cán bộ, 
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đảng viên triển khai cam kết, đăng ký làm theo Bác 
theo các hướng dẫn và sổ đăng ký mới ban hành 
của Ban Thường vụ Huyện ủy và đã có 2019/2108 
đảng viên trên toàn huyện đã tiến hành cam kết, 
đăng ký; 89 đảng viên không đăng ký, trong đó 45 
đảng viên hưu trí, 44 đảng viên thường do miễn 
sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt.

Công tác tuyên truyền là khâu quan trọng 
trong triển khai thực hiện Chỉ thị

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chú 
trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 
và nhân rộng gương điển hình trong học tập và 
làm theo Bác. Tiếp tục phát động, hưởng ứng Giải 
thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên 
toàn huyện. Trong bản tin thông báo nội bộ của 
huyện hàng số khi phát hành luôn đưa những bài 
viết, những mẩu chuyện về chủ đề học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
những gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền 
đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; Đài Truyền 
thanh - Truyền hình huyện thường xuyên nâng cao 
chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền với thời 
lượng 15 phút/01buổi/01tuần theo các chuyên đề 
hằng năm và đã phát thanh 55 tin và 20 bài về các 
gương người tốt, việc tốt và các nội dung liên quan 
trong việc học tập và làm theo Bác; đọc và công 
khai bản cam kết, đăng ký làm theo của 42/42 
đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 
lên sóng Đài Truyền thanh – truyền hình huyện để 
cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát; 
Công an huyện tham gia và đạt các thành tích tốt 
tại tỉnh như đạt giải B trong việc tuyên truyền “nội 
dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức; đạt giải 
khuyến khích với tiết mục kịch “Bác Hồ với công tác 
phòng, chống tham nhũng” do Hội Phụ nữ Công an 
tỉnh tổ chức; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã triển 
khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền các nội 
dung chuyên đề về Bác tại 95 điểm/11 xã, thị trấn 
với 6356 hội viên tham gia. Có11/11 xã, thị trấn đã 
xây dựng tủ sách “Phụ nữ làm theo lời Bác”. 

Việc phát hiện, xây dựng và biểu dương gương 
điển hình tiêu biểu trong việc học tập, làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua thực hiện đã có nhiều tấm gương tiêu biểu 
có sức lan tỏa, gương người tốt, việc tốt như: Ông 
Phạm Văn Anh, đảng viên Chi bộ Ban Quản lý rừng 
phòng hộ A Vương, tham mưu có hiệu quả trong 
việc thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ viên 
chức, lao động đơn vị. Hăng say lao động, sản xuất, 
phát triển kinh tế gia đình: tận dụng các diện tích 
đất xung quanh cơ quan để trồng 1000 cây chuối, 
4ha keo; phát triển các mô hình chăn nuôi chuồng 
trại ở gia đình như: nuôi heo, gà, vịt, tổng đàn trên 
20 con heo quay vòng (bình quân 3 tháng xuất 
chuồng 01 đợt), 50 con gà, vịt; ngoài ra nghiên cứu 
triển khai mô hình nuôi dế thịt để cung cấp cho các 
nhà hàng, hằng tháng xuất ra thị trường khoảng 25 
kg dế, hằng năm tăng thêm thu nhập cho gia đình. 
Ông ALăng Péc, đảng viên chi bộ thôn A Dung, xã 
Arooi, với vai trò là đảng viên luôn gương mẫu, tiên 
phong nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 
giao, tình nguyện hiến đất hoa màu và dời nhà ở 
để phục vụ cho mở đường liên thôn...

Tại hội nghị sơ kết 01, 02 năm thực hiện Chỉ thị 
05 của Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND huyện đã khen 
thưởng cho 22 tập thể và 33 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, và có nhiều 
đóng góp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Với những cách làm nghiêm túc, đồng bộ, sáng 
tạo, hiệu quả và thiết thực trong việc thực hiện Chỉ 
thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 
triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XII) về xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao chất 
lượng hoạt động; năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của các TCCS Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên được nâng lên; ý thức học tập, trách nhiệm 
công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường; việc 
xây dựng các chi, đảng bộ TSVM được chú trọng; 
dân chủ trong Đảng ngày càng phát huy trong sinh 
hoạt của cấp ủy, chính quyền, trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng 
đầu góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc 
trong Nhân dân; chấn chỉnh những biểu hiện tiêu 
cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, củng cố 
niềm tin và sự đồng thuận rộng rãi trong cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân.
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Bắc Trà My là địa bàn miền núi, phần lớn dân 
cư là đồng bào dân tộc thiểu số và có một 
bộ phận nhỏ dân cư theo tôn giáo; đời sống 

của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Đảng bộ 
huyện Bắc Trà My có 57 Tổ chức cơ sở Đảng, trong 
đó có 13 Đảng bộ xã, thị trấn, 02 Đảng bộ: Công 
an, Quân sự; với 146 chi bộ trực thuộc Đảng bộ 
và  42 chi bộ khối cơ quan, có tổng số 2.399 đảng 
viên. Trong những năm qua,  công tác tuyên truyền 
miệng ở huyện Bắc Trà My đã được các cấp ủy 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và có nhiều 
chuyển biến quan trọng, góp phần tuyên truyền, 
định hướng, thông tin, đưa chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 
sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên 
được củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao về 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tuyên 
truyền; đội ngũ này không ngừng nêu cao ý thức 
trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực sự là 
lực lượng nòng cốt trong hoạt động tuyên truyền 
miệng của huyện.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, 
nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công, Ban Tuyên giáo 
đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy 
thành lập đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy gồm 30 
đồng chí, gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện và một số đồng chí Bí thư Đảng ủy 
xã có đủ trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có 
kinh nghiệm, năng nỗ, tâm huyết với công tác tuyên 
truyền của huyện. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy cũng đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện thành lập đội ngũ Tuyên truyền 
viên cơ sở với trên 200 đồng chí. Đến đầu năm 2018, 
do có sự thay đổi trong đội ngũ Tuyên truyền viên 

cơ sở và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền 
miệng trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo đã 
tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy bổ sung, củng 
cố đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 – 
2020; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy của các tổ chức cơ 
sở Đảng trên địa bàn huyện củng cố đội ngũ Tuyên 
truyền viên cơ sở theo hướng tinh gọn, cơ cấu đúng 
thành phần, tiêu chuẩn theo quy định, với tổng số 
201 đồng chí, trong đó có 51 đồng chí nữ, 68 đồng 
chí là cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số, 109 
đồng chí có trình độ đại học trở lên, 171 đồng chí 
có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Với lực 
lượng Báo cáo viên Huyện ủy và Tuyên truyền viên 
cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực đã cơ bản đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, đã và đang phát 
huy được vai trò nòng cốt của mình trong công tác 
tuyên truyền miệng tại huyện.

Có thể điểm lại những kết quả tiêu biểu mà đội 
ngũ tuyên truyền miệng của huyện đã đạt được, 
góp phần vào sự thành công chung của Đảng bộ 
huyện như: đi đến 13 xã, thị trấn của huyện để 
tuyên truyền phòng tránh thiên tai như động đất 
kích thích, phòng tránh sạt lở đất, xử lý tin đồn thất 
thiệt nhằm ổn định tư tưởng của nhân dân; tuyên 
truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam; 70 
năm ngày thành lập châu Trà My, 15 năm tái lập 
huyện Bắc Trà My; tuyên truyền chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; tuyên truyền về nghiên cứu, tìm 
hiểu Lịch sử Đảng bộ địa phương; tuyên truyền, 
giới thiệu nhằm nhân rộng các gương điển hình 
tiêu biểu qua 70 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua 
ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các điển hình 
tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Tổ chức Hội 
nghị thông tin thời sự tại huyện và chỉ đạo đội ngũ 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC 
TUYÊN TRUYỀN MIỆNG Ở  HUYỆN BẮC TRÀ MY

Phan Công Lương �
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Trà My
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Báo cáo viên Huyện ủy thường xuyên đi cơ sở và 
phối hợp với Đảng ủy xã, thị trấn thông tin tình 
hình thời sự trong nước, khu vực và thế giới cho cán 
bộ, đảng viên và nhân dân địa phương mình được 
phân công phụ trách. Bên cạnh việc tổ chức thực 
hiện công tác tuyên truyền tại cơ sở, Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy còn thực hiện đổi mới nội dung, hình 
thức, phương pháp tổ chức hội nghị Báo cáo viên 
hằng quý theo chiều sâu như: phân công báo viên 
báo cáo xây dựng đề cương và trực tiếp báo cáo các 
chuyên đề theo tình hình thực tế của ngành, thiết 
thực với nhân dân như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, chính sách giảm nghèo, chế độ cho học sinh 
người đồng bào dân tộc thiểu số, phòng tránh các 
tệ nạn xã hội và các vấn đề “nóng” đang được dư 
luận trên địa bàn huyện quan tâm... Qua đó, từng 
bước đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc nghiên cứu 
văn bản, tài liệu và nắm bắt dư luận, dự báo tình 
hình để xây dựng nội dung báo cáo sát với tình 
hình thực tế và mang tính định hướng để triển khai 
tại Hội nghị và triển khai tuyên truyền cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân tại cơ sở kịp thời, hiệu quả.

Ngoài ra, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin, Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp thông tin phát hành 
qua hệ thống bưu điện và gửi qua mạng internet 
(trừ văn bản mật) như đề cương, tài liệu tuyên 
truyền; bản tin nội bộ của huyện; nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng; chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh... đầy 
đủ, kịp thời cho đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy và 
Đảng ủy xã để nghiên cứu, triển khai trong cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác tuyên truyền miệng vẫn còn bộc lộ một số 
hạn chế như: một bộ phận Tuyên truyền viên cơ sở 
trình độ lý luận còn hạn chế, ít nghiên cứu tài liệu 
để phục vụ vào công tác tuyên truyền miệng nên 
chất lượng tuyên truyền chưa cao; một số đồng chí 
chưa ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới 
hoạt động tuyên truyền...

Trong thời gian đến, để tiếp tục triển khai thực 
hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, đặc biệt 
là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 
truyền miệng tại huyện, cấp ủy Đảng cần tăng 
cường lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động 
của Báo cáo viên huyện ủy và Tuyên truyền viên 
cơ sở ở cấp mình; định kỳ hàng quý kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng 
của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở 
để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 
vụ được giao. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền 
miệng phải chủ động nghiên cứu tài liệu, văn bản, 
trau dồi, tích lũy kinh nghiệm, thường xuyên đổi 
mới nội dung, phương pháp hoạt động, ứng dụng 
công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền 
miệng để đạt kết quả cao hơn nhằm góp phần 
nâng cao nhận thức, định hướng dư luận, củng cố 
lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, 
sự quản lý của Nhà nước, ổn định tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
huyện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
mà Đảng và Đảng bộ huyện Bắc Trà My khóa XVIII 
đã đề ra.

đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
chính trị được giao, thực hiện tốt việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh và những tấm gương tiêu biểu trong 
đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời 
xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật 
hoặc có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống theo quy định của Đảng 
và pháp luật Nhà nước. Đồng thời có biện 
pháp bồi dưỡng, giúp đỡ những cán bộ, đảng 
viên còn hạn chế về trình độ năng lực hoặc có 
những biểu hiện sa sút khác nhưng chưa đến 
mức bị xử lý kỷ luật.

Trong bối cảnh hiện nay, toàn Đảng toàn 
dân đang tập trung tổ chức 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” thì việc cán bộ, đảng viên tự 
phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện có vai trò hết 
sức quan trọng, cần được phát huy cao độ. Các 
cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị 
cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 
để quyết tâm thực hiện một cách đồng bộ, toàn 
diện, có hiệu quả.

(Tiếp theo trang 3)
Cán bộ, đảng viên...
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Các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã có thêm kinh 
nghiệm, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực, 
góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách 
nhiệm của Hội LHPN các cấp trong việc thực hiện 
chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ 
thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả 
Quyết định số 217- QĐ/TW và Quyết định số 
218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám 
sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền.

