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Những năm qua, Đảng ủy 
Quân sự (ĐUQS) tỉnh đẩy 
mạnh công tác xây dựng 

Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ 
đảng viên, tập trung xây dựng lực 
lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững 
mạnh toàn diện (VMTD). Dưới sự 
lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên 
của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân 
khu, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn 
của Cục Chính trị Quân khu và các 
ban đảng Tỉnh ủy, Đảng ủy đã lãnh đạo, triển khai 
toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với 
nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, góp phần 
đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 
địa phương.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo công tác xây 
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo 
đức; chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt thực hiện 
nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận 
của Trung ương và cấp ủy các cấp; tiến hành đồng 
bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường 
xuyên chú trọng công tác giáo dục cán bộ, đảng 

viên, quần chúng nhận rõ âm mưu thủ đoạn của 
kẻ thù, hiểu rõ đối tượng, đối tác, tình hình đất 
nước, nhiệm vụ của quân đội, địa phương, đơn 
vị; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu 
xuyên tạc của các thế lực thù địch, giữ vững trận 
địa tư tưởng của Đảng trong LLVT địa phương. 
Thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt tự phê bình và 
phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 
khóa XII gắn với 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”. Sau mỗi đợt sinh 
hoạt chính trị, từng tập thể, cá nhân chủ động xây 
dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, 
cam kết không suy thoái, đẩy lùi “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phản bác 
những quan điểm thù địch, sai trái. Toàn Đảng bộ 
đã quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 47-

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao        
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các cá nhân.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng bộ; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh 
vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao

Đại tá �  Hứa Văn Tưởng
UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam
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QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những 
điều đảng viên không được làm, Quy định số 646-
QĐ/QUTW của Ban Thường vụ Quân ủy Trung 
ương và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên. Triển khai sâu rộng đợt 
sinh hoạt chính trị “Nêu gương, tình thương, trách 
nhiệm”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, 
cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo 
sự chuyển biến mới về nhận thức và hành động. 
Việc xây dựng tổ chức biên chế, hệ thống tổ chức 
đảng, tổ chức chỉ huy và đổi mới phương pháp 
lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường 
xuyên được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng 
được triển khai đồng bộ, có chiều sâu; năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở 
đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
được nâng lên. Đến nay, 244/244 xã, phường, thị 
trấn có chi bộ quân sự; trong đó, 227/244 chi bộ 
quân sự cấp xã có chi ủy, đạt 93,03%. Từ thực tiễn 
hoạt động của chi bộ quân sự xã đã khẳng định 
và phát huy tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy, 
chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP ở cơ sở. Gắn 
kết có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với xây dựng cơ 
quan, đơn vị VMTD. Toàn tỉnh hiện có 154/244 xã, 
phường, thị trấn VMTD, đạt tỷ lệ 63,11%; 236/244 
xã, phường, thị trấn vững mạnh về QPAN, đạt tỷ lệ 
96,73%. Công tác phát triển đảng được chú trọng; 
trong 10 năm qua, đã kết nạp 29.744 đảng viên 
mới. Tính đến ngày 15/6/2018, toàn Đảng bộ tỉnh 
có 1.212 tổ chức cơ sở đảng, tăng 194 tổ chức; 
với 67.122 đảng viên tăng 23.717 đảng viên so với 
năm 2008; 1.719/1.719 thôn, khối phố có chi bộ. 
Lãnh đạo kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, 
đơn vị đúng theo quy định của Bộ Tư lệnh Quân 
khu 5. Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, 
cấp ủy các cấp theo Quy định số 59-QĐ/TW của 
Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân 
dân Việt Nam. Duy trì nghiêm chế độ, nề nếp sinh 
hoạt đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ, chăm lo kiện toàn cấp ủy các cấp đủ 
số lượng, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh 
đạo. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng 

viên khá tốt, đa số đảng viên đều phát huy được 
vai trò tiền phong gương mẫu; qua đánh giá chất 
lượng, bình quân hằng năm có 89,07% đảng viên 
và 90,29% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên. 

Đáng chú ý, nguyên tắc tập trung dân chủ 
được giữ vững. Sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
ĐUQS tỉnh và các cấp ủy cơ sở đều xây dựng, triển 
khai thực hiện quy chế làm việc; giải quyết hài 
hòa các mối quan hệ giữa cấp ủy với người chỉ 
huy, cấp trên với cấp dưới; giữ gìn tốt đoàn kết 
nội bộ. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ 
thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc. Quy trình 
đề bạt, bổ nhiệm, điều động, sắp xếp thực hiện 
chặt chẽ, khách quan. Hầu hết cán bộ được bổ 
nhiệm đều hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm 
vụ, bình quân hàng năm có 89,91% cán bộ hoàn 
thành tốt chức trách nhiệm vụ trở lên. Tiến hành 
thẩm tra, xác minh, kết luận chính trị đúng nguyên 
tắc. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 
và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí 
tiến hành thường xuyên, có chất lượng. Phối hợp 
với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, ban ngành, 
đoàn thể địa phương vận động nhân dân phát 
triển kinh tế - xã hội, củng cố thế trận lòng dân, 
xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn. Các chủ trương “Xóa hộ đói, giảm hộ 
nghèo”, “Hũ gạo tiết kiệm vì người nghèo”, “LLVT 
tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh, khu dân cư kiểu mẫu”; thăm, tặng quà 
hộ nghèo vùng sâu, vùng xa và tham gia phòng, 
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn đạt được kết quả tốt.

Từ thực tiễn lãnh đạo công tác xây dựng Đảng 
những năm qua, Đảng ủy đúc kết được nhiều kinh 
nghiệm. Trong đó, vấn đề mấu chốt muốn làm tốt 
công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, 
quân sự địa phương, trước hết cấp ủy các cấp phải 
tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức Đảng, chăm lo xây dựng LLVT 
tỉnh VMTD, làm cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ được giao. Tập trung tăng cường công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng; đảm bảo cho đội ngũ cán 
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bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững 
vàng; không dao động trước mọi khó khăn thử 
thách. Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ, nề nếp 
sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng theo quy định; tập 
trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với xây 
dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chỉ 
huy các cấp. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội 
ngũ cấp ủy viên các cấp, trước hết là bí thư, phó bí 
thư, cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong gương 
mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ 
luật nghiêm, nói đi đôi với làm. Thường xuyên bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ năng lực công tác cho 
đội ngũ cán bộ các cấp, kiên quyết thay thế những 
cán bộ yếu kém về phẩm chất năng lực. Kịp thời 
biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân 
điển hình tiên tiến, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ 
chức đảng, đảng viên vi phạm.

Để tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt 
công tác xây dựng Đảng theo yêu cầu mới; phối 
hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp 
triển khai đồng bộ các mặt công tác quốc phòng, 
quân sự địa phương, thời gian đến cần tập trung 
lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp 
sau: 

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao 
hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đường 
lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong tình 
hình mới. Gắn công tác giáo dục với quản lý, định 
hướng tư tưởng với xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên thật sự vững mạnh, có bản lĩnh chính 
trị kiên định vững vàng, trung thành tuyệt đối 
với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, nâng cao năng 
lực quán triệt và hiệu quả thực hiện nghị quyết 
của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Từng 
cán bộ, đảng viên phải tiêu biểu về phẩm chất và 
năng lực, nói và làm có trách nhiệm; xây dựng và 
thực hiện có hiệu quả kế hoạch tự học, tự rèn, tích 
cực nâng cao trình độ mọi mặt, thi đua rèn đức 
luyện tài, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. 