Những kết quả nổi bật
Trong công tác giám sát, các cấp Hội LHPN đã 

bám vào định hướng giám sát của Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa 
phương và những vấn đề xã hội mà hội viên phụ nữ 
( HVPN) quan tâm để chọn nội dung, xin chủ trương 
của cấp ủy Đảng triển khai thực hiện. Nội dung, 
phương thức giám sát có nhiều đổi mới, ngày càng 
đi vào nền nếp, chất lượng hoạt động giám sát của 
các cấp Hội được nâng lên. Từ năm 2014 - 2018, Hội 
LHPN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 12 cuộc giám sát 
với 8 chính sách tại 11 huyện/thị/thành phố, trên 40 
xã/phường/thị trấn, trường mầm non, cơ sở sản xuất, 
chế biến, kinh doanh thực phẩm... Nội dung giám 
sát tập trung vào: Nghị quyết số 22/NQ-HĐND tỉnh 
về kinh phí hoạt động của Hội LHPN cấp xã và hỗ trợ 
cán bộ chi Hội phụ nữ; Nghị định số 56/2012/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định về việc các bộ, ngành, UBND 
các cấp tạo điều kiện cho các cấp Hội LHPN Việt Nam 
cùng cấp tham gia quản lý nhà nước; Nghị định số 
39/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ cho phụ nữ 
thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con 
đúng chính sách dân số; Luật Phòng chống BLGĐ; 

Luật ATTP... Hội LHPN cấp huyện chủ trì 44 cuộc và cơ 
sở chủ trì 61 cuộc giám sát, nội dung tập trung vào 
việc giải quyết những vấn đề liên quan đến tổ chức 
Hội và hội viên PN như: chính sách hỗ trợ tiền điện 
cho hộ nghèo; chế độ đối với con liệt sỹ, học phí; việc 
quản lý nhà nước trên lĩnh vực hoạt động của trường 
mầm non tư thục và các điểm nuôi dạy trẻ; Nghị 
quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của 
HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo 
bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021...
Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh, huyện và xã tham gia Đoàn 
giám sát liên ngành cùng cấp (Mặt trận TQ Việt Nam, 
Y tế, Tư pháp, Văn hóa...) với 2.386 cuộc; giám sát 
thông qua vai trò đại diện thành viên (Hội đồng, Ban 
chỉ đạo…) về thực hiện chính sách, luật pháp, Nghị 
quyết, các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Sau giám sát, Hội LHPN các cấp đã kiến nghị, đề 
xuất nhiều vấn đề được chính quyền ghi nhận và kịp 
thời điều chỉnh cho phù hợp, hiệu quả như: UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định bổ sung 4,1 tỷ đồng 
để chi hỗ trợ 2.074 phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân 
tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số 
theo NĐ 39/NĐ-CP từ năm 2015-2017; Công văn chỉ 
đạo UBND các huyện/thị/thành phố, các ngành liên 
quan về tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

Quang cảnh buổi tọa đàm

Giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
trong các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ

Phạm Thị Thanh Thủy  �
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam
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an toàn thực phẩm; chính quyền các cấp thực hiện 
đúng quy định phân bổ kinh phí cho Hội LHPN cơ sở 
theo NQ 22/NQ-HĐND; bổ sung kinh phí đại hội 3 
cấp và tạo điều kiện cho Hội phụ nữ tham gia quản 
lý nhà nước theo NĐ 56/NĐ-CP; chỉ đạo một số nội 
dung tăng cường công tác quản lý nhà nước về công 
tác gia đình, an toàn thực phẩm, nhóm trẻ mầm non 
tư thục, chính sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ học phí, tiền 
điện, chế độ con liệt sĩ...  

Trong công tác phản biện xã hội, các cấp Hội 
LHPN đầu tư, nghiên cứu tham gia  góp ý, phản biện 
bằng nhiều hình thức như: tập hợp ý kiến HVPN, hội 
nghị, diễn đàn... Hằng năm, bình quân cấp tỉnh tham 
gia từ 10-12 dự thảo, cấp huyện từ 5-7 dự thảo và 
cấp xã từ 3-5 dự thảo, tập trung vào những nội dung 
có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của HVPN như: Luật Hôn nhân gia đình, 
Bộ Luật Lao động; Bộ Luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, 
Luật trẻ em, Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, 
quy định, kết luận, Đề án... Các ý kiến góp ý, phản 
biện của các cấp Hội được các cơ quan chủ trì soạn 
thảo tiếp thu, đã và đang trở thành một kênh thông 
tin quan trọng, cần thiết giúp Đảng, Nhà nước xem 
xét, quyết định các vấn đề trong việc ban hành chủ 
trương, pháp luật, chính sách và cơ chế trong lãnh 
đạo, quản lý xã hội, điều hành hoạt động tại địa 
phương.

Trong công tác góp ý tham gia xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền, Hội LHPN các cấp đã thể hiện 
sự quan tâm cao, chủ động trong tổ chức thực hiện; 
nội dung và phương pháp tham gia ngày càng bài 
bản, đi vào chất lượng, trên tinh thần trách nhiệm, 
dân chủ, thẳng thắn và mang tính xây dựng; bày tỏ 
về tâm tư, nguyện vọng, phản ảnh, kiến nghị với thái 
độ tích cực đối với cấp ủy, chính quyền, góp phần 
nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản 
lý điều hành của chính quyền các cấp. 5 năm qua, 
cấp tỉnh chủ trì 3 cuộc, cấp huyện 31 cuộc, cấp cơ sở 
103 cuộc đối thoại, diễn đàn về công tác cán bộ nữ; 
chính sách thoát nghèo, lao động việc làm; xây dựng 
gia đình “5 không 3 sạch” trong xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh; giải tỏa bồi thường, tái định 
cư; phụ nữ với công tác Hội…Qua các diễn đàn, đối 
thoại hầu hết các ý kiến, vấn đề cán bộ, hội viên phụ 
nữ đề xuất, nêu lên đều được cấp ủy, chính quyền 
tiếp thu, giải thích, trả lời thỏa đáng, dứt điểm, tạo 

sự đồng thuận. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác 

giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền còn những hạn chế, 
đó là: Một số Hội LHPN cấp huyện và cơ sở còn lúng 
túng trong lựa chọn nội dung, hình thức, phương 
pháp giám sát; những kiến nghị, đề xuất chưa chất 
lượng, thiếu sự chắt lọc, tính khả thi, chưa thực sự 
đáp ứng yêu cầu cũng như mong đợi của HVPN; 
chưa theo dõi đến cùng việc thực hiện các kết luận 
sau giám sát. Hoạt động phản biện xã hội chưa tổ 
chức được bài bản, khoa học, chủ yếu là góp ý xây 
dựng dự thảo văn bản gởi đến Hội và tham gia tại 
cuộc họp, hội nghị và tham gia thành viên tại các 
cấp. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền còn đơn điệu, biểu hiện nễ nang, né tránh, 
ngại va chạm, chưa thể hiện rõ chính kiến.

Những giải pháp đặt ra  
Để khắc phục những hạn chế, hướng đến chất 

lượng, hiệu quả trong thực hiện QĐ 217, 218 của Bộ 
chính trị trong thời gian đến, các cấp Hội LHPN cần 
thực hiện những nội dung sau:

 Thứ nhất, tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy 
Đảng, thống nhất với chính quyền và sự phối hợp 
đồng bộ của UBMTTQ Việt Nam và các ngành liên 
quan trong thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW, 218- 
QĐ/TW.

 Thứ hai, tiếp tục quán triệt tuyên truyền, phổ 
biến Quyết định số 217, 218; Chỉ thị 40-CT/TU của 
Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của TW Hội trong 
các cấp Hội, HVPN nhằm nâng nhận thức về vai trò, 
vị trí của tổ chức Hội trong công tác giám sát, phản 
biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính 
quyền. 

Thứ ba, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn cho cán bộ Hội chuyên trách; đẩy mạnh 
công tác nghiên cứu, đổi mới phương pháp tham 
gia góp ý, phản biện theo hướng chất lượng, hiệu 
quả; tranh thủ tham vấn ý kiến của các chuyên gia, 
chuyên ngành để thực hiện công tác giám sát, phản 
biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng 
chính quyền

Thứ tư, định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, 
biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân 
thực hiện tốt Quyết định số 217- QĐ/TW và Quyết 
định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị.
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Xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến 
trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là 
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong 

đó, lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt, tham 
mưu trực tiếp nhằm phát huy vai trò, sức mạnh to 
lớn của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo 
vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Khi nhân dân 
giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta 
ít thì thành công ít, giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi 
hoàn toàn”; “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại 
hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó” 
và cao hơn nữa “Trong bầu trời không gì quý bằng 
Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực 
lượng đoàn kết của Nhân dân”.

Từ nhận thức đó, những năm qua, Công an tỉnh 
đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo 
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh ban hành 
72 kế hoạch, văn bản quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ 
thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an 
về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển 
hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa 
phương thường xuyên rà soát, đánh giá, chất lượng 
của các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự 
hòa giải về ANTT” từ đó nhân rộng các mô hình, 
điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả, củng cố 
nâng dần chất lượng của các mô hình hoạt động 
trung bình, loại bỏ những mô hình hoạt động 
yếu kém và nghiên cứu triển khai những mô hình 

mới phù hợp với từng vùng, từng đối tượng, từng 
chuyên đề. Theo thống kê trong 3 năm qua toàn 
tỉnh đã xây dựng mới 18 loại với 326 mô hình tại 
93 xã, phường, thị trấn, CQDN, trường học; nhân 
rộng 11 loại với 137 mô hình tại 137 xã, phường, thị 
trấn; củng cố 02 loại với 46 mô hình tại 08 xã; thanh 
loại 56 mô hình hoạt động kém hiệu quả tại 34 xã, 
phường, nâng số mô hình trên địa bàn toàn tỉnh 
lên 76 loại với 2.275 mô hình, so với năm 2015 tăng 
18 loại, 407 mô hình. 

Trong đó, nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả 
và trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ như: “Tổ hòa giải”, “Khu dân cư đảm 
bảo an toàn giao thông”, “Đội dân phòng”, “Hội 
đồng tự quản về ANTT”, “Tổ tự quản về ANTT”... ở 
hầu hết các khu dân cư trên địa bàn tỉnh nhằm 
tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp 
luật, nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội 
phạm; phòng ngừa các điều kiện, nguyên nhân 
phát sinh tội phạm; phát hiện tố giác, vây bắt tội 
phạm, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật, 
hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, 
ngăn ngừa tranh chấp khiếu kiện không để phát 
sinh thành điểm nóng... Các mô hình “Camera giám 
sát an ninh”, “Tiếng loa an ninh”, “Tiếng kẻng canh 
phòng”, “Ánh sáng phòng gian”... rất có hiệu quả 
trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nhất là 
tội phạm xâm phạm sở hữu. Khi có việc, tiếng loa, 
tiếng kẻng vang lên nhanh chóng huy động được 
đông đảo quần chúng, tạo khí thế trấn áp tội phạm. 
Cổng an ninh sẽ chốt chặn, không cho đối tượng 
phạm tội tẩu thoát. Camera ghi nhận mọi di biến 
động của bọn tội phạm và là nguồn chứng cứ quan 

XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG
MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Công an Tỉnh Quảng nam �
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trọng, góp phần không nhỏ vào việc điều tra, truy 
tố, xét xử. Mô hình “Dòng tộc tự quản” đã phát huy 
hiệu quả trong việc quản lý, giáo dục các thành viên 
trong tộc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của 
địa phương, nội quy, quy ước làng xóm; giữ gìn lễ 
giáo, gia phong, “Thuần phong mỹ tục”; khuyến học, 
khuyến tài, không để con em phạm tội, sa vào tệ 
nạn xã hội. 

Tại các vùng giáp ranh, mô hình “Cụm liên kết 
bảo vệ ANTT” đã tạo thế liên hoàn trong công tác 
bảo vệ ANTT, phát huy được tính chủ động, tích cực 
của các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở trong 
phối hợp quản lý địa bàn, đối tượng và xử lý có 
hiệu quả các vấn đề phát sinh. Ở các địa bàn giáp 
biên, giáp biển, các mô hình “Tổ tự quản bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, “Tổ 
tàu thuyền đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền 
vùng biển, đảo, an ninh biên giới quốc gia”, “Tổ tự 
quản, đường biên, cột mốc”... đã góp phần bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ và biển đảo thiêng liêng của Tổ 
quốc. Trong cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm 
lỗi tái hòa nhập cộng đồng, các mô hình: “1+...”. (1 
đối tượng vi phạm được nhiều đoàn thể nhận giáo 
dục, giúp đỡ), “4 trách nhiệm”, “4 biết – 5 giúp đỡ”, 
“Câu lạc bộ giúp nhau vượt khó”,  “Hướng thiện”... 
đã giang tay tiếp nhận, tạo công ăn việc làm cho số 
đối tượng có tiền án, tiền sự giúp họ thay đổi nhận 
thức, chuyển hóa hành vi, đoạn tuyệt với quá khứ 
lầm lỗi, chí thú làm ăn, ổn định cuộc sống, tái hòa 
nhập cộng đồng.

Trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học có 
các mô hình: “Trường học an toàn về ANTT”, “Đội tự 
quản, tự bảo vệ nhà trường”, “Cổng trường an toàn 
giao thông”; “Ký túc xá tự quản, không có tội pham 
và tệ nạn xã hội”, “Khu nhà trọ an toàn về ANTT”, 
“Lớp học tự quản, không có bạo lực học đường”, “Tổ 
công nhân tự quản”... đã phát huy tác dụng trong 
việc tuyên truyền, vận động các bộ, công chức, viên 
chức, người lao động và học sinh, sinh viên chấp 
hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo 
vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; 
nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, 
chống tội phạm; chủ động phòng ngừa và làm thất 

bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế 
lực thù địch; khắc phục tình trạng sơ hở, mất cảnh 
giác; tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội 
bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an 
ninh thông tin, khắc phục tình trạng lộ, lọt thông 
tin mật của Đảng, Nhà nước... 

Qua thực tế hoạt động, có thể khẳng định, các 
mô hình phong trào ở cơ sở có vị trí, vai trò, tác 
dụng hết sức to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống 
xã hội, là hình thức để tập hợp, thu hút, giáo dục, 
hướng dẫn đông đảo Nhân dân tham gia phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ; là điều kiện để Nhân 
dân thực hiện, đảm bảo, phát huy quyền làm chủ, 
năng lực sáng tạo và tham gia trực tiếp vào công 
tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT; phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao 
năng lực, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính 
quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công 
an trong công tác theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính 
trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; thực sự là chỗ 
dựa của lực lượng Công an trong đấu tranh bảo vệ 
ANTT, góp phần xóa bỏ những sơ hở, thiếu sót mà 
các thế lực thù địch và tội phạm có thể lợi dụng để 
tuyên truyền chống phá, ẩn náu, hoạt động.

Qua công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình 
tiên tiến đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu 
biểu. Hàng năm Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc 
Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
khen thưởng cho hàng trăm tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo 
vệ ANTQ. Xuất hiện hàng trăm quần chúng dũng 
cảm, mưu trí, không sợ gian khổ hy sinh tấn công 
truy bắt tội phạm giữ gìn ANTT; tiêu biểu như: các 
anh Nguyễn Ngọc Tỉnh, Phan Phước Diệp, Nguyễn 
Nhật Nguyên, Võ Viết Hoàng và Nguyễn Ngọc Thành 
thành viên “Tổ tự quản về ANTT” thôn Tri Phương, xã 
Điện Phong, thị xã Điện Bàn đã dũng cảm truy đuổi, 
bắt giữ đối tượng trộm tài sản, khi đối tượng vừa 
gây án và trên đường tẩu thoát; anh Phạm Anh Tú, 
trú khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã 
Điện Bàn luôn gương mẫu chấp hành các quy định 
của pháp luật, thường xuyên cung cấp cho cơ quan 
Công an nhiều thông tin có giá trị, nhiệt tình phối 
hợp cùng lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng 
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phạm tội, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên 
địa bàn; các ông Bờ Nướch Triên và Ka Phu Quyết 
cùng trú xã Cà Dy, huyện Nam Giang gan dạ, dũng 
cảm bắt đối tượng truy nã đặc biệt…

Tuy vậy, công tác xây dựng mô hình trong 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn 
tỉnh cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế, đó là các 
mô hình phát triển chưa đồng đều giữa các vùng, 
miền, lĩnh vực, chuyên đề. Một số địa phương nhiều 
năm chưa tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, 
nhân rộng mô hình. Nhiều mô hình được xây dựng 
nhưng hoạt động chưa hiệu quả, chưa tạo thành 
phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT. Nhiều 
mô hình được hình thành tự phát, chưa được quan 
tâm chỉ đạo và hiệu quả thấp.

Trong thời gian tới tình hình an ninh, trật tự trên 
địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp 
hơn, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định;… các 
thế lực thù địch, phản động tiếp tục các hoạt động 
“diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ; tình hình tội 
phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội có xu hướng 
gia tăng... Để đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, 
nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ, chúng ta cần quan tâm thực 
hiện một số công tác trọng tâm sau:

Một là, công tác xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ và xây dựng mô hình, nhân điển hình 
tiên tiến trong phong trào là nhiệm vụ của toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân của các cấp, các ngành 
và cả hệ thống chính trị. Cần xác định rõ xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là công tác cơ 
bản, quan trọng, có tính chiến lược. Vì vậy, phải bảo 
đảm cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý 
điều hành, lực lượng Công an tham mưu và làm 
nòng cốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị và toàn dân tham gia.

Hai là, công tác xây dựng mô hình, nhân điển 
hình tiên tiến phải thường xuyên đổi mới theo 
hướng xã hội hóa ngày càng cao với hình thức tự 
quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ 
sở, trong từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh 
nghiệp, nhà trường, thu hút ngày càng nhiều cán 
bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân 
tham gia. Gắn kết công tác xây dựng mô hình, nhân 
điển hình tiên tiến với việc thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị của địa phương và với các phong trào 
khác, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền 
ơn đáp nghĩa”... phù hợp với từng vùng, lĩnh vực, 
chuyên đề, điều kiện mới về kinh tế - xã hội. Đặc 
biệt là phải hợp lòng dân, vừa sức dân, phát huy 
tính sáng tạo của Nhân dân, tạo điều kiện để nhân 
dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào công tác 
bảo vệ ANTT.

Ba là, thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá 
thực trạng, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để có 
kế hoạch duy trì các mô hình đạt hiệu quả, củng cố, 
nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình 
hoạt động trung bình hoặc còn yếu. Nghiên cứu, 
xây dựng mô hình mới phù hợp với điều kiện, hoàn 
cảnh của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn; thanh loại 
những mô hình không còn tác dụng, kém hiệu quả. 
Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến 
ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, trong 
vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc, khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm, khu đô thị 
tập trung theo hướng xã hội hóa ngày càng cao; tự 
quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình 
đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, nhà trường.

Bốn là, quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống 
chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt trong phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy vai trò của 
Bí thư Chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, 
trưởng xóm... Lựa chọn những người có năng lực 
phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở, 
nhất là Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, 
doanh nghiệp, nhà trường. Quan tâm lựa chọn, bồi 
dưỡng quần chúng có nhiệt tình, trách nhiệm, sức 
khoẻ để làm hạt nhân nòng cốt cho công tác xây 
dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến.

Năm là, nghiên cứu, đề xuất đầu tư ngân sách 
phục vụ xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình 
tiên tiến; cơ chế chính sách đối với người tham gia 
các mô hình, các điển hình tiên tiến, nhất là người 
bị thương, hy sinh, thiệt hại về tài sản khi tham gia 
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo 
ANTT. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời 
động viên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc...
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Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã khẳng định “Chi bộ là 
nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì 
mọi việc sẽ tốt” (1). Thấm nhuần lời 
dạy của Bác, xác định vị trí, vai 
trò quan trọng của chi bộ, trong 
những năm qua, Chi bộ khối phố 
Tiên Bình đã không ngừng nỗ lực, 
phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, 
xứng đáng là vai trò hạt nhân 
lãnh đạo, là cầu nối giữa Đảng 
với Nhân dân.

Chi bộ khối phố Tiên Bình trực thuộc Đảng 
bộ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước được 
thành lập vào năm 2008 với 07 đảng viên, 

qua quá trình phát triển đến nay Chi bộ có 36 
đảng viên, phần lớn đảng viên là cán bộ đảng 
viên hưu trí (32 đồng chí). Chi bộ khối phố Tiên 
Bình là một trong bốn chi bộ trực thuộc Đảng bộ 
thị trấn Tiên Kỳ thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ 
đồng thời là Trưởng khối phố2. 

Xác định được vị trí, vai trò hết sức quan trọng 
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - 
xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn. Trong những năm qua, Chi bộ 
khối phố Tiên Bình đã không ngừng nỗ lực, phấn 
đấu xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao, quy 

1. Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 
12, tr.210 .

2. Chi bộ Tiên Bình, Bình Yên, An Trung, Bình Phước.

tụ được đảng viên, tập hợp được Nhân dân, lãnh 
đạo khối phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng để đưa ý 
Đảng đến Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, 
chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương. Chi bộ đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện 
tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương 
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; 
giám sát mọi hoạt động ở khối phố; không để xảy 
ra tình trạng khiếu kiện tập thể, vượt cấp hoặc lợi 
dụng dân chủ để làm mất ổn định chính trị ở địa 
bàn khối phố. Lãnh đạo Nhân dân phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết, tự chủ, năng động, sáng tạo, 
thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, vận động Nhân dân đẩy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển kinh 
tế đô thị, trọng tâm là phát triển kinh doanh dịch 
vụ, đời sống Nhân dân được cải thiện, thu nhập 
bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm. Số hộ có 

Phát huy tốt 
VAI TRÒ HẠT NHÂN LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ

nguyễn Khánh  �
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Phước

Đại hội Chi bộ Khối phố Tiên Bình nhiệm kỳ 2017 -2020.
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kinh tế khá và giàu tăng lên, đến nay đạt 94,52% 
(207/219 hộ), hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 
5,48% (12/219 hộ). 

Không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, 
Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên các 
lĩnh vực văn hóa - xã hội, hưởng ứng tích cực các 
hội thi, hội thao chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, 
sự kiện chính trị của đất nước, quê hương thu 
hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; 
chỉ đạo khối phố thường xuyên vận động Nhân 
dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đô thị 
văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, “Ông bà, 
cha mẹ gương mẫu, con cháu hiếu thảo”; xây dựng 
nếp sống văn minh đô thị, tình làng nghĩa xóm; 
tích cực bảo vệ môi trường, vận động các hộ kinh 
doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm 
bảo đường thông, hè thoáng, đi lại thuận tiện và 
đến nay 100% đường ngõ xóm đã được bê tông 
hóa, có hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng tổ 
dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp... góp phần xây 
dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.  

Để triển khai các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các 
hoạt động ở khối phố, Chi bộ đặc biệt chú trọng 
xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội ở khối 
phố đi vào hoạt động nền nếp và có hiệu quả. 
Đặc biệt, Chi hội Cựu chiến binh khối phố đã thực 
hiện tốt phong trào “góp vốn quay vòng” giúp hội 
viên có vốn kinh doanh, ổn định đời sống, nhiều 
năm liền là chi hội dẫn đầu phong trào thi đua, 
được Hội Cựu chiến binh huyện khen thưởng. Tổ 
Dân phố kịp thời củng cố và tập hợp được những 
người có uy tín trong cộng đồng nên rất gần dân, 
sâu sát với dân, vận động Nhân dân thực hiện tốt 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước; xây dựng gia đình văn hóa, 
khối phố văn hóa.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 
của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 
02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Thông tri 05-TTr/
HU ngày 27-4-2012 của Ban Thường vụ Huyện 
ủy về tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ thôn, khối phố gắn với thực hiện 

Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sau 
này là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ có nhiều 
chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất 
lượng sinh hoạt, ý thức trách nhiệm của cấp ủy 
và toàn thể đảng viên được nâng lên, giữ vững 
sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, phát huy 
vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng 
viên. Chi bộ đã xây dựng và lãnh đạo thực hiện 
đúng Quy chế hoạt động đã đề ra, xác định rõ 
trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư, Phó bí thư, 
chi ủy viên và phân công rõ nhiệm vụ cho đảng 
viên. Hằng tháng, chi ủy và chi bộ khối phố duy 
trì sinh hoạt đúng Điều lệ Đảng, đảng viên tham 
gia sinh hoạt đạt từ 90% trở lên; nội dung sinh 
hoạt chi bộ đã được đổi mới và thực sự có hiệu 
quả, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong 
sinh hoạt Đảng. Ngoài ra, chi bộ còn tổ chức sinh 
hoạt theo chuyên đề góp phần làm cho nội dung 
sinh hoạt phong phú, hấp dẫn hơn. Chi bộ khối 
phố Tiên Bình đã thực hiện nghiêm túc việc học 
tập, tuyên truyền và đăng ký làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó chi ủy 
nắm vững tư tưởng, chính trị đối với đảng viên; 
xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường 
xuyên của chi bộ, của mỗi đảng viên, của cán bộ 
khối phố, các đoàn thể và Nhân dân. 

 Chi bộ lãnh đạo tốt việc tiến hành khảo sát, 
phân loại hộ, nhóm hộ (theo các tiêu chí: hộ, 
nhóm hộ làm kinh tế giỏi hoặc chưa giỏi; ý thức 
chấp hành chủ trương, pháp luật; có vấn đề an 
ninh, chính trị phức tạp...). Trên cơ sở đó, và căn 
cứ vào năng lực, uy tín của đảng viên, chi ủy, chi 
bộ phân công đảng viên lãnh đạo, phụ trách. Hầu 
hết các đảng viên đều nêu cao trách nhiệm của 
người đảng viên trước nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 16-4-
2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
Chi bộ đã cụ thể hóa và lãnh đạo đạt được nhiều 
kết quả tích cực, giữ vững và phát huy được vai 
trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, 
đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, 
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đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Đặc 
biệt, chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Đề án 
01-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay 
các chức danh ở khối phố như: Trưởng ban công 
tác Mặt trận, Chi hội Cựu Chiến binh, Bí thư Chi 
đoàn, Tổ trưởng các Tổ dân phố đều là đảng viên. 