Hai là, lãnh đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 
87/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về nghiên cứu 

tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình 
hình mới. Tiến hành điều chỉnh tổ chức biên chế 
thời bình nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm 
vụ cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh, 
linh hoạt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời 
kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy các cấp theo quy 
định; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ công 
tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và tiến hành đại 
hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ và LLVT tỉnh 
nhiệm kỳ 2020 - 2025… Quán triệt, triển khai thực 
hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ 
sở đảng trong Quân đội theo quy định của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng. 

Ba là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 
22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị 
quyết số 11-NQ/ĐUQK của Đảng ủy Quân khu 5, 
Chương trình hành động số 15-CTr/TU của Tỉnh 
ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên”. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ, 
nề nếp sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, 
chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt 
cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục, quản lý, rèn 
luyện đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức 
xây dựng Đảng, kịp thời phát hiện và giải quyết 
dứt điểm những khâu yếu, việc khó ngay từ cơ 
sở. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới 
trong lực lượng thường trực, dân quân cơ động 
và quân nhân dự bị.

Bốn là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao 
năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm 
chất, năng lực, hoàn thành tốt chức trách nhiệm 
vụ được giao. Phấn đấu 100% cán bộ hoàn thành 
nhiệm vụ theo chức trách, có trên 80% cán bộ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm 
tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên, bảo 
đảm công khai, dân chủ, chặt chẽ, thận trọng; 
phòng ngừa là chính. Kịp thời giải quyết đơn thư 
tố cáo, khiếu nại; xem xét, quyết định, đề nghị xử 
lý kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Năm là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực 
(Xem tiếp trang 13)
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Biển Đông có diện tích khoảng 3,5 triệu 
km2, được bao bọc bởi 9 nước: Việt Nam, 
Philippines, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Bru-

nây, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Thái Lan và Cam-pu-chia; 
có một vị trí, vai trò chiến lược quan trọng vào bậc 
nhất thế giới. Biển Đông được ví như ngã tư đường 
hàng hải, hàng không quốc tế; vì vậy, kiểm soát được 
Biển Đông tức là kiểm soát được toàn bộ khu vực và 
có ảnh hưởng rất lớn đến an ninh hàng hải thế giới 
nói riêng và an ninh thế giới nói chung. 

Biển Đông có tuyến vận tải lớn thứ 2 thế giới 
(chỉ sau Địa Trung Hải) với hơn 50.000 tàu mỗi năm, 
vận chuyển ¼ hàng hóa thương mại toàn cầu và ½ 
lượng dầu vận chuyển bằng đường biển. Biển Đông 
tiềm ẩn nhiều tài nguyên có giá trị lớn, đặc biệt là 
dầu khí và băng cháy-nguồn năng lượng tương lai. 
Chính vì vậy Biển Đông có giá trị sống còn đối với các 
nền kinh tế trong vùng và một số khu vực khác của 
thế giới sử dụng đường hàng hải qua biển Đông. 

Do có vị trí chiến lược quan trọng, nên trên Biển 
Đông đang diễn ra những tranh chấp về chủ quyền 
hết sức phức tạp và quyết liệt cả song phương lẫn 
đa phương. 

 Bờ biển nước ta chạy dài từ Móng Cái đến Hà 
Tiên, dài trên 3260 km, như là một bao lơn trông ra 
Thái Bình Dương. Theo Công ước quốc tế về Luật 
biển năm 1982, thì nước ta có 5 vùng biển: Nội thủy, 
Lãnh hải, vùng Tiếp giáp lãnh hải, vùng Đặc quyền 
kinh tế và vùng Thềm lục địa. Trong đó, vùng Đặc 
quyền kinh tế là 1.010.274 km2. Có quần đảo Hoàng 
Sa, quần đảo Trường Sa và khoảng trên 3000 đảo 
ven bờ, xa bờ . Hiện có 28 tỉnh, thành phố duyên hải 
( giáp biển) với tổng diện tích 65.312 km2 ( 20% diện 
tích cả nước), 70% dân cư ven biển sống phụ thuộc 

vào nguồn lợi biển.
Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ 

nước đã chứng minh biển và hải đảo là không gian 
sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam, gắn bó 
mật thiết và tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã 
hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; có ý nghĩa sống 
còn đối với sự toàn vẹn lãnh thổ nước ta. Trong 
những năm đổi mới đất nước, kinh tế biển đóng góp 
đáng kể vào tăng trưởng kinh tế nước ta. Nhận thức 
về tầm quan trọng của biển, đảo đối sự ổn định và 
phát triển cuả nước ta và diễn biến tình hình tranh 
chấp chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán 
ở Biển Đông ngày càng phức tạp, những năm qua, 
Đảng, Nhà nước ta đề ra các chủ trương, chính sách 
để phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo của Tổ quốc, đặc biệt là đã ban hành Luật 
biển Việt Nam.

Quảng Nam là một tỉnh giáp với biển, có chiều 
dài bờ biển 125 km, đi qua 3 huyện, 2 thành phố, 1 
thị xã, với đông đảo nhân dân sinh sống bằng nghề 
nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, hải sản. Những năm 
qua, Tỉnh ủy đã lãnh đạo các ban, ngành, địa phương 
tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế từ biển, đảo, 
vùng ven biển để phát triển kinh tế biển kết hợp chặt 
chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi 
trường và gắn kết với phát triển vùng nội địa Quảng 
Nam. Kinh tế biển, ven biển của tỉnh từng bước được 
quan tâm đầu tư, định hướng phát triển cụ thể và 
đã đạt được kết quả đáng kể, đóng góp chủ yếu vào 
sự tăng trưởng ngoạn mục của Quảng Nam sau 20 
năm tái lập tỉnh. 

Kết quả nêu trên có sự đóng góp không nhỏ 
của công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về 
vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo đối với sự 

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC
TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC 

VỀ BẢO VỆ BIỂN, ĐẢO CỦA NƯỚC TA

Trần KHắc THắng �
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
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tồn tại và phát triển của nước ta nói chung và tỉnh 
Quảng Nam nói riêng;  có thể khẳng định rằng công 
tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần nâng cao 
nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai 
trò, vị trí,  tầm quan trọng của biển đảo đối với sự ổn 
định và phát triển của đất nước, của tỉnh;  nâng cao 
hiểu biết về sự phức tạp của tình hình tranh chấp 
chủ quyền biển, đảo trên biển Đông, đặc biệt là sự 
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn liên quan 
đến biển Đông; nâng cao nhận thức về quan điểm, 
chủ trương, đường lối phát triển kinh tế biển gắn 
chặt với bảo vệ chủ quyền biển , đảo của Đảng , Nhà 
nước ta; về nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên nhân 
dân trong tỉnh nói chung, ngư dân nói riêng đối với 
việc tham gia giữ gìn môi trường sinh thái biển, phát 
triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo ngày càng sâu sắc hơn.