Từ những kết quả đạt được trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, hằng năm chi bộ được Đảng 
ủy thị trấn Tiên Kỳ đánh giá phân loại chi bộ đạt 
tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu ( năm 
2018 : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) và chất 
lượng đảng viên hằng năm luôn đạt trên 90% trở 
lên là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của chi bộ, làm cho chi bộ thật sự vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, 
thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, cần thực hiện tốt 
một số giải pháp:

Một là, tiếp tục nắm vững và thực nghiêm tốt 
Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung 
ương, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của 
chi bộ khối phố theo Quy định 1432-QĐ/TU ngày 
22-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh đạo 
khối phố triển khai thực hiện toàn diện các chủ 
trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh - quốc phòng theo nghị quyết của Chi bộ 
và của Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn. Tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, động viên Nhân dân trong khối 
phố hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, xây 
dựng khối phố văn hóa, văn minh.

Hai là, đề ra nhiệm vụ và biện pháp xây dựng 
chi bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức và đạo đức. Thực hiện đúng các nguyên tắc 
tổ chức sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc 
tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và 
phê bình. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng, đoàn kết trong tập thể chi 
bộ; tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng 
và nâng cao chất lượng đảng viên. Làm tốt công 
tác phát triển đảng viên, chú ý đến những quần 
chúng ưu tú trong đội ngũ trí thức, giáo viên, 
sinh viên, học sinh, cán bộ khối phố. Thực hiện 
tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá 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 Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, 
những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. 

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 
đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến 
đấu, tập trung đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động của chi bộ theo hướng vừa mở rộng 
dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng 
cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, giữ vững nền 
nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ, tăng cường sinh 
hoạt chuyên đề; phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng đảng viên.

Bốn là, lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân 
vận của Đảng, coi trọng việc đổi mới và nâng 
cao chất lượng công tác vận động quần chúng; 
đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của 
Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể theo tinh 
thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có 
trách nhiệm với dân”. Tập trung lãnh đạo Tổ Dân 
phố, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể vững 
mạnh; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn 
kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đô 
thị văn minh, phát huy quyền làm chủ của Nhân 
dân, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; chăm lo 
quyền lợi của đoàn viên, hội viên. Tổ chức tốt các 
phong trào thi đua yêu nước ở khối phố. 

Năm là, xây dựng kế hoạch và thực hiện công 
tác kiểm tra, giám sát của chi bộ và xem xét kỷ 
luật đảng viên vi phạm trong chi bộ theo đúng 
quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung 
ương, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.
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Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Triều, 
huyện Thăng Bình - anh Trần Văn Tuấn là một 
cán bộ trẻ, năng động, luôn hết lòng vì công việc. 
Anh có nhiều đóng góp thiết thực trong việc nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, 
quân sự của địa phương.

Năm 2003, anh Tuấn tham gia dân quân và 
được địa phương cho đi học lớp Trung cấp 
Quân sự, sau đó, anh về tham gia công tác 

tại địa phương và được bổ nhiệm làm Xã đội phó, 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Triều từ năm 
2006 đến nay. 

Quá trình hơn 10 năm công tác, trên cương vị 
là chỉ huy trưởng, anh đã cùng Ban CHQS xã chủ 
động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công 
tác quân sự, quốc phòng sát với tình hình thực tế 
của địa phương. Nhờ đó, nhiều năm liền, xã Bình 
Triều luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu 
của huyện Thăng Bình, hoàn thành 100% chỉ tiêu 
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công tác 
huấn luyện và xây dựng lực lượng dân quân “vững 
mạnh, rộng khắp” luôn được quan tâm. Hiện nay, 
lực lượng dân quân xã Bình Triều đạt 0,96% so với 
dân số, trong đó, đảng viên chiếm 27,65%, đoàn 
viên 68,08%. Để xây dựng lực lượng dân quân đảm 
bảo về số lượng và chất lượng, anh đã chủ động 
tham mưu kịp thời với cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo 
cho các ban ngành mặt trận, đoàn thể và cấp uỷ, 
BCS thôn làm tốt công tác đăng ký, quản lý công 
dân trong độ tuổi theo Luật DQTV, rà soát tuyên 
truyền để công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa 
vụ tham gia dân quân nòng cốt nhận thấy rõ trách 
nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi tham gia vào LLDQ; 
đặc biệt là nắm chắc số công dân có lý lịch, đạo 
đức tốt, trình độ văn hóa, công ăn việc làm ổn định 
tại địa phương, có uy tín, tâm huyết, tình nguyện 

tham gia vào LLDQ để khi xét duyệt đảm bảo chỉ 
tiêu. Nhờ vậy, công tác huấn luyện và giáo dục 
chính trị cho dân quân hàng năm luôn đạt yêu cầu 
100%, tỉ lệ khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước; 
xây dựng lực lượng dân quân xã luôn ổn định về 
số lượng và đảm bảo chất lượng, góp phần cùng 
với lực lượng công an giữ vừng ổn định chính trị, 
trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Công tác xây 
dựng đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, cán bộ Thôn 
phó kiêm Thôn đội trưởng, cán bộ Trung đội, Tiểu 
đội trong lực lượng Dân quân luôn thường xuyên 
quan tâm kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao, tỷ lệ đảng viên trong thôn đội trưởng 
theo Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy đạt 100% 
(04/04 đ/c).

Anh Tuấn cho biết: để hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
anh luôn bám sát nhiệm vụ chỉ tiêu giao, thường 
xuyên đề cao tinh thần trách nhiệm, không lơ là, 
mất cảnh giác trong công việc. Là Chỉ huy trưởng 
anh luôn là người xung phong đi đầu để làm 
gương cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị noi theo. 
Khi làm nhiệm vụ bản thân luôn nghiêm túc, thẳng 
thắn làm đúng luật, phân công nhiệm vụ rõ ràng, 
cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giúp đỡ, 
động viên. Từ đó cán bộ chiến sĩ đoàn kết quyết 

Anh Trần Văn Tuấn (thứ 3 từ trái qua) được UBND huyện 
tặng Giấy khen tại Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện.

Chỉ huy trưởng hết lòng với công việc

nguyễn Đông anh �
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tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm vụ chuyên môn, Hội đồng Nghĩa 
vụ quân sự xã do anh Trần Văn Tuấn tham mưu 
luôn hoạt động tốt, là một trong những điểm 
sáng của huyện Thăng Bình trong công tác tuyển 
quân. Hàng năm, Ban CHQS xã phối hợp rà soát, 
nắm chắc các thanh niên trong độ tuổi thực hiện 
Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện nghiêm túc việc 
đăng ký nghĩa vụ quân sự. Việc đăng ký NVQS lần 
đầu cho nam công dân 17 tuổi đạt 100% (72/72), 
khám tuyển thanh niên lên trạm khám sức khỏe 
đạt 100%. Bản thân anh luôn bám sát cơ sở, xuống 
tận nhà gặp thanh niên trúng tuyển làm tốt công 
tác tư tưởng để thanh niên an tâm lên đường làm 
nghĩa vụ. Từ đó mà trong 3 năm qua địa phương 
luôn giao quân hoàn thành vượt chỉ tiêu trên giao. 
Ngoài ra, anh còn chủ động trong nhiều công 
việc như tham mưu xây dựng kế hoạch tuần tra 
bảo vệ các ngày lễ lớn trong năm; kế hoạch thực 
hiện Nghị định 77 về  “phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ 
Quốc Phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, 
giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ Quốc phòng”. Kịp thời 
phối hợp với Công an xử lý tốt các vụ việc gây rối 
trật tự công cộng, không để xảy ra điểm nóng, 
thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát 
địa bàn, giao ban vào sáng thứ 2 hằng tuần. Do 
vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững, góp phần tích cực trong việc 
xây dựng và giữ vững tiêu chí về quốc phòng – an 
ninh để Bình Triều về đích xã đạt chuẩn nông thôn 
mới năm 2018. 

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên 
môn, anh Trần Văn Tuấn còn tích cực tham gia vào 
nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới, làm 
đường dân sinh, giúp các gia đình chính sách xây 
mới, sửa chữa nhà ở; huy động LLVT xã quyên góp 
tiền tặng quà gia đình chính sách vào các dịp 27-7 
hàng năm, gặp mặt và tặng quà thanh niên lên 
đường nhập ngũ. Với vai trò là người “đầu tàu”, anh 
luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi, làm thế nào để từng 
bước nâng chất lượng và hiệu quả hoạt động của 
lực lượng theo phương châm “vững mạnh, rộng 
khắp”, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng và 
huấn luyện cho lực lượng dân quân ở địa phương, 
góp phần tích cực trong giữ gìn an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội địa phương. 

Trong thực hiện chính sách hậu phương quân 
đội, anh Trần Văn Tuấn luôn sâu sát, tỉ mỉ đối với 
các gia đình chính sách, thương, bệnh binh... nhất 
là chế độ chính sách theo Quyết định 49 của Thủ 
tướng Chính phủ được thực hiện chặt chẽ. Từ đó, 
anh đã tích cực tham mưu góp phần giúp Hội 
đồng chính sách trong việc xét giải quyết chế độ 
đúng quy định cho các đối tượng có công, …

Có thể nói, với sự chỉ huy năng động, nhiệt tình 
đồng chí Trần Văn Tuấn, những năm qua, Ban CHQS 
xã Bình Triều luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng địa phương và đạt nhiều 
thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng 
được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, 
năm 2018, Ban CHQS xã Bình Triều được Chủ tịch 
UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất 
sắc trong xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. 
Riêng cá nhân anh được tặng danh hiệu Chiến sĩ 
thi đua cơ sở năm 2016, 2017. Anh Tuấn tâm sự: 
“Kết quả nêu trên là nguồn động lực để bản thân tôi 
tiếp tục học hỏi, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt 
hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, quyết tâm giữ vững 
xã vững mạnh về quốc phòng, quân sự địa phương”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Mỗi 
người phải có 3 trách nhiệm: trước Đảng, trước 
dân, trước công việc”, anh Trần Văn Tuấn đã và 
đang có những việc làm cụ thể, thiết thực trong 
học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng lực 
lượng vũ trang xã ngày càng vững mạnh toàn diện. 
Bản thân anh hàng năm đều xây dựng kế hoạch 
tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của 
Bác và trong các buổi sinh hoạt chuyên đề anh đều 
nghiêm khắc tự kiểm điểm những việc chưa làm 
được để có định hướng khắc phục, sửa chữa. Trong 
mối quan hệ với cấp dưới, anh luôn gần gũi, chia 
sẻ, giúp đỡ anh em từ những việc nhỏ nhất, tạo sự 
gắn bó mật thiết, xây dựng mối đoàn kết nội bộ 
thống nhất.

Đồng chí Nguyễn Ba - Chủ tịch UBND xã nhận 
xét: “Đồng chí Trần Văn Tuấn là một cán bộ trẻ năng 
động, có trách nhiệm, tận tâm với công việc, sống hòa 
đồng; có ý chí phấn đấu, học hỏi, không ngừng vươn 
lên, hầu hết các nhiệm vụ được giao, anh đều hoàn 
thành tốt và xuất sắc”. Có thể nói, Ban CHQS xã Bình 
Triều đạt nhiều thành tích nổi bật trong thời gian gần 
đây có sự đóng góp không nhỏ của anh Tuấn”.
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Ở xã Đại Quang, huyện 
Đại Lộc, có một chi hội phụ nữ 
đã có những hành động thiết 
thực về học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức hết lòng 
yêu thương con người của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 
Đó là mô hình “bếp ăn tình 
thương” của Chi hội phụ nữ 
thôn Đông Lâm. 

Chi hội phụ nữ thôn Đông 
Lâm hiện có hơn 300 
hội viên đang sinh hoạt, 

trong đó cũng có một số hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ 
nhiều năm nay, chi hội luôn vận 
động chị em hội viên luôn tích 

cực tham gia các hoạt động, các 
phong trào của địa phương. Ý 
tưởng “Bếp ăn tình thương” của 
các chị phụ nữ ở chi hội phụ 
nữ thôn Đông Lâm được nhen 
nhóm từ năm 2015, khi các chị 
chứng kiến những khó khăn 
của những bệnh nhân nghèo 
ở Bệnh viện Đa khoa khu vực 
miền núi Quảng Nam, nhất là 
những người dân tộc thiểu số. 
Có những bệnh nhân khi điều 
trị dài ngày ở bệnh viện không 
còn đủ 15 ngàn đồng để mua 
một hộp cơm. 

Trăn trở trước những hoàn 
cảnh đó, một số chị em nêu ý 
tưởng xây dựng “bếp ăn tình 

thương” để phát cơm, cháo 
miễn phí cho các bệnh nhân 
nghèo, bệnh nhân già cả neo 
đơn đang điều trị tại bệnh viện 
Bắc Quảng Nam. Ý kiến được 
nêu ra tại buổi sinh hoạt của chi 
hội, đa số chị em hội viên đều 
tán thành bởi vì các chị là hiện 
thân cho tấm lòng nhân hậu, 
yêu thương sẻ chia của người 
phụ nữ Việt Nam. Nhưng một 
vấn đề khá nan giải đặt ra lúc đó 
là kinh phí ở đâu để mua thực 
phẩm, nấu cơm, nấu cháo cho 
những bữa cơm tình thương đó. 
Bởi vì cuộc sống của các chị em 
phụ nữ thôn Đông Lâm vẫn còn 
nhiều khó khăn, vất vả. Các chị 
chủ yếu sống bằng nghề nông, 

Hoạt động 
trao tặng 
các suất 
ăn nhân 

ái của Chi 
hội Phụ nữ 
thôn Đông 

Lâm, xã Đại 
Quang tại 
Bệnh viện 

ĐKKVMN 
miền núi 
phía Bắc 

Quảng Nam

BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG -
Mô hình hay trong học tập và làm theo Bác

nguyễn Thị TuyếT �
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc
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buôn bán nhỏ, thu nhập cũng 
chỉ đủ để trang trải cuộc sống 
hàng ngày của gia đình. Nhưng 
với quyết tâm của cả chi hội, 
các chị đã tích cực vận động hội 
viên tham gia. Người góp công, 
người góp của. Lúc đầu chỉ là 
hơn chục hộp cơm mua để tặng 
cho những bệnh nhân người 
dân tộc thiểu số. Dần dà, các chị 
vận động thêm các chi hội xung 
quanh, các mạnh thường quân 
ở địa phương rồi anh em họ 
hàng cùng chung tay góp sức. 
Hiện nay, đều đặn mỗi tháng 
chi hội phụ nữ Đông Lâm phát 
400 suất cơm, cháo từ thiện cho 
các bệnh nhân nghèo. 

Chị Châu Thị Xuân- Chi hội 
trưởng Chi hội phụ nữ thôn 
Đông Lâm tâm sự: “Nhìn những 
bệnh nhân ở đây, chúng tôi 
thấy thương họ vô cùng. Chúng 
tôi chỉ muốn san sẻ bớt một 
phần khó khăn để họ yên tâm 
dưỡng bệnh. Không khó khăn 
lắm đâu, ít nói làm nhiều, thật 
sự lo nghĩ cho người khác bằng 
cái tâm trong sáng. Mà nề, phải 
bắt đầu từ những việc nhỏ nhất 
đó nghe!...”

Các hội viên phụ nữ thôn 
Đông Lâm phân chia cụ thể mỗi 
người một việc. Có chị lo vận 
động kinh phí, có chị lo mua 
thực phẩm và một số chị lo chế 
biến, nấu nướng, vận chuyển 
cơm cháo đến Bệnh viện. Con 
đường dài hơn 5km từ thôn 
Đông Lâm xã Đại Quang đến 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 
miền núi phía Bắc Quảng Nam 
dường như được rút ngắn hơn 
bởi tấm lòng nhân ái của chị em 
phụ nữ. 

Cứ mỗi chiều 22 âm lịch hàng 
tháng, tại Nhà cấp dưỡng bệnh 
viện đa khoa khu vực miền núi 
phía Bắc Quảng Nam, chúng ta 
dễ dàng nhận thấy những nụ 
cười hiền hậu của các thành 
viên Chi hội phụ nữ thôn Đông 
Lâm, khi trao những hộp thức ăn 
dành tặng cho các bệnh nhân 
nghèo. Những bàn tay thoăn 
thoắt trao từng hộp cơm, múc 
từng muỗng cháo của các chị 
kèm theo những lời động viên, 
ân cần chia sẻ  đã mang lại hơi 
ấm cho mỗi người bệnh để họ 
vơi bớt đi những nỗi đau bệnh 
tật, những bộn bề lo toan.

Chị Nguyễn Thị Mai- một 
bệnh nhân đang điều trị tại 
bệnh viện cho biết: “Bệnh nhân 
nghèo chúng tôi rất biết ơn tấm 
lòng của các chị phụ nữ thôn 
Đông Lâm, xã Đại Quang. Hộp 
cơm không chỉ no bụng mà còn 
là nguồn động viên tinh thần để 
chúng tôi cố gắng chiến thắng 
bệnh tật”. 

Nhận xét về việc làm đầy ý 
nghĩa và thiết thực của chi hội 
phụ nữ thôn Đông Lâm, ông Mai 
Anh Sơn- Bí thư Đảng ủy xã Đại 
Quang nói: “Chúng tôi luôn ủng 
hộ và tự hào với mô hình “Bếp 
ăn tình thương” của chị em phụ 
nữ thôn Đông Lâm. Đây cũng 
là việc làm hay, sáng tạo trong 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị về “học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”.

Không chỉ thực hiện tốt mô 
hình “Bếp ăn tình thương”, chi 
hội phụ nữ thôn Đông Lâm 
cũng là đơn vị luôn đi đầu trong 
các phong trào của địa phương. 

Chi hội đã đứng ra vay vốn tín 
chấp của Ngân hàng chính sách 
xã hội, xây dựng tổ góp vốn 
quay vòng để giúp đỡ hội viên 
có hoàn cảnh khó khăn. Hiện 
tại Tổ tiết kiệm và vay vốn của 
chi hội phụ nữ Đông Lâm đã 
có dư nợ hơn 1,1 tỉ đồng, hoạt 
động hiệu quả với 59 thành 
viên trong tổ. Nhiều gia đình đã 
thoát nghèo bởi sự quan tâm 
của chi hội. Cá biệt có hộ vươn 
lên làm giàu như trường hợp 
chị Phạm Thị Minh Nhật, từ một 
hộ nghèo khó, qua nguồn vốn 
vay và sự giúp đỡ của người chi 
hội trưởng tận tuỵ, đến nay cơ 
sở chăn nuôi của chị Nhật có 
trên 100 con heo thịt, 5 con heo 
giống và hơn 10 con dê sinh 
sản; quán ăn sáng “Bê Mừng” 
được hình thành từ gợi ý phục 
vụ cho các gia đình khó khăn 
trong thôn nhưng nay đã là 
điểm đến của mọi gia đình với 
giá một suất ăn không bao giờ 
quá mười ngàn đồng; cơ sở làm 
hương của chị Nở, với sản phẩm 
được phân phối chủ yếu ở địa 
bàn thành phố Đà Nẵng;…  

Có lẽ tấm lòng nhân ái, bao 
dung, biết sẻ chia, đùm bọc 
mọi người đã tạo động lực để 
những người phụ nữ nhỏ bé, 
lam lũ ở vùng quê nghèo xã 
Đại Quang, huyện Đại Lộc làm 
được việc hết sức ý nghĩa này. 
Hy vọng, ngọn lửa hồng từ “Bếp 
ăn tình thương” của các chị hội 
viên phụ nữ thôn Đông Lâm xã 
Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh 
Quảng Nam sẽ có sức lan tỏa 
rộng khắp, mang đến “hơi ấm” 
cho các bệnh nhân nghèo cần 
được giúp đỡ, sẻ chia. 
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1. Kết quả rà soát, sắp xếp cơ quan các cơ quan 
trực thuộc cấp ủy tỉnh:

Tỉnh ủy đã phê duyệt Đề án kiện toàn, sắp xếp 
tổ chức bộ máy, biên chế của 06 cơ quan tham mưu 
giúp việc của Tỉnh ủy, theo đó: giảm 10 đầu mối (từ 
31 phòng xuống còn 21 phòng), giảm 29 lãnh đạo 
cấp phòng (từ 73 trưởng, phó phòng xuống còn 44 
trưởng, phó phòng), giảm 18 biên chế (từ 181 người 
xuống còn 163 người). 

2. Kết quả rà soát, sắp xếp Văn phòng HĐND 
tỉnh:

Sau khi thực hiện sắp xếp, 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 (từ 30 xuống còn 28 
biên chế).

3. Kết quả rà soát, sắp xếp các cơ quan thuộc 
UBND:

- Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc 
UBND tỉnh: giữ nguyên tổ chức bộ máy của 19 cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định 
tại Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của 
Chính phủ1; tiến hành giải thể, chuyển giao 03 đơn 
vị trực thuộc UBND tỉnh; thực hiện sắp xếp giảm 15 
đầu mối bên trong (14 phòng, 01 chi cục) trực thuộc 
các sở, ban, ngành2. Hiện đang triển khai thực hiện 
Đề án tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và Xúc 
tiến đầu tư tỉnh.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
UBND tỉnh: đã kiện toàn, sắp xếp 67 đơn vị sự nghiệp 

1. Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Hợp nhất Phòng Tổ chức cán bộ vào Văn phòng tại 05 cơ 
quan; hợp nhất Phòng Kế hoạch – Tài chính vào Văn phòng tại 09 
cơ quan; hợp nhất 02 phòng chuyên môn tại 01 cơ quan; chuyển 
đổi Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành Phòng Phòng chống 
tệ nạn xã hội (thuộc Sở Lao động – TB&XH).

công lập; trong đó: giải thể 18 đơn vị; hợp nhất 01 
đơn vị; chuyển giao 48 đơn vị 3. Hiện đang dự thảo 
phương án sáp nhập 06 Trường Cao đẳng, Trung 
cấp4 trên địa bàn tỉnh thành một cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp thuộc UBND tỉnh với tên gọi Trường 
Cao đẳng Quảng Nam; riêng Trường Cao đẳng Y tế 
Quảng Nam vẫn giữ nguyên mô hình hoạt động và 
nâng cấp thành trường đại học trước năm 2025.

- Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành 
tỉnh: đã giải thể 01 đơn vị trực thuộc chi cục thuộc 
sở; chuyển giao 01 đơn vị trực thuộc sở; hợp nhất 
15 Hạt Kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm thành 05 
Hạt Kiểm lâm liên huyện5. Hiện nay, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đang xem xét cho chủ trương hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển giao một số đơn vị sự nghiệp thuộc 

3. Giải thể Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao tỉnh, Trung tâm Tin học - Công báo Quảng Nam trực thuộc 
Văn phòng UBND tỉnh và 16 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 
Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Giáo dục thường xuyên 
- Hướng nghiệp và Dạy nghề, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố. Hợp nhất Trung tâm 
Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, sơ sinh Quảng Nam vào làng Hòa Bình 
Quảng Nam, trực thuộc Sở Lao động TB&XH. Chuyển giao 18 
Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất từ Sở Tài nguyên và Môi 
trường về UBND cấp huyện quản lý; chuyển giao 30 Trạm Bảo vệ 
thực vật, Trạm Thú y, Trạm Chăn nuôi Thú y trực thuộc Chi cục 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về UBND cấp huyện 
quản lý đồng thời hợp nhất với Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm 
của huyện thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện.

4. Trường Cao đẳng Kinh tế  - Kỹ thuật Quảng Nam, Trường 
Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trường Trung cấp nghề Nam 
Quảng Nam, Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trường 
Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam, Trường 
Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam.

5. Giải thể Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc Chi 
cục Kiểm lâm. Chuyển giao Ban Quản lý hạ tầng trực thuộc Ban 
Quản lý Khu KTM Chu Lai về Ban Quản lý đầu tư xây dựng các 
công trình giao thông tỉnh. Hợp nhất các Hạt Kiểm lâm (Tam Kỳ, 
Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, 
Núi Thành, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Phước 
Sơn, Đông Giang, Tây Giang) thành 05 Hạt kiểm lâm liên huyện: 
1) Hiệp Đức - Phước Sơn; 2) Đông Giang - Tây Giang; 3) Điện 
Bàn - Đại Lộc - Hội An; 4) Nông Sơn - Quế Sơn - Thăng Bình - Duy 
Xuyên; 5) Tiên Phước - Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh.

THÔNG TIN KẾT QUẢ MỘT NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT 18-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH 

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Tính đến ngày 06/12/2018) 
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Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 
Giao thông vận tải6.

4. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ủy ban 
MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội: Ủy ban 
MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 
đang chờ Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy định 282-
QĐ/TW để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. 