Tuy nhiên, một bộ phận đảng viên, nhân dân 
trên địa bàn tỉnh  nhận thức về vị trí, vai trò, tầm 
quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc dân chưa thật đầy đủ; chưa nắm 
bắt, hiểu sâu sắc về chủ trương và giải pháp phát 
triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo của Đảng ta trong tình hình mới. Những hạn 
chế nêu trên trước hết là do công tác tuyên truyền 
có lúc, có nơi chưa phương pháp, nội dung tuyên 
truyền chưa đáp ứng được nhu cầu của các đối 
tượng, địa bàn khác nhau; tài liệu, nội dung tuyên 
truyền chưa mang tính toàn diện; …

Dự báo năm 2020 và những năm tiếp theo tình 
hình thế giới, khu vực, biển Đông tiếp tục có những 
diễn biến phức tạp, khó lường tác động đến nhiệm 
vụ bảo vệ  các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt 
Nam trên biển; ảnh hưởng đến việc hoạt động 
đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân; tình hình 
tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông ngày 
càng  diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch lợi 
dụng tình hình phức tạp trên biển Đông đẩy mạnh 
tuyên truyền xuyên tạc, hòng làm giảm sút niềm 
tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kích động biểu tình, 
bạo loạn lật đổ… Xuất phát từ  tình hình  nêu trên 
và từ tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặt ra yêu 
cầu năm 2020 và những năm tiếp theo là phải  đẩy 
mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để 
nâng cao nhận thức trong xã hội về biển, đảo nhằm 

tiếp tục huy động được sức mạnh tổng hợp trong 
xã hội phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo của nước ta gắn với phát triển kinh 
tế biển và vùng ven biển theo chủ trương, đường 
lối của Đảng: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị 
quyết số 36- NQ/TW ngày 25/10/2018 về phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, làm cho cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà nhận thức đầy đủ, 
sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 
biển, đảo; về vấn đề bảo vệ vững chắc chủ quyền 
lãnh thổ nói chung, chủ quyền biển, đảo nói riêng 
và lợi ích quốc gia là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi 
người dân Việt Nam; về chủ trương, mục tiêu, nhiệm 
vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 36- NQ/TW 
ngày 25/10/2018 về phát triển bền vững kinh tế biển 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về 
chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề 
xử lý tranh chấp chủ quyền biển Đông; tuyên truyền 
nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu của các 
thế lực cơ hội, cực đoan, thù địch lợi dụng vấn đề 
tranh chấp chủ quyền biển Đông để kích động, chia 
rẽ nước ta với các nước láng giềng; công kích, xuyên 
tạc chủ trương, đường lối đối ngoại đúng đắn của 
Đảng, Nhà nước ta. Quá trình tuyên truyền cần chú 
trọng những vấn đề sau đây:

Một là, Ban Tuyên giáo tích cực tham mưu cho 
cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội 
dung, đôn đốc các  binh chủng làm công tác tuyên 
truyền (báo, đài, bản tin, báo cáo viên, tuyên truyền 
viên, ban Tuyên giáo…) phải tăng cường và thường 
xuyên tuyên truyền về biển, đảo bằng nhiều hình 
thức phong phú, sát thực, hấp dẫn, nội dung; tăng 
cường công tác kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên 
truyền biển, đảo.  Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng của Đảng bộ.

Hai là, Ban Tuyên giáo tỉnh, huyện kịp thời hơn 
nữa trong việc hướng dẫn và cung cấp nội dung, 
thông tin, đáp ứng yêu cầu của đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên cấp ủy, cơ quan thông tin đại 
chúng; chủ động phối hợp với các binh chủng để 
tuyên truyền. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ  hơn nữa 
với các cơ quan có chức năng liên quan để kịp thời 
nắm bắt tình hình, phục vụ nhu cầu thông tin cho 
nhân dân; bám sát cơ sở để phát hiện gương người 
tốt việc tốt trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh 
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biển đảo, phát triển kinh tế-xã hội ở vùng biển và 
ven biển để kịp thời tuyên truyền, cổ vũ, động viên 
phong trào hành động cách mạng.

Ba là, đội ngũ Báo cáo viên cấp ủy bám sát 
cơ sở để tuyên truyền về biển, đảo; thông tin kịp 
thời những chủ trương, chính sách, giải pháp của 
Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
và phát triển kinh tế-xã hội vùng biển, ven biển. 
Nghiên cứu đổi mới phương pháp tuyên truyền 
theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Bốn là, các cơ quan thông tin đại chúng trên 
địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về biển, 
đảo  (đảm bảo theo định hướng về nội dung tuyên 
truyền của cơ quan chức năng) thông qua chuyên 
trang, chuyên mục.  

Năm là, nội dung tuyên truyền cần phải tiếp tục 
tuyên truyền mạnh mẽ, có hệ thống về quan điểm, 
mục tiêu, các định hướng chiến lược phát triển 
kinh tế-xã hội gắn quốc phòng, an ninh trên biển, 
đảo, về Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản 2017. 
Chú ý khai thác, tuyên truyền những vấn đề có 
tính pháp lý để khẳng định chủ quyền vùng biển, 
đảo, thềm lục địa của Tổ quốc Việt Nam trên biển 
Đông, nhất là cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền 
của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường 
Sa; Công ước quốc tế  về Luật biển năm 1982, luật 
pháp Việt Nam  và các điều ước quốc tế về biển 
mà Nhà nước ta tham gia ký kết; quan điểm của 
Đảng và Nhà nước ta trong quá trình giải quyết các 
vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển và kết quả 
giải quyết về biên giới trên biển giữa Việt Nam với 
các nước liên quan, tập trung hướng vào mục tiêu 
cao nhất là khẳng định chủ quyền biển, đảo, kiên 
quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn và môi 
trường hòa bình vùng ven biển, trên biển, đảo của 
Tổ quốc; tránh bị lôi kéo, kích động biểu tình, bạo 
loạn, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với 
các nước láng giềng.

Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng 
của biển, đảo Việt Nam  trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn của các nước 
tranh chấp chủ quyền biển, đảo Việt Nam để nâng 
cao tinh thần cảnh giác, tránh bị kích động bởi các 
luận điệu tuyên truyền  xuyên tạc của các thế lực 
thù địch;  sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy 

ra và định hướng nhận thức cho nhân dân.
Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế biển và vùng ven biển; phát huy sức mạnh 
tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn thể nhân 
dân; động viên ngư dân tích cực vươn khơi bám 
biển biển để khai thác hải sản phát triển kinh tế, 
đồng thời khẳng định và  góp phần bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo.

Tuyên truyền trong nhân dân, nhất là nhân 
dân vùng biển về nâng cao ý thức chấp hành luật 
pháp quốc gia và quốc tế trên biển mà chúng ta 
đã tham gia, không vi phạm đánh bắt hải sản vùng 
biển nước khác. Đẩy mạnh tuyên truyền biển, 
đảo trong nhà trường phổ thông và các trường 
Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy 
nghề nhằm giáo dục thế hệ trẻ có kiến thức về 
biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
trong tình hình mới. Tuyên truyền ngư dân khai 
thác hiệu quả, bền vững nguồn lợi thủy sản; bảo 
vệ môi trường biển; tuyên truyền khắc phục thẻ 
vàng của EC.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cơ bản nêu 
trên sẽ góp phần nâng cao nhận thức của nhân 
dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo 
Việt Nam, cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo của Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã 
hội, góp phần cùng cả nước phấn đấu thực hiện 
thành công mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là: 
Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt 
cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế 
biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động 
thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; 
ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường 
biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; 
phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan 
trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, 
hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát 
triển bền vững kinh tế biển; tầm nhìn đến năm 
2045: Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, 
phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; 
kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế 
đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước 
công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào 
giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển 
và đại dương.
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Quảng Nam là địa phương có 
nhiều đồng bào dân tộc thiểu 
số sinh sống ở các huyện miền 

núi của tỉnh, với gần 140 ngàn người, 
chiếm 9,25% dân số toàn tỉnh. Hiện 
nay, đời sống của phần lớn đồng bào 
dân tộc thiểu số còn khó khăn, tỷ lệ 
hộ nghèo còn cao (năm 2018:25,38%), 
trình độ dân trí thấp, khả năng tiếp cận 
thông tin, nắm bắt, hiểu biết và thực 
hiện pháp luật còn nhiều hạn chế; tâm 
lý trông chờ, ỷ lại chậm thay đổi…  

Thực hiện quan điểm của Đảng về 
công tác dân tộc: “Tăng cường công tác 
vận động quần chúng trong việc bảo 
đảm thực hiện tốt chính sách dân tộc trong giai 
đoạn cách mạng hiện nay. Nâng cao hơn nữa vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân 
dân trong việc tham gia triển khai, thực hiện công 
tác dân tộc, chính sách dân tộc”(1), trong những 
năm qua, công tác dân tộc miền núi được các cấp 
ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện 
đạt nhiều kết quả quan trọng.