5. Kết quả rà soát, sắp xếp các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, thị, 
thành phố:

- Đã chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và giải thể 
một số phòng, ban thuộc UBND huyện, thị, thành 
phố như: Giải thể, chuyển giao chức năng, nhiệm 
vụ Phòng Thương mại - Du lịch thành phố Hội An. 
Giải thể Phòng Y tế huyện, chuyển chức năng quản 
lý Nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND&UBND 
huyện (Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, 
Phú Ninh, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phước 
Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, 
Nam Trà My). Sáp nhập Phòng Y tế với Trung tâm 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế 
thành Trung tâm Y tế đa chức năng (Quế Sơn, Thăng 
Bình, Hiệp Đức). Giải thể Phòng Dân tộc huyện 
(Đông Giang)…

- Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
UBND huyện, thị, thành phố:

+ Đối với lĩnh vực y tế: 02 huyện Đại Lộc, Phước 
Sơn đã xây dựng xong Đề án sắp xếp, tinh gọn các 
đơn vị thuộc lĩnh vực y tế; trong đó: Phước Sơn đã 
tổ chức thực hiện xong (06 huyện đang xây dựng 
Đề án7).

+ Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 03 huyện 
Nông Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên đã tổ chức thực 

6. Xin chủ trương hợp nhất Trung tâm khuyến công và Xúc 
tiến thương mại Quảng Nam với Trung tâm tiết kiệm năng lượng 
và sản xuất sạch hơn Quảng Nam (thuộc Sở Công thương); hợp 
nhất Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học và công nghệ 
Quảng Nam với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ); sáp nhập Trung tâm 
Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất 
đai Quảng Nam (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); tổ chức lại 
Đội Quản lý Bến thủy nội địa (thuộc Sở Giao thông vận tại) bằng 
phương án đẩy nhanh cổ phần hóa Đoạn Quản lý Đường thủy 
nội địa Quảng Nam, chuyển chức năng quản lý nhà nước chuyên 
ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy 
nội... về Sở Giao thông vận tải.

7. Núi Thành, Nam Giang, Quế Sơn, Nông Sơn, Đông Giang 
và Phước Sơn.

hiện xong việc sắp xếp lại các điểm trường, điều 
chỉnh số học sinh/lớp và quy mô lớp học (giảm 
được 09 điểm trường và 09 cấp trưởng, 01 cấp phó). 
07 huyện: Đại Lộc, Quế Sơn, Đông Giang, Núi Thành, 
Bắc Trà My, Phước Sơn, Điện Bàn và Thành phố Hội 
An đã xây dựng xong Đề án (trong đó: Đại Lộc, Quế 
Sơn, Đông Giang đang trong quá trình tổ chức thực 
hiện). 

+ Đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao: Đã 
chuyển giao nguyên trạng 08 Đội chiếu bóng lưu 
động thuộc Trung tâm Phát hành phim, chiếu bóng 
thuộc Sở về UBND các huyện quản lý8. Đến nay, có 10 
huyện đã trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt 
Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp trên lĩnh vực 
văn hóa: Đại Lộc, Điện Bàn, Thăng Bình, Duy Xuyên, 
Núi Thành, Phước Sơn, Đông Giang, Nông Sơn, Quế 
Sơn và Tây Giang (trong đó, 02 huyện Phước Sơn và 
Đông Giang đang triển khai thực hiện); 05 huyện 
đang xây dựng Đề án: Hội An, Nông Sơn, Bắc Trà My, 
Nam Trà My, Tây Giang. Một số huyện đã thành lập 
các Trung tâm Văn hóa thể thao cấp xã (Nông Sơn 
3/7 xã, Bắc Trà My 8/13 xã, Núi Thành 17/17 xã, Điện 
Bàn 20/20 xã).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị trên lĩnh vực xây dựng 
cơ bản có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thuộc 
UBND cấp huyện: Có 04 huyện đã xây dựng xong Đề 
án và đang tổ chức thực hiện. Các huyện, thành phố 
còn lại đang xây dựng Đề án9. 

6. Kết quả thực hiện tổ chức lại Văn phòng cấp 
ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp 
việc cấp ủy cấp tỉnh:

Trên cơ sở Quy định số 04-QĐi/TW ngày 
25/7/2018 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
quyết định phê duyệt Đề án số 04-ĐA/VPTU ngày 
31/10/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tổ chức 

8. Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc 
Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước.

9. Hội An, Đại Lộc, Nông Sơn đang xây dựng Đề án sáp nhập 
BQL các dự án đầu tư xây dựng, Đội quản lý trật tự xây dựng và 
Trung tâm phát triển quỹ đất; Nông Sơn, Nam Giang đang xây 
dựng Đề án Sáp nhập Đội quản lý trật tự xây dựng và Trung tâm 
phát triển quỹ đất; Thăng Bình đang xây dựng Đề án sáp nhập 
Đội Kiểm tra quy tắc và BQL các dự án đầu tư và xây dựng; Bắc 
Trà My đang xây dựng Đề án sắp xếp, thành lập lại Trung tâm 
phát triển quỹ đất; Hội An đang xây dựng Đề án chuyển Ban 
Quản lý chợ và bến thủy bộ thành công ty cổ phần; Đại Lộc đang 
xây dựng Đề án sáp nhập Ban Quản lý kiến thiết thị chính với 
Đội kiểm tra quy tắc đô thị…
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lại Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan 
tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Theo đó, sẽ 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 phục vụ chung cho Thường trực và các cơ quan 
chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy kể từ 
ngày 01/01/2019 (10 lái xe, 02 kế toán, 02 thủ quỹ).

7. Kết quả thực hiện hợp nhất văn phòng cấp ủy 
HĐND và UBND cấp huyện: Hiện nay có 02 huyện 
Núi Thành và Tây Giang đã xây dựng Đề án và đang 
đề nghị tham gia góp ý.

8. Kết quả thực hiện mô hình trung tâm hành 
chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở 
địa phương: 

Ngày 14/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 
quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công 
và xúc tiến đầu tư Quảng Nam trên cơ sở bổ sung 
chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Ban Xúc tiến đầu 
tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, 685 thủ 
tục hành chính do 19 cơ quan, đơn vị trực thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và giải quyết tại 
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư10. 
Đến nay, tỉnh tiếp tục xây dựng và đang từng 
bước triển khai thực hiện Đề án tổ chức lại Trung 
tâm này theo hướng thành lập Trung tâm phục 
vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND 
tỉnh trên cơ sở chuyển giao mảng Trung tâm hành 
chính công về Văn phòng UBND tỉnh và hợp nhất 
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, chuyển giao 
nhiệm vụ Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp về 
Sở Kế hoạch và Đầu tư; nhiệm vụ Xúc tiến thương 
mại về Sở Công thương.

Ở cấp huyện: có 04 đơn vị (Tam Kỳ, Hội An, Điện 
Bàn, Quế Sơn) đã thành lập Trung tâm Hành chính 
công; các huyện: Duy Xuyên, Đông Giang, Bắc Trà 
My đang xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa 
liên thông theo hướng hiện đại.

9. Kết quả sắp xếp các ban quản lý dự án:

10. Gồm các sở, ngành: Công Thương, Giáo dục - Đào tạo, 
Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch đầu tư, Ngoại vụ, Nội 
vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền 
thông, Tư pháp, Văn Hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, 
Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến 
đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các 
Khu công nghiệp.

Vào đầu năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
quyết định thành lập kiện toàn tổ chức bộ máy, cán 
bộ của các ban, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh; đồng thời thành lập BQLDA đầu tư 
xây dựng thuộc cấp huyện (UBND các huyện, thị 
xã, thành phố); giải thể, chuyển giao 03 đơn vị: Ban 
Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Nam, Ban Quản 
lý Phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, Trung 
tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

10-  Kết quả thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ 
máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định phê 
duyệt Đề án số 06-ĐA/BTCTU về việc sắp xếp lại tổ 
chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban 
Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Theo đó sẽ 
chuyển nguyên trạng cơ sở vật chất, đội ngũ 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.

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

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định phê 
duyệt các Đề án thực hiện hợp nhất cơ quan ban tổ 
chức với phòng nội vụ huyện, thành phố và ủy ban 
kiểm tra với thanh tra huyện, thành phố của 02 đơn 
vị (Tam Kỳ và Đông Giang).

Các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Tây Giang và 
Thị ủy Điện Bàn đang xây dựng Đề án để thực hiện. 

12. Kết quả thực hiện chủ trương hợp nhất 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo 
huyện, thị, thành ủy:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định phê 
duyệt Đề án hợp nhất Trung tâm Bồi dưỡng Chính 
trị vào Ban Tuyên giáo của 18/18 huyện, thị, thành 
ủy. Hiện nay, các địa phương đang tập trung triển 
khai thực hiện Đề án.

13-  Kết quả thực hiện mô hình bí thư cấp ủy 
đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; mô hình bí 
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thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, 
cấp xã:

Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là 
chủ tịch hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh và 14 huyện, 
thị, thành phố11, 172 xã, phường, thị trấn12.Thực hiện 
mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 
02 huyện (Duy Xuyên, Phú Ninh) và 09 xã, phường, 
thị trấn13.

14- Kết quả thực hiện thí điểm chủ trương 
Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch 
Ủy ban MTTQVN các huyện, thị, thành phố: 

Có 04 đơn vị (Nông Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Bắc 
Trà My) đã thực hiện chủ trương này. Các huyện Tiên 
Phước, Đông Giang, Núi Thành và Thành ủy Tam Kỳ 
đang xây dựng Đề án sắp xếp, bố trí, dự kiến hoàn 
thành trong tháng 12/2018. Các huyện, thành phố 
còn lại sẽ hoàn thành sau khi Đại hội Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp huyện vào tháng 5/2019.

15- Kết quả xây dựng đề án và triển khai sắp 
xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp 
nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo 
quy định:

 Đối với cấp xã: Toàn tỉnh có 244 xã, phường, thị 
trấn. Dự kiến sắp xếp, tổ chức lại 04 xã, giảm xuống 
còn 240 xã, phường, thị trấn. Đối với thôn, tổ dân 
phố: Toàn tỉnh có 1.719 thôn, tổ dân phố (1.444 
thôn, 275 tổ dân phố). Dự kiến sắp xếp, tổ chức lại 
478 thôn, tổ dân phố; giảm xuống còn 1.241 thôn, 
tổ dân phố. 

16-  Kết quả thực hiện kinh phí chi phụ cấp theo 
định mức cho người hoạt động không chuyên trách 
cấp xã và thôn, tổ dân phố: Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đã thống nhất phương án bố trí các chức danh không 
chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau khi tổ chức sắp 
xếp thôn, tổ dân phố theo hướng:

+ Bố trí các chức danh không chuyên trách ở 

11. Gồm: Tam Kỳ, Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, 
Núi Thành, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam 
Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang.

12. Tam Kỳ 08, Hội An 04, Điện Bàn 11, Đại Lộc 14, Duy 
Xuyên 09, Quế Sơn 09, Nông Sơn 05, Thăng Bình 13, Phú Ninh 
10, Núi Thành 08, Hiệp Đức 09, Tiên Phước 15, Bắc Trà My 09, 
Nam Trà My 09, Phước Sơn 09, Nam Giang 11, Đông Giang 09, 
Tây Giang 10.

13. Tam Kỳ 03, Điện Bàn 01, Đại Lộc 01, Duy Xuyên 01, 
Nông Sơn 01, Núi Thành 02.

thôn, tổ dân phố là 03 chức danh theo quy định tại 
Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ, gồm: 
Bí thư chi bộ, trưởng thôn (tổ dân phố) và trưởng 
ban công tác Mặt trận.

+ Không tiếp tục hỗ trợ phụ cấp hằng tháng 
bằng 0,3 lần mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 
30/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh 
đối với các chức danh: phó bí thư chi bộ, chi hội 
trưởng hội phụ nữ, chi hội trưởng hội nông dân, 
chi hội trưởng hội cựu chiến binh và bí thư đoàn 
thanh niên.

 - Thống nhất trình HĐND tỉnh Đề án hỗ trợ thôi 
việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở 
thôn, tổ dân phố dôi dư do tổ chức sắp xếp lại thôn, 
tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Dự kiến kinh phí thực 
hiện hỗ trợ: 26.213.580.000 đồng (trong đó: kinh phí 
hỗ trợ đối với 2.390 người dôi dư do sáp nhập thôn, 
tổ dân phố là 12.413.660.000 đồng; kinh phí hỗ trợ 
đối với 2.482 người dôi dư do bố trí giảm chức danh 
những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, 
tổ dân phố là 13.799.920.000 đồng).

17. Kết quả thực hiện mô hình tự quản ở cộng 
đồng dân cư thôn, tổ dân phố:

Toàn tỉnh hiện có 1.719 khu dân cư tương ứng 
với 1.719 thôn, tổ dân phố. Ở mỗi khu dân cư có 
nhiều tổ chức được thành lập theo quy định của 
Đảng và Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam như: Chi 
bộ, tổ hòa giải ở cơ sở, tổ đoàn kết… Theo thống kê 
hiện nay trên địa bàn khu dân cư toàn tỉnh có 55 loại 
hình tự quản, với số lượng là 602 mô hình (trong đó 
304 mô hình tự quản). 