Là một bộ phận trong hệ thống chính trị, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tham 
gia góp ý, xây dựng và phối hợp tổ chức tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ 
trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc. Trong 
đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện 
thành công 03 dự thảo đề án quan trọng của tỉnh: 

1. Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX);

“Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021”, “Đề án chính 
sách giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2017 - 2021” và “Đề án bảo tồn, phát huy giá 
trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2018-2021”. Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các huyện miền núi chủ động tham gia 
góp ý, phản biện hàng trăm dự thảo văn bản của 
cấp ủy, chính quyền cùng cấp liên quan đến đời 
sống đồng bào các dân tộc tại địa phương. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương không 
ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động 
đồng bào các dân tộc: Thành lập các “tổ công tác” 
trực tiếp đến từng thôn, nóc để gặp gỡ, thăm hỏi, 
tuyên truyền đến từng hộ gia đình đồng bào các 
dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của 400 vị già 
làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các 
dân tộc để phổ biến các chủ trương, chính sách 
lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội liên quan 

Tăng cường xây dựng  đoàn kết toàn dân tộc 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

nguyễn PHi Hùng �
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam
lần thứ III năm 2019.
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đến đồng bào dân tộc thiểu số(2) và các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
dân tộc. Qua đó, động viên đồng bào các dân tộc 
hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi 
đua của địa phương; tích cực tham gia phát triển 
kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao thu nhập 
góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng 
nông thôn mới. 

Thông qua các tổ chức thành viên, cá nhân 
tiêu biểu, người uy tín… MTTQ Việt Nam các cấp 
tập trung vận động đồng bào các dân tộc tích cực 
hưởng ứng cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới” gắn với các hoạt động bảo 
tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt 
đẹp như: Lễ hội mừng lúa mới, múa cồng chiêng, 
kết nghĩa; nói lý, hát lý, dựng cây nêu..., từng bước 
hạn chế các hủ tục lạc hậu; mê tín dị đoan; tham 
gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đạo lạ hoạt 
động trái phép trên địa bàn. Định kỳ hằng năm, 
Ban Công tác Mặt trận khu dân cư chủ trì tổ chức 
tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” thu hút 
đông đảo nhân dân tham gia, tăng cường sự gắn 
kết tình làng, nghĩa xóm, tập hợp rộng rãi và tăng 
cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư. 

Nhằm đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân 
tộc, phát huy quyền làm chủ của đồng bào các dân 
tộc tham gia các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 
phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì lựa 
chọn, giới thiệu để nhân dân bầu chọn đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; giới thiệu 
để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp hiệp thương cử 
nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 
cùng cấp nhiệm kỳ 2019-2024; nhiều nhân sĩ, trí 
thức, cá nhân tiêu biểu của các dân tộc tham gia 
các tổ chức tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp.

2. Nghị quyết 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; Nghị 
quyết 12/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về 
phát triển kinh tế-xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết 
13/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.

Xác định hoạt động giám sát là nhiệm vụ trọng 
tâm của MTTQ Việt Nam góp phần đảm bảo chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về dân tộc được thực thi hiệu quả. Theo đó, 
trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 
các địa phương chủ trì và phối hợp với Đoàn đại 
biểu Quốc hội, Thường trực HĐND các cấp và các 
cơ quan liên quan tổ chức hàng trăm cuộc giám sát 
chuyên đề về chính sách dân tộc và công tác dân 
tộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chỉ đạo, hướng 
dẫn các Ban TTND và Ban giám sát đầu tư của cộng 
đồng thực hiện tốt hoạt động giám sát đối với các 
công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn 
miền núi(3). Qua giám sát phát hiện những thiếu 
sót, vướng mắc, bất cập liên quan đến đường lối, 
chính sách, kiến nghị chính quyền, các ngành chức 
năng giải quyết, khắc phục để đảm bảo quyền lợi 
của nhân dân. 

 Nhờ tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp tuyên truyền, vận động; tập hợp, đoàn kết; 
giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ; đại 
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của nhân dân… nên khối đại đoàn kết các dân tộc 
trên địa bàn tỉnh trong những năm qua luôn được 
giữ vững; phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số 
đã có nhiều thay đổi về tư duy sản xuất, xây dựng 
nông thôn mới, nâng cao ý thức giữ gìn và phát 
triển bản sắc văn hóa của từng dân tộc, tự thân 
vươn lên xóa đói giảm nghèo. Phát huy vai trò chủ 
thể trong thực hiện nhiều chương trình, dự án 
phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế trên địa bàn nông thôn miền núi… 
góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nang 
cao dời sống cho người dân. 

3.() Giám sát công tác tái định cư cho đồng bào các dân 
tộc tại các dự án thủy điện; công tác giao khoán, quản lý và 
bảo vệ rừng; chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững 
giai đoạn 2014-2015 theo Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND 
ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam; về thực hiện 
chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 755-QĐ-TTg 
ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; chế độ chính sách 
đối với người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ 
trợ đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số theo Quyết định 3577 /QĐ-UBND  ngày 14/10/2016 của 
UBND tỉnh Quảng Nam...
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Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên bất lợi, địa hình 
hiểm trở, độ dốc lớn… gây nhiều khó khăn cho 
việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển 
kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhưng chưa vững 
chắc; trình độ dân trí còn thấp; tư tưởng trông chờ, 
ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước trong một 
bộ phận cán bộ và đồng bào các dân tộc vẫn còn 
phổ biến. Vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn 
thể chính trị-xã hội cấp xã ở nhiều địa phương còn 
hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, 
đoàn kết các dân tộc chưa thật hiệu quả. Năng lực 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước về dân tộc 
của đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp xã, Ban Công tác 
Mặt trận khu dân cư còn nhiều hạn chế...

Để tiếp tục tăng cường công tác tập hợp, đoàn 
kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian 
tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung thực 
hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính 
trị - xã hội tích cực đổi mới hơn nữa nội dung, hình 
thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với tập 
quán, đối tượng từng dân tộc, từng địa phương. 
Qua đó phát huy nội lực của đồng bào các dân tộc; 
xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, những hủ tục lạc hậu để xây 
dựng nông thôn mới.

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò người uy tín để 
tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ 
trương, đường lối của ukĐảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước nói chung và chính sách dân tộc 
nói riêng; động viên đồng bào tích cực hưởng ứng 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới”; biểu dương, tôn vinh “người uy tín tiêu 
biểu” trong việc thực hiện các cuộc vận động, các 
phong trào thi đua tại địa phương.

Thứ ba, MTTQVN các cấp tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các 
dân tộc thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND 
tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi; khuyến 
khích thoát nghèo bền vững. Đồng thời, thường 
xuyên tổ chức giám sát quá trình triển khai thực 
hiện các nghị quyết nêu trên.

Thứ tư, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt 

trận trong công tác dân tộc. Trong đó, chú trọng đổi 
mới công tác thông tin, tuyên truyền; vận động, 
tập hợp nhân dân; phát huy vai trò tự quản của 
đồng bào ở cơ sở; tăng cường hoạt động hòa giải 
ở cơ sở. Nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu 
tranh với các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 
giáo phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc của các thế lực thù địch.

Thứ năm, tăng cường hoạt động giám sát, phản 
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với 
chính sách dân tộc và công tác dân tộc. Tập trung 
giám sát các chương trình, dự án đầu tư ở vùng 
đồng bào dân tộc; trách nhiệm của cơ quan nhà 
nước, cán bộ, công chức trong việc thực hiện chính 
sách dân tộc. Chủ động góp ý hoặc phản biện xã 
hội đối với các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính 
quyền liên quan đến đời sống của đồng bào các 
dân tộc.

Thứ sáu, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực 
hiện tốt việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị 
của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là ý 
kiến, kiến nghị của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ 
Việt Nam là người có uy tín tiêu biểu trong đồng 
bào các dân tộc để kịp thời phản ảnh với các cấp 
ủy Đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan 
đến chính sách dân tộc và công tác dân tộc tại địa 
phương.

Thực hiện đồng bộ những giải pháp nên trên 
với phương châm “Chân thành, tích cực, kiên trì, 
thận trọng, chắc chắn”, lấy vận động, thuyết phục 
là chính chắc chắc hoạt động của MTTQ Việt Nam 
trong công tác dân tộc ngày càng phát huy hiệu 
quả, góp phần củng cố, tăng cường và phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu 
phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam trong thời 
gian đến.
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Công tác dân tộc và thực hiện chính sách 
dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, 
đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền 
núi. Những năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả 
công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, 
tỉnh Quảng Nam đã tạo được bước chuyển 
biến tích cực trong công tác giảm nghèo, thúc 
đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng 
phát triển.

Các địa phương tích cực cải cách hành 
chính, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, 
tạo cơ chế, chính sách thuận lợi đẩy nhanh 

tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hỗ trợ đồng 
bào dân tộc thiểu số thông qua công tác khuyến 
nông, khuyến lâm, khuyến ngư, triển khai có hiệu 
quả các mô hình, dự án phát triển kinh tế, tập 
huấn hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 
chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với quy 

hoạch nông thôn mới, quy hoạch vùng và thích 
ứng với điều kiện tự nhiên ở địa phương. Tình 
hình đời sống, sản xuất, an ninh, quốc phòng 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh cơ bản 
ổn định; sản xuất nông nghiệp tăng cả diện tích 
và sản lượng. Công tác giáo dục và đào tạo đã có 
những tiến bộ đáng kể. Quy mô, mạng lưới trường 
lớp được củng cố và tiếp tục đầu tư phát triển từ 
mầm non đến trung học phổ thông; đến nay đã 
có 85 trường đạt chuẩn quốc gia; chất lượng học 
tập các em được nâng lên hằng năm; tỷ lệ con em 
người dân tộc thiểu số đỗ tốt nghiệp phổ thông 
trung học, thi đỗ vào trường cao đẳng, đại học 
ngày càng nhiều; tỷ lệ trẻ em ra lớp đúng tuổi 
đạt 100%; tỷ lệ bỏ học giữa chừng giảm. Công 
tác đào tạo nghề cho người lao động được triển 
khai quyết liệt và bước đầu có hiệu quả; giai đoạn 
2016 - 2018, có 4.888 người DTTS được hỗ trợ 
học nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 
36,2%. 

Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho người 

Một góc quang cảnh Phố núi 
Khâm Đức - Huyện Phước Sơn

Phát huy hiệu quả công tác dân tộc
và chính sách dân tộc trong tình hình mới

Lê THị THủy �
TUV, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
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dân cũng được chú trọng ngày càng tốt hơn;  
mạng lưới y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi được mở rộng, hoàn thiện. Cơ sở vật 
chất và trình độ đội ngũ y, bác sỹ từng bước được 
nâng lên, hoạt động có hiệu quả; cơ sở khám 
chữa bệnh được cải thiện về quy mô, chất lượng. 
Đến nay, có 60/120 trạm y tế xã được đầu tư kiên 
cố hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc, khám, 
chữa bệnh cho người dân. Qua các hoạt động 
tuyên truyền, vận động người dân đã nhận thức 
và có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của 
mình. Năm 2018, có 66.848/134.285 (49,78%)  
người dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế và 
khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Cơ sở hạ tầng 
được đầu tư nâng cấp, nhất là giao thông tuyến 
xã, thôn góp phần thu hẹp khoảng cách và tạo 
điều kiện cho phát triển sản xuất, giao thương 
hàng hóa giữa các vùng miền; các công trình phúc 
lợi phục vụ đời sống nhân dân như điện, đường, 
trường, trạm, nước sinh hoạt ở các tuyến thôn, xã 
từng bước được đầu tư kiên cố. Đến nay, có 100% 
xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã được 
tiếp cận điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện 
98%; 100% xã có trường tiểu học và trung học cơ 
sở; có 100% xã có trạm y tế; có 85,4% hộ sử dụng 
nước sinh hoạt hợp vệ sinh… Đặc biệt, công tác 
quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội luôn 
được giữ vững nhất là vùng giáp ranh, vùng biên 
giới với nước bạn Lào.

Trong các chính sách dân tộc, mỗi chính sách 
có vị trí quan trọng riêng tạo nên hệ thống chính 

sách nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào 
các dân tộc. Có những chương trình, chính sách 
đã triển khai thực hiện lâu dài với bà con qua 
nhiều giai đoạn như Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững, chương trình nông 
thôn mới… đã hỗ trợ phát triển sản xuất, mua 
máy móc phục vụ sản xuất và chế biến nông, 
lâm sản, vật tư, giống cây trồng, giống vật nuôi, 
hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, xây dựng các 
mô hình sản xuất... từ đó, đồng bào các dân tộc 
thiểu số được tiếp cận với những mô hình hiệu 
quả cao; việc áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản 
xuất và đời sống được quan tâm mở rộng. Nhờ đó 
đã nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho 
đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng 
trong công cuộc xói đói giảm nghèo của tỉnh. 

Để việc thực hiện các chính sách đầu tư cho 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả 
thì công tác tuyên truyền cũng được quan tâm 
đẩy mạnh như: Thực hiện Đề án được Thủ tướng 
Chính phủ ban hành tại Quyết định 498/QĐ-TTg 
ngày 14/4/2015 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai 
đoạn 2015-2020”; Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 
8/8/2017 Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng 
DTTS và miền núi; Quyết định số 1898/QĐ-TTg 
ngày 28/11/2017 “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng 
giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”. Trong giai 
đoạn 2014-2019, Ban Dân tộc đã phối hợp với 
các địa phương miền núi tổ chức 50 hội nghị với 

hơn 5000 lượt người 
tham dự; đã in ấn và 
cấp phát hơn 17.000 
tờ rơi, 300 cuốn sổ tay 
tuyên truyền và đã 
lắp đặt 25 tấm pano 
tuyên truyền về giảm 
thiểu tình trạng tảo 

Trường THPT 
Võ Chí Công, huyện 
Tây Giang vừa được 

xây dựng khang trang. 
- Ảnh: Tấn Nguyên



12 XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 11+12/2019

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

hôn và hôn nhân cận huyết 
thống, luật hôn nhân và gia 
đình, tại trung tâm các huyện, 
các trường trên địa bàn các 
huyện miền núi. Hằng năm 
phối hợp với các trường 
THPT, PTDTNT, THCS trên địa 
bàn vùng dân tộc thiểu số tổ 
chức các hội thi, văn nghệ, 
sinh hoạt ngoại khóa nhằm 
giúp học sinh hiểu sâu rộng 
về “Luật Hôn nhân và gia 
đình”; qua đó giúp các em 
trình bày quan điểm, ý kiến 
của mình về vấn nạn tảo hôn 
đang rất nhức nhối tại địa 
phương; đồng thời tạo được 
sân chơi vui vẻ, thú vị nhưng 
tác động lớn đến nhận thức học sinh về Luật Hôn 
nhân và gia đình, hậu quả của vấn nạn tảo hôn, 
kết hôn cận huyết. 