Tỉnh ủy đã giao Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng 
dự thảo Đề án thực hiện mô hình “Tổ tự quản” ở 
khu dân cư trên địa bàn tỉnh và đang lấy ý kiến 
tham gia góp ý dự thảo của một số cơ quan, đơn 
vị, địa phương; dự kiến, từ năm 2019 sẽ triển khai 
thí điểm đề án xây dựng Tổ tự quản tại một số địa 
phương, sau đó nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh 
từ năm 2020.

18- Kết quả khắc phục tình trạng thôn, tổ dân 
phố chưa có tổ chức đảng và tình trạng trưởng 
thôn, tổ dân phố không phải là đảng viên:

Đến nay, toàn tỉnh có 1.719/1.719 thôn, tổ dân 
phố có chi bộ độc lập, đạt 100% thôn, tổ dân phố 
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có tổ chức đảng (đã xóa được 29 thôn có chi bộ 
ghép); có 1.488/1.719 chi bộ thôn, tổ dân phố có chi 
ủy, đạt tỷ lệ 86,56%. Có 1.343/1.719 thôn trưởng, tổ 
trưởng tổ dân phố là đảng viên, tỷ lệ 78,13. Trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên chiếm 
tỷ lệ 21,87%. Thời gian gần đây, các cấp ủy đảng 
trong tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ 
trưởng thôn, nhất là việc kết nạp đội ngũ này vào 
Đảng. Những trường hợp trưởng thôn, tổ trưởng tổ 
dân phố chưa là đảng viên nhưng đủ điều kiện và 
có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, thì cấp ủy cơ 
sở tiếp tục lập kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp Đảng. 
Đối với những trường hợp không đảm bảo thì từng 
bước thay thế. 

19. Kết quả tổ chức lại đảng bộ khối doanh 
nghiệp cấp tỉnh theo tinh thần Kết luận 34-KL/
TW của Bộ Chính trị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có 
quyết định phê duyệt Đề án kết thúc hoạt động 
của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, hiện đang 
triển khai thực hiện.

20- Kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, 
cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
trách nhiệm, mối quan hệ công tác các đảng ủy 
khối cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, tập trung cho 
các mặt công tác xây dựng Đảng và phù hợp với 
tình hình địa phương:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan 
tỉnh nghiên cứu, xây dựng Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công 
tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy.  

21. Kết quả thực hiện đổi mới, hoàn thiện mô 
hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình 
hình thực tế tại địa phương:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nâng cao chất 
lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể 
trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 
là việc làm thường xuyên để triển khai thực hiện 
có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW. Tập trung chỉ 
đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao 
chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong 

doanh nghiệp, thống kê số lượng đảng viên làm 
kinh tế tư nhân; tiến hành chuyển giao tổ chức 
đảng giữa các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đảm bảo 
phù hợp, thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức đảng. Đến nay, toàn tỉnh có 143 tổ chức cơ sở 
đảng trong doanh nghiệp. Trong đó có 73 TCCSĐ 
100% vốn Nhà nước, 16 TCCSĐ có vốn Nhà nước 
trên 50%, 08 TCCSĐ có vốn Nhà nước dưới 50%, 46 
TCCSĐ không có vốn Nhà nước. 

22.Kết quả thực hiện phát triển tổ chức đảng, 
đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp ngoài nhà nước: Trong năm qua, tỉnh 
không phát triển thêm tổ chức đảng, đảng viên 
nào trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
ngoài nhà nước.

23. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo 
Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị:

- Đối với khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể 
chính trị - xã hội: đã tinh giản được 86 biên chế, đạt 
4,9% so với biên chế Ban Tổ chức Trung ương giao. 
Theo lộ trình đến hết năm 2020, sẽ tinh giản được 
173 biên chế, từ 1.722 biên chế xuống còn 1.549 biên 
chế, đạt 10,04% so với chỉ tiêu biên chế.

- Đối với khối chính quyền:  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 
chế viên chức Bộ Nội vụ thẩm định năm 2015. 

 (Nguồn: Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Báo 
cáo số 345-BC/TU ngày 06/12/2018 của Tỉnh ủy 
Quảng Nam,  về việc sơ kết 01 năm thực hiện Nghị 
quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương 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”.
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Ngày 03/12/2018, Tỉnh ủy Quảng Nam ban 
hành Nghị quyết số 14 –NQ/TU về phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2019.

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NĂM 2018

Năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 
hội tỉnh đã tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ năm 2018 đạt nhiều kết quả quan trọng; đa số 
các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 
8,1% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng tích cực, thu ngân sách vượt kế hoạch 
giao; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 61 triệu 
đồng/người (tăng hơn 5 triệu đồng/người so với 
năm 2017). Xây dựng kết cấu hạ tầng được chú 
trọng. Nợ công từng bước được kiểm soát. Các 
chính sách an sinh xã hội triển khai đạt hiệu quả, 
đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ lao 
động qua đào tạo được nâng lên; công tác chăm 
sóc sức khỏe ban đầu, khám, điều trị bệnh và các 
chương trình y tế triển khai rộng khắp. An ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Bộ 
máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cải cách hành chính 
tiếp tục đẩy mạnh. Công tác xây dựng đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội ngày càng phát huy. Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được triển khai 
thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan 
trọng, góp phần 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; nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
đảng và đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được 
vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Còn một số 
chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra; giải phóng mặt 
bằng, tái định cư tại một số dự án còn vướng mắc; 
các dự án liên quan đến phát triển đô thị triển 
khai chậm nhưng chưa chỉ đạo tháo gỡ kịp thời; 
thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ giải ngân vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản đạt thấp; nguồn lực đầu tư 
cho giáo dục vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; chất 
lượng đào tạo lao động chưa cao; công tác quản 
lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản vẫn còn 
hạn chế, bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường 
vẫn còn xảy ra; tình hình tội phạm vẫn còn diễn 
biến phức tạp. Bộ máy của cả hệ thống chính trị 
chưa tinh gọn; khắc phục hạn chế sai sót trong 
công tác cán bộ ở một số nơi còn chậm. Công tác 
xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 
xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Năm 2019, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục diễn 
biến không thuận lợi khi các quốc gia phát triển 
tăng cường xu hướng bảo hộ, gây áp lực lẫn nhau 
trong quan hệ kinh tế - thương mại; chính trị và 
kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Đối 
với tỉnh ta, bên cạnh những thuận lợi như năng lực 
sản xuất của nhiều ngành kinh tế có nhiều chuyển 
biến tích cực; kinh tế duy trì ở mức tăng khá; chính 
trị, xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải 
thiện… vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 
2018 và dự báo tình hình; Tỉnh ủy đề ra phương 
hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ 
yếu năm 2019 như sau:

 PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 
2019

 Phương hướng

Tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát 

TỈNH ỦY QUẢNG NAM BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019
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triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
ba nhiệm vụ đột phá chiến lược. Chú trọng phát 
triển văn hóa, con người; bảo đảm an sinh xã hội 
và chăm lo đời sống nhân dân. Triển khai quyết 
liệt trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo 
bền vững. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ 
môi trường. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác 
cải cách hành chính, hiệu lực quản lý nhà nước; 
sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí. Giữ vững quốc phòng, an 
ninh và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả 
công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng 
và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Một số chỉ tiêu chủ yếu

1. Chỉ tiêu kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) phấn 
đấu tăng khoảng 7 - 7,5% so với năm 2018; tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 30% GRDP; thu nội 
địa tăng hơn 7% so với dự toán Trung ương giao 
năm 2018; phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới.

2. Chỉ tiêu xã hội

Giảm trên 5.000 hộ nghèo; tỷ lệ lao động 
qua đào tạo đạt 62%; Số giường bệnh trên một 
vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 37 
giường/vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng (thể nhẹ cân) còn dưới 11%; tỷ lệ dân số 
tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%.

3. Chỉ tiêu về môi trường

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,7%; tỷ lệ dân số nông 
thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 93,8%; tỷ lệ 
dân số đô thị sử dụng nước sạch 77%; tỷ lệ chất 
thải rắn đô thị được thu gom 90%.

4. Chỉ tiêu về xây dựng Đảng, quốc phòng, an 
ninh

 Kết nạp 2.500 đảng viên trở lên; phấn đấu 
không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành 
nhiệm vụ; hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân 
nhập ngũ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội, chủ quyền biên giới, biển đảo trong 
mọi tình huống.

  NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tập trung các nguồn lực cho đầu tư phát 
triển

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, 
chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm tiếp 
tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất 
lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh 
tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia 
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tập trung đẩy mạnh thu hút và triển khai thực 
hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, nhất là tại khu 
vực ven biển, các dự án vùng Đông Nam theo Kết 
luận số 25-KL/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy, 
vùng Tây của tỉnh theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, 
ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy. Kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, đưa các dự án trọng điểm đi vào hoạt động. 
Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TU, 
ngày 27/12/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu 
khóa XXI về phát triển du lịch Quảng Nam đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, ứng 
dụng khoa học công nghệ. Tập trung xúc tiến, 
triển khai các nhóm dự án nâng cao hiệu quả kinh 
tế rừng, khai thác sản phẩm dưới tán rừng thuộc 
vùng Tây của tỉnh.

2. Thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, 
tăng cường các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, 
giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 
Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện bồi thường, giải phóng mặt 
bằng, tái định cư. Kịp thời triển khai đồng bộ các 
nhiệm vụ, giải pháp về hỗ trợ và phát triển doanh 
nghiệp; các cơ chế đặc thù khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn. Thúc đẩy việc đổi mới, sáng tạo và khởi 
nghiệp ở các doanh nghiệp.

Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào các lĩnh vực 
văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, thể thao và môi 
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trường. Phấn đấu trong năm 2019, phát triển 
thêm khoảng 1.000 doanh nghiệp, nâng tổng số 
doanh nghiệp hoạt động lên 7.700 doanh nghiệp; 
phát triển thêm 30 hợp tác xã, nâng số hợp tác xã 
hoạt động lên 326 hợp tác xã.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba nhiệm 
vụ đột phá theo Kết luận số 37-KL/TU, ngày 
19/7/2016 của Tỉnh ủy

Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030; các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được 
phê duyệt. Tổ chức lập quy hoạch phân khu trên 
địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành vào năm 
2021, nhất là khu vực vùng Đông của tỉnh. Tiếp 
tục phát triển, khớp nối hạ tầng giao thông thông 
suốt. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án, đề 
án trọng điểm của tỉnh; tăng cường quản lý hiện 
trạng, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, tái định cư. Phát triển hệ thống 
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ 
tầng đô thị theo quy hoạch phát triển đô thị của 
tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu 
tư nhằm huy động tối đa các nguồn lực, nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục rà 
soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng 
cao hơn nữa chỉ số hài lòng của tổ chức, người 
dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển 
nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao, tạo thêm việc làm mới, 
tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động.

4. Đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức huy 
động, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển

Tập trung nguồn vốn nhà nước cho các dự án 
phát triển hạ tầng trọng điểm, sức lan tỏa lớn để 
tạo động lực phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi 
để thu hút các dự án FDI, khuyến khích các dự 
án đang hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất. Tập 
trung đầu tư những dự án trọng điểm, mang tính 
đột phá, có sức lan tỏa cao và bền vững nhằm tạo 
động lực thúc đẩy phát triển. Quản lý, sử dụng 
hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; kiểm soát chặt 
nợ xây dựng cơ bản; tập trung thu hồi nguồn vốn 

nợ tạm ứng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm 
tra; triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất 
thu ngân sách.

5. Chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã 
hội nông thôn, miền núi

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của 
Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, 
ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển 
kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp 
với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh. 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-
NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển 
kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực 
hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 
2025. 

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng các tuyến đường 
huyện, giao thông nông thôn; tập trung xây dựng 
hệ thống kênh mương, thủy lợi và đầu tư hạ tầng 
phục vụ sản xuất. Thực hiện đồng bộ, toàn diện và 
có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo 
bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh.

6. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, 
khoáng sản và bảo vệ môi trường; chủ động 
phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 
khí hậu

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 06-
NQ/TU, ngày 04/11/2016 về tăng cường công tác 
quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản 
và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/12/2016 
của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ môi trường. Tăng 
cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, công tác 
phối hợp giữa các địa phương, giữa địa phương 
với các ngành chức năng và giữa các ngành chức 
năng với nhau, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân trong công tác quản lý, 
bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 
số 24-CTr/TU, ngày 27/8/2013 của Tỉnh ủy về thực 
hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo tốt vấn đề môi trường ở các khu, 
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cụm công nghiệp; xử lý nghiêm những nhà máy 
sản xuất xả thải ra môi trường chưa qua xử lý gây 
ô nhiễm.