Đã tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh 
ủy Quảng Nam 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 đạt nhiều kết 
quả quan trọng. Trong giai đoạn 2016 - 2019, tỉnh 
Quảng Nam đã tập trung nhiều nguồn vốn đầu 
tư cho khu vực miền núi, bố trí gần 7.754 tỷ đồng, 
chiếm 39,41% tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh (gồm 
15 chương trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 
hỗ trợ như: chương trình mục tiêu và vốn trái phiếu 
Chính phủ, ODA, ngân sách tỉnh). Các chương 
trình, chính sách, dự án đầu tư đã giải quyết các 
yêu cầu bức xúc, thiết thực về kết cấu hạ tầng cơ 
sở, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, trồng trọt, chăn 
nuôi; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
người dân.

Ngoài ra, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU 
ngày 22/10/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp 
tục tăng cường công tác kết nghĩa giúp đỡ các xã 
miền núi đặc biệt khó khăn được quan tâm thực 
hiện. Đến nay có 94 cơ quan, đơn vị nhận kết 
nghĩa với 74 xã và 9 huyện, thị, thành phố đồng 
bằng nhận kết nghĩa với 09 huyện miền núi của 

tỉnh. Các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp 
tỉnh đã có những hoạt động tích cực, đóng góp 
thiết thực, hiệu quả về vật chất và tinh thần đối 
với các địa phương miền núi trên các lĩnh vực như 
hỗ trợ phát triển kinh tế, hỗ trợ về an sinh xã hội; 
hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn về sản 
xuất, trồng trọt, sửa chữa nhà truyền thống, xây 
dựng điểm văn hóa đọc ở các thôn, hỗ trợ học 
việc, tham gia làm đường giao thông nông thôn, 
tặng cây giống, con giống, công cụ sản xuất cho 
nhân dân, tặng nhiều phần quà, học bổng cho 
học sinh...

Mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng 
nhìn tổng thể, đến nay cuộc sống của đồng bào 
các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
còn nhiều khó khăn, hạn chế: Tỷ lệ hộ nghèo 
miền núi còn cao; khoảng cách chênh lệch giàu 
nghèo giữa các dân tộc, vùng miền còn lớn. Bên 
cạnh những thuận lợi, trong quá trình thực hiện 
công tác dân tộc ở tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. 
Nhiều chính sách còn chồng chéo và chưa hiệu 
quả, nguồn lực đầu tư thấp, dàn trải, không đủ để 
đạt hiệu quả cao về thực hiện chính sách, chưa có 
giải pháp huy động xã hội hóa nguồn lực; cơ sở 
hạ tầng thiết yếu để phục vụ sản xuất và phúc lợi 
tập thể tuy được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn 
khó khăn thiếu thốn so với yêu cầu phát triển.

Trong thời gian đến, tỉnh tập trung nguồn lực 

Toàn cảnh tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho đồng bào dân tộc thiểu số.    
- Ảnh: Hồ Thanh Tân
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thực hiện các mục tiêu trọng tâm là Chương trình 
mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây 
dựng Nông thôn mới theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa; trong đó chú ý đảm bảo giữ 
gìn môi trường sinh thái, bảo vệ tài nguyên; nâng 
cao trình độ dân trí, nguồn nhân lực; giữ gìn và 
phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố 
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo 
vệ vững chắc quốc phòng an ninh và trật tự an 
toàn xã hội. Để đạt được các mục tiêu trên, trong 
bối cảnh kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, cần 
phải tích cực tập trung thực hiện một số nhiệm 
vụ và giải pháp sau:

 Các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao nhận 
thức, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, 
xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị 
nên các địa phương chủ động xây dựng chương 
trình kế hoạch và tổ chức thực hiện theo phân 
cấp quản lý, đồng thời tăng cường trách nhiệm 
và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
về công tác dân tộc. 

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương; ưu 
tiên bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển sản 
xuất gắn với quy hoạch, xây dựng nông thôn mới; 
đồng thời đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa 
học công nghệ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng 
hóa mang giá trị cao. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế phù hợp với từng vùng, tiểu vùng của 
huyện, xã, tạo điều kiện phát triển  kinh tế hộ gia 
đình, kinh tế trang trại, kinh tế tập thể vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số; đồng thời phát huy lợi thế 
về tự nhiên, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể 
truyền thống của các dân tộc thiểu số, phát triển 
ngành nghề truyền thống, phát huy địa thế về du 
lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, 
UBND các huyện miền núi chủ động huy động 
các nguồn lực hợp pháp, kêu gọi sự đầu tư của 
các doanh nghiệp, tổ chức lồng ghép các nguồn 
lực phát triển kinh tế, xã hội, các chương trình 
chính sách trên địa bàn để thực hiện đầu tư có 
hiệu quả. 

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát 

huy tinh thần tự lực tự chủ của người dân, bảo 
tồn phát huy các giá trị văn hóa của từng dân 
tộc, phát huy vai trò của người có uy tín trong 
cộng đồng người dân tộc thiểu số; đảm bảo quốc 
phòng, an ninh được giữ vững trên toàn địa bàn, 
nhất là tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã biên 
giới.

Có thể thấy trong những năm qua, mặc dù 
còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực 
hiện triển khai các chính sách dân tộc đến với 
đồng bào dân tộc thiểu số. Song, với sự lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 
sự vào cuộc của của các cấp, ngành, nhất là sự 
đoàn kết của nhân dân, công tác dân tộc và thực 
hiện các chính sách dân tộc đã đạt được nhiều 
kết quả tích cực và ngày càng phát huy hiệu quả, 
góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời 
sống vùng đồng bò dân tộc thiểu số, từng bước 
đáp ứng nhu cầu của đồng bào các dân tộc tỉnh 
nhà.

hiện tốt công tác dân vận, vận động quần 
chúng; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 
các chủ trương mới của Quân khu: “Xóa hộ 
đói, giảm hộ nghèo”, “Hũ gạo tiết kiệm vì người 
nghèo”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu”, 
“Quân đội chung tay vì người nghèo - không để 
ai bị bỏ lại phía sau”; chương trình “Chung tay 
vì sức khỏe cộng đồng”; thăm, tặng quà đối 
tượng chính sách, các hộ nghèo nhân dịp lễ, 
tết. Thông qua đó, góp phần tô thắm quan 
hệ quân dân cá nước, làm sáng ngời thêm 
hình ảnh và phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, 
để LLVT tỉnh mãi luôn xứng đáng với niềm tin 
yêu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
tỉnh nhà.

(Tiếp theo trang 3)

Nâng cao 
năng lực...
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Năm 2019 có vị trí quan trọng, là 
năm bứt phá để hoàn thành kế 
hoạch 5 năm 2016-2020. Trong 

quá trình lãnh đạo triển khai các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 
Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo quốc 
phòng -an ninh, Thành ủy Hội An đã chú 
trọng lãnh đạo,  chỉ đạo thực hiện công 
tác đối ngoại và công tác thông tin đối 
ngoại, xem đây là nhiệm vụ quan trọng 
góp phần duy trì môi trường thuận lợi, 
ổn định, thu hút tốt hơn các nguồn lực 
bên ngoài phục vụ sự phát triển bền 
vững của Thành phố, đẩy mạnh quan 
hệ đối ngoại của thành phố với các 
tổ chức quốc tế, các địa phương bạn 
thuộc các nước trong khu vực và trên 
thế giới, gắn  việc quảng bá thương hiệu Hội An 
- một điểm đến du lịch hấp dẫn, với định hướng, 
đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả các âm 
mưu, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế 
lực cơ hội, thù địch; góp phần tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân trên địa bàn... 

Đáng chú ý, tại Đại hội Đảng bộ Hội An lần thứ 
XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) lần đầu tiên đưa công 
tác đối ngoại thành một nội dung chính thức trong 
văn kiện. Trong đó, phần phương hướng, nhiệm 
vụ có một mục riêng “Tăng cường công tác liên kết, 
hợp tác, đối ngoại”, xác định: “Đẩy mạnh, mở rộng 
quan hệ và tích cực tranh thủ sự ủng hộ của các cơ 
quan của tỉnh, các bộ, ngành Trung ương, các cơ 
quan thông tấn báo chí và những người yêu mến 
Hội An trong sự nghiệp xây dựng và phát triển 
thành phố. Tiếp tục duy trì và ngày càng đi vào 
chiều sâu, đảm bảo hiệu quả thiết thực các mối 

quan hệ giao lưu, hợp tác, kết nghĩa với các địa 
phương bạn trong nước và các thành phố trên thế 
giới. Thông qua công tác đối ngoại, tiếp tục tăng 
cường quảng bá hình ảnh Hội An, tăng cường hợp 
tác, phát huy tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực 
mà mỗi bên có thế mạnh. Chủ động vận động tài 
trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức 
quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, 
tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè về các nguồn lực 
để góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 
bền vững, ứng phó với thiên tai, giải quyết vấn đề 
môi trường, xây dựng thành phố sinh thái...”. 

Chính vì vậy, trong những năm qua, công 
tác thông tin đối ngoại Thành phố đã có những 
bước phát triển và thành tựu đáng ghi nhận. Ban 
Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính 
quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể tăng cường phối hợp trong công tác thông 

Trang mạng Insider (Mỹ) mới đây đăng tải bảng xếp hạng 19 địa điểm 
du lịch tiết kiệm chi phí nhất thế giới trong năm 2019, trong đó có    

Hội An của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 11.

THÀNH PHỐ HỘI AN
coi trọng công tác thông tin đối ngoại

Trần ÁnH �
TUV, Bí thư Thành ủy Hội An



15XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 11+12/2019

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

tin đối ngoại, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 
Kết luận 16 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát 
triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, 
Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh 
và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; 
từng bước được đổi mới hình thức, nội dung 
tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác thông tin đối ngoại. Trên cơ sở thực hiện chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Nam về công tác thông tin đối ngoại hàng năm 

và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy; Thành ủy Hội An đã chỉ đạo Ban Tuyên 
giáo Thành ủy đã kịp thời hướng dẫn, định hướng 
thông tin đối ngoại với các cơ quan chuyên môn 
của thành phố và các địa phương, nhất là những 
vấn đề nhạy cảm, phức tạp; đồng thời phối hợp 
với các cơ quan liên quan trong việc cung cấp, 
chia sẻ thông tin, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã 
hội, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và 
nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại 
trên địa bàn thành phố. Tổ chức nhiều đợt tuyên 
truyền và tuyên truyền kết hợp tại các hội nghị để 
cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân 
dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn các quan điểm, 
đường lối, chính sách của Đảng về công tác thông 
tin đối ngoại, về vai trò và vị trí của công tác thông 
tin đối ngoại đối với việc phát triển kinh tế - xã hội 
và đảm bảo an ninh - quốc phòng của thành phố 
trong tình hình mới.

Đảm bảo ANQP từ đất liền đến xã đảo ở Hội An luôn được gắn liền với       
công tác đối ngoại nhân dân - Ảnh: Lê Hiền

Đồng thời, Đài Truyền thanh - Truyền hình 
thành phố tăng cường số lượng, thời lượng, nâng 
cao chất lượng các tin, bài viết, phóng sự và các 
hình thức khác trong việc tuyên truyền về đường 
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
nhất là về đường lối đối ngoại, về vấn đề hợp tác, 
hội nhập, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất 
nước; kiên quyết đấu tranh phản bác những quan 
điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, sai sự thật một 
cách kịp thời, hiệu quả, bảo đảm cho công tác 

thông tin đối ngoại ngày càng 
đi vào chiều sâu. Thực hiện 
chuyên mục đối ngoại hằng 
tuần.

  Bên cạnh đó, UBND thành 
phố tích cực chỉ đạo công an 
thành phố theo dõi, tổng hợp 
tình hình, nội dung thông tin 
đối ngoại, chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan hướng dẫn và theo 
dõi việc chấp hành chế độ bảo 
mật thông tin trong hoạt động 
thông tin đối ngoại. Yêu cầu Ủy 
ban nhân dân các xã/phường 
chủ động thực hiện công tác 
thông tin đối ngoại hàng năm 

của địa phương. Sử dụng có hiệu quả các  thiết 
chế văn hóa phục vụ hoạt động thông tin đối 
ngoại. Chỉ đạo Đài truyền thanh xã/phường tiếp 
sóng Đài Trung ương và viết tin bài, mở chuyên 
mục phát thanh về thông tin đối ngoại. Đưa các 
nội dung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế và 
công tác đối ngoại của địa phương vào các buổi 
tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các 
phong trào vận động quần chúng ở địa phương, 
cơ sở.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An 
phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 
thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
những thành tựu trong công cuộc đổi mới của 
thành phố Hội An ra thế giới và thông tin về thế 
giới vào địa bàn thành phố; gắn kết chặt chẽ giữa 
thông tin đối nội với thông tin đối ngoại.

Công tác quản lý nhà nước về đối ngoại được 
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duy trì thường xuyên, chặt chẽ đúng quy định, 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài đến triển khai các chương trình 
dự án; quan tâm tổ chức tốt các cuộc hội nghị, hội 
thảo, trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức 
cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Hoạt động lễ tân, 
ngoại giao thực hiện đúng quy định, tạo thuận 
lợi các đoàn ra, đoàn vào. Công tác quản lý báo 
chí, xuất bản chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra các 
hoạt động báo chí, xuất bản; tổ chức giao ban báo 
chí, định hướng thông tin cho báo chí, chủ động 
trong công tác tuyên truyền, kịp thời phản bác các 
thông tin sai trái1.

Hoạt động quảng bá, giao lưu, giới thiệu hình 
ảnh thành phố Hội An nói riêng, tỉnh Quảng Nam 
nói chung được thực hiện qua nhiều hình thức 
khác nhau2. Hội An chiếm vị trí cao trong các cuộc 

1. Hàng năm có trên 40 đoàn khách quốc tế đến tham 
quan, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm; trên 30 đoàn 
phim, báo chí quốc tế đến quay phim, ghi hình quảng bá, 
giới thiệu về Hội An. Năm 2019, Thành phố  đã tiếp nhận, 
hướng dẫn và quản lý trên 100 đoàn phóng viên, báo chí 
nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn thành phố.