7. Thực hiện tốt mục tiêu phát triển văn hóa 
- xã hội

Đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện 
hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 
của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2025.

Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng 
hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các lễ hội; các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền; kịp thời cung cấp 
thông tin, định hướng dư luận, phản bác thông 
tin sai lệch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chương 
trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 28/8/2014 
của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, 
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/
TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng 
cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục 
đầu tư nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, 
trạm y tế các xã; chú trọng thực hiện chính sách 
khám chữa bệnh cho người nghèo, cho trẻ em và 
các đối tượng chính sách, xã hội. Triển khai thực 
hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả Chương 
trình số 12-CTr/TU, ngày 29/9/2017 về thực hiện 
Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí 
thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác người có công với cách mạng. 
Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ ưu đãi người 
có công cách mạng, thanh niên xung phong, các 
hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục triển khai 
thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 
27/4/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2016 - 2020.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 
03-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy 
mạnh công tác cải cách hành chính và Kết luận 

số 50-KL/TU, ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy về tinh 
giản biên chế. Tập trung triển khai thực hiện có 
hiệu quả, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành 
chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông, một cửa liên thông hiện đại, cải thiện 
mạnh môi trường kinh doanh, huy động nguồn 
lực xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong giao dịch giải quyết công việc; nâng cao 
hơn nữa chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và 
doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính.

9. Tăng cường công tác nội chính, đẩy mạnh 
hoạt động đối ngoại

Tập trung thực hiện tốt các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, 
chống tham nhũng. 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. Xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 
dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quốc ngày càng vững chắc. Tập trung lãnh đạo 
xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn 
diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình 
mới. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 
nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm 
soát và cai nghiện ma túy. Triển khai thực hiện tốt 
công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp 
tỉnh năm 2019. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 
năm 2019 bảo đảm số lượng, chất lượng đề ra. 
Tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động triển 
khai các biện pháp ổn định tình hình, không để 
xảy ra điểm nóng, phức tạp theo tinh thần Kết 
luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính 
trị.

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình 
mới. Quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ các 
dự án về quản lý biên giới, các dự án chương trình 
biển Đông, hải đảo. Tăng cường và thể hiện sâu 
sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc 
biệt với tỉnh Sê Kông (Lào). Đẩy mạnh các hoạt 
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động hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức 
phi chính phủ và các địa phương nước ngoài.

10. Xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 
trị - xã hội vững mạnh

Phát huy vị trí, vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của hội đồng nhân dân các cấp, nhất là chức 
năng giám sát. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; 
kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải 
quyết các vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân 
dân; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, 
chính quyền các cấp trong việc tiếp công dân và 
xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, điều hành 
của ủy ban nhân dân các cấp. Đẩy mạnh cải cách 
chế độ công vụ, công chức; đề cao vai trò, trách 
nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người 
đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong thực 
thi công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành 
chính, thái độ phục vụ nhân dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội. Tăng cường củng cố, phát huy 
mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng 
lớp nhân dân; tích cực tham gia phát triển kinh 
tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững quốc 
phòng, an ninh trên địa bàn; tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, 
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

11. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng

Có biện pháp tuyên truyền đa dạng, bám địa 
bàn, sát cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, từng 
địa bàn; đấu tranh ngăn ngừa biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá 
XII gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 
tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế 
hoạch số 139-KH/TU, ngày 28/02/2018 của Tỉnh 

ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy 
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả và Chương trình hành động số 15-
CTr/TU, ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục 
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị 
sự nghiệp công lập. Triển khai thực hiện tốt công 
tác cán bộ để phục vụ cho việc chuẩn bị nhân sự 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập các tiểu ban phục 
vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Chú 
trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ và việc thực 
hiện chính sách đối với cán bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật 
trong Đảng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; quản lý, 
giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương trong Đảng. Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, tập 
trung ở lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc 
mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương 
của Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình 
mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ 
quan hành chính nhà nước. Thực hiện tốt các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà 
nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt 
vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền 
dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp của Nhân dân 
để Nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, 
chính sách được triển khai.

HỘP THƯ
Trong số này, Bản tin Xây dựng 

Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 
đã nhận được một số tin, bài, ảnh của cộng tác 
viên: Phan Thanh Hậu, Huỳnh Ngọc Lâm, Nguyễn 
Đình Hiệp, Trần Thiệt, Nguyễn Thị Lan… 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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Hội ngHị Báo cáo viên TỉnH ủy 
THáng 11 năm 2018

Ngày 27/11/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng 
Nam tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11 
năm 2018. Đồng chí Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng ban 
Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí 
Nguyễn Đõ - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trần 
Khắc Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy báo cáo các chuyên đề: Kết quả công tác 
phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam trong thời gian qua, những vấn đề đặt ra 
và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Những 
động thái mới về tình hình trên biển Đông trong thời 
gian gần đây.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy và các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, 
triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung 
ương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí và đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực 
hiện, nổi bật trong số đó là Nghị quyết số 10 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. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ 
án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư 
luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo các cấp, các ngành tăng 
cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, 
xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử 
lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 
tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo đăng tải số điện 
thoại đường dây nóng của đồng chí Trưởng ban Nội 
chính Tỉnh ủy, các đồng chí Bí thư huyện, thị, thành ủy 
để tiếp nhận, xử lý thông tin về những nội dung liên 
quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. Bước đầu đã tiếp nhận được một số 
thông tin phản ánh có liên quan đến việc mua bán trái 
phép chất ma túy và thông tin có liên quan đến đảm 
bảo an ninh trật tự địa phương.

Hằng năm, trong chương trình, kế hoạch, nhiệm 
vụ công tác của mình, HĐND, UBND tỉnh đều có các 
văn bản chỉ đạo, giám sát, quản lý, điều hành việc triển 
khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí. Các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành 
phố đều xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai 
thực hiện; chấp hành tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh 
trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
nhà nước tăng cường giáo dục pháp luật, nhất là Luật 

Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong nhân dân; chủ động triển khai 
thực hiện có hiệu quả công tác giám sát...

Có thể nói rằng, trong những năm qua, công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh 
đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ 
sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực 
hiện tốt; các văn bản của đảng, pháp luật của Nhà 
nước được phổ biến, quán triệt kịp thời; công tác kiểm 
tra, giám sát, thanh tra được triển khai thực hiện hiệu 
quả góp phần tích cực vào công tác phát hiện, phòng 
ngừa tham nhũng, lãng phí; công tác điều tra, truy tố, 
xét xử được chú trọng, nhiều vụ án tham nhũng được 
xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đã củng cố 
niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành 
của Đảng và Nhà nước...

Kết luận Hội nghị và định hướng tuyên truyền trong 
thời gian tới, đồng chí Trần Khắc Thắng – Phó Trưởng 
ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh 
một số nội dung: Sau khi tiếp thu chuyên đề tại hội 
nghị, tùy theo tình hình thực tiễn tại mỗi địa phương, 
đơn vị bổ sung một số chuyên đề phù hợp, tổ chức hội 
nghị báo cáo viên để tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, 
đảng viên tại địa phương, đơn vị mình. 

Trong thời gian đến chú trọng tuyên truyền các 
nhiệm vụ trọng tâm:

1- Tuyên truyền đẩy mạnh việc triển khai, quán 
triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên địa bàn 
tỉnh; tập trung tuyên truyền việc xây dựng kế hoạch, 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 8 khóa XII.

2- Tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội 
khóa XIV, trong đó chú trọng các văn bản luật: Luật sửa 
đổi, bổ sung các luật có quy định liênquan đến quy 
hoạch, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật 
Công an nhân dân (sửa đổi) và Nghị quyết Kỳ họp thứ 
6, Quốc hội khóa XIV…

3- Tiếp tục tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII trên địa bàn tỉnh; tập trung tuyên truyền 
các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7 khóa XII.

4- Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI giữa 
nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả kinh tế -xã hội năm 
2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; 
tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân 
tỉnh khóa IX.

5- Tuyên truyền kết quả thực hiện chuyên đề năm 
2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của 
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người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Tuyên truyền triển khai, học tập chuyên đề năm 
2019 “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”.

6- Tiếp tục tuyên truyền về biển đảo, biên giới; 
thông tin đối ngoại.

7- Tuyên truyền phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; 
tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm và các ngày lễ 
lớn trong quý IV năm 2018 (theo Hướng dẫn của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy)./.

Phi Anh

LÃnH ĐẠo BAn TUyên giáo TỉnH ủy 
QUẢng nAm LÀm viỆc vỚi ĐẢng ĐoÀn 
Liên HiỆP các Hội KHoA HỌc vÀ KỸ 
THUẬT TỉnH 

Vừa qua, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng 
Nam có buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Đảng đoàn 
Liên hiệp hội tỉnh). Đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên 
Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì 
buổi làm việc. 

Qua báo cáo tình hình thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức, 
hoạt động của Đảng đoàn và Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh, tình hình tư tưởng chính trị của 
đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) cho 
thấy, Đảng đoàn Liên hiệp hội tỉnh đã lãnh đạo tổ chức 
quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
đạt nhiều kết quả quan trọng. Liên hiệp hội đã tập hợp, 
đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức 
KH&CN góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Quảng 
Nam. Thực hiện được một số nội dung tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội; nhiều hoạt động thông tin, 
phổ biến kiến thức KH&CN. Phối hợp tổ chức tốt Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật (định kỳ 02 năm 01 lần); Cuộc thi 
sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (định kỳ mỗi năm 
01 lần); Giải thưởng Phạm Phú Thứ về KH&CN; gặp mặt, 
đối thoại với đại diện trí thức KH&CN, văn nghệ sĩ, báo 
chí hàng năm. Đến nay, Liên hiệp hội có 17 hội thành 
viên là hội chuyên ngành cấp tỉnh với 3.872 hội viên, 
thành lập 05 trung tâm KH&CN trực thuộc hoạt động 
theo cơ chế tự chủ về tài chính và con người…

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm và kết quả nêu trên, 
công tác lãnh đạo của Đảng đoàn và hoạt động của 

Liên hiệp hội tỉnh còn một số khó khăn, bất cập.  Chưa 
lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển hội thành 
viên; chưa thành lập được hội trí thức ở các huyện, 
thị xã, thành phố; một số hội thành viên bị giải thể 
theo quy định pháp luật. Công tác tư vấn, phản biện 
và giám định xã hội còn hạn chế. Chưa tham gia được 
nhiều hoạt động nghiên cứu KH&CN, thông tin, phổ 
biến kiến thức, chuyển giao KH&CN vào sản xuất và 
đời sống… 

Chủ trì buổi làm việc đã đề nghị Đảng đoàn Liên 
hiệp hội lãnh đạo việc rà soát, rút kinh nghiệm đề ra 
các giải pháp để khắc phục những hạn chế nêu trên, 
tiếp tục phát huy vai trò, vị trí và thực hiện tốt chức 
năng nhiệm vụ của Liên hiệp hội theo điều lệ. Tiếp 
tục quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan 
đến Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức theo tinh thần 
Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Kết luận số 
90-KL/TW ngày 04-3-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH TW khóa 
X, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4. Phát huy vai trò của Đảng đoàn Liên 
hiệp hội trong việc tham mưu và lãnh đạo triển khai 
thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh giản biên chế, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội theo 
Kế hoạch 139-KH/TU ngày 28-02-2018 của Tỉnh ủy; chú 
trọng phát triển tổ chức hội, phát triển đội ngũ trí thức 
các lĩnh vực, các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện tốt 
Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp hội tỉnh 
với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các 
ban cán sự đảng, đảng đoàn có liên quan ban hành 
theo Quyết định số 1049-QĐ/TU ngày 15-11-2012 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của 
tổ chức hội và hội viên; phát huy tính năng động, 
sáng tạo, thích ứng với cơ chế thị trường. Chuyển đổi 
mô hình tổ chức, kinh phí hoạt động hàng năm của 
Liên hiệp hội theo hướng hưởng một phần ngân sách 
sang mô hình tự chủ, tự hạch toán, nhận và thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN do Đảng và Nhà nước giao theo chủ 
trương của Chính phủ. Bằng nhiều giải pháp nâng 
cao năng lực, hiệu quả nghiên cứu, tuyên truyền, phổ 
biến, chuyển giao KH&CN của Liên hiệp hội và các 
hội thành viên. Thực hiện tốt công tác phối hợp tham 
mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đối thoại 
với đại diện trí thức KH&CN, văn nghệ sĩ, báo chí hàng 
năm. Theo dõi nắm bắt, dự báo, kịp thời báo cáo, 
phản ánh tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ trí 
thức KH&CN về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy.

Trần Văn Dũng 