- Biên tập, xuất bản và phát hành tập san “Văn hóa 
Hội An” hàng năm vào đầu năm Âm lịch và xuất bản sách 
chuyên đề nhân dịp Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng thành 
phố Hội An, 10 năm thành lập thành phố Hội An, 10 năm 
Khu dự trữ sinh quyển Cù Lào Chàm - Hội An, xuất bản 
bản tin Di sản hàng quý.

- Xây dựng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử, trong 
đó tích hợp trang Thông tin điện tử của 13 xã phường và 
7 phòng ban; đặc biệt xây dựng Trang Du lịch Hội An với 
nhiều ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp). Phối hợp với các đơn 
vị có liên quan đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống wifi 
thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho người dân 
và du khách. 

- Đầu tư xây dựng chương trình truyền hình Hội An 
thời lượng 15 phút phát trên sóng Đài PT-TH Quảng Nam 
định kỳ 02 tuần/1 số từ tháng 9/2015 đến nay.

2. Tổ chức các sự kiện văn hóa quốc tế: “Giao lưu Văn 
hóa Hội An - Nhật Bản”, Những ngày văn hóa Hàn Quốc 
tại Quảng Nam (tổ chức ở Hội An), Hội thi Hợp xướng 
quốc tế, Festival tơ lụa quốc tế, Festival gốm Thanh Hà, 
Lễ hội ẩm thực quốc tế, Hội tết Dương lịch 2019, đón vị 
khách du lịch quốc tế thứ 3.8 triệu đến Quảng Nam và 
đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan Hội An 
trong năm mới 2019.

Tham gia các hoạt động tại “Liên hoan Thiếu nhi 
Quốc tế VTV-2019” tại Vinpearland Nam Hội An và Khu 

bình chọn của các tạp chí du lịch nổi tiếng thế 
giới, góp phần không nhỏ trong việc quảng bá 
hình ảnh địa phương ra thế giới3:

Công tác tuyên truyền về biển, đảo được quan 
tâm lãnh đạo thực hiện. Đặc biệt, triển lãm bản đồ, 
trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa” của Việt 
Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý được 
tổ chức tại các Đồn Biên phòng, thư viện thành 
phố, các trường trung học phổ thông,… được 
đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và học sinh 
tham gia4. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm 
thể hiện rõ nét trong đấu tranh phản bác các 
thông tin sai sự thật, quyết tâm bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, biên giới của 
quốc gia; ủng hộ, giữ vững lập trường, quan điểm 
của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông, quan hệ 
giữa Việt Nam với các nước.

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, 
công tác thông tin đối ngoại thành phố Hội An 
còn một số hạn chế: Đội ngũ cán bộ làm công 
tác thông tin đối ngoại chủ yếu là cán bộ kiêm 
nhiệm, chưa được đào tạo chính quy về thông 

phố cổ vào ngày 29/5 & 01/6/2019, chủ đề: “Sắc màu văn 
hóa bốn phương”, với sự tham gia của đại diện 8 quốc 
gia: Armenia, Liên bang Nga, Trung Quốc, Thái Lan, 
Indonesia, Hàn Quốc, Srilanka và Việt Nam 

3. Thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019 (Travel 
+ Leisure). Dẫn đầu top 10 thành phố yêu thích nhất 
(Wanderlust), top 10 điểm đến lãng mạn nhất trên thế giới 
(CNN), top 15 thành phố tuyệt vời nhất thế giới (Travel& 
Leisure), top 10 thành phố tốt nhất của châu Á (Smarter 
Travel), Top 23 điểm du lịch phải đến trong đời (Buzzfeed), 
Top 10 điểm đến đẹp nhất Đông Nam Á (USA Today), 25 
trải nghiệm tuyệt vời nhất thế giới (Rough Guides), top 29 
điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á (Touropia), top 10 
thị trấn đẹp nhất thế giới (Business Insider), top 10 điểm 
đến hấp dẫn có giá rẻ nhất hành tinh (Thrillist - Mỹ), top 
thắng cảnh đẹp nhất Châu Á (Condé Nast Traveler), top 
17 điểm nghỉ dưỡng có giá ăn uống rẻ nhất thế giới (Post 
Office Travel Money), Google Doodles lần đầu tiên vinh 
danh Đô thị cổ Hội An trên trang chủ Google Tiếng Việt 
Ngày (16/7/2019).
4  Thành phố tổ chức 6 đợt triển lãm trưng bày 
bộ bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt 
Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Cung 
cấp tài liệu Thông tin nội bộ về tình hình biển Đông đến 
các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc để tuyên truyền đến 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.  
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tin đối ngoại, kinh nghiệm quản lý nhà nước và 
trình độ ngoại ngữ có mặt chưa đáp ứng được yêu 
cầu. Chất lượng thông tin đối ngoại về biển, đảo 
còn hạn chế. Một số cấp ủy, cán bộ và nhân dân 
nhận thức về vai trò của thông tin đối ngoại còn 
hạn chế. Đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, 
quan điểm sai trái có lúc chưa chủ động, công tác 
chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn 
vị trong công tác thông tin đối ngoại đôi lúc chưa 
chặt chẽ công tác báo cáo đánh giá chưa thường 
xuyên. 

Năm 2020, nước ta, tỉnh ta có nhiều sự kiện 
chính trị trọng đại, trong đó đại hội Đảng các cấp 
tiến tới Đại hội XIII của Đảng là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, sự kiện nổi bật. Tình hình thế 
giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh 
chóng, phức tạp, khó lường. Các thế lực cơ hội, thù 
địch, phản động tiếp tục gia tăng hoạt động “diễn 
biến hòa bình” nhằm kích động “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng. Bối 
cảnh đó có những thời cơ, thuận lợi và cả những 
khó khăn, thách thức, đặt ra nhiệm vụ ngày càng 
nặng nề đối với công tác thông tin đối ngoại. Đối 
với Hội An, các điều kiện phát triển kinh tế như: 
Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp góp phần 
thu hút du lịch phát triển, nguồn nhân lực sẽ tiếp 
tục tăng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững ổn định; đảng bộ và nhân dân 
đoàn kết, quyết tâm thực hiện các phong trào thi 
đua xây dựng Hội An trở thành “Thành phố sinh 
thái - văn hóa - du lịch” xứng tầm với các đô thị 
trong khu vực và thế giới. Để công tác thông tin 
đối ngoại đạt kết quả, thành phố đã đề ra một số 
nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thông tin 
đối ngoại. Chỉ đạo các ban, ngành, địa phương 
chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện thông 
tin đối ngoại. Nâng cao nhận thức trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công 
tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Định 
kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ.

Thứ hai, chú trọng công tác phân công cán bộ 
thực hiện công tác thông tin đối ngoại đảm bảo 

năng lực chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ. 
Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại.

Thứ ba, thực hiện tốt việc phát ngôn và cung 
cấp thông tin qua báo chí; định hướng thông tin 
đối ngoại cho báo chí. Chủ động phản bác các 
thông tin sai sự thật một cách kịp thời, hiệu quả, 
chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế 
lực thù địch.

Thứ tư, tiếp tục cải thiện môi trường, quảng 
bá mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, trên các mạng về tiềm năng văn hóa, con 
người Hội An qua đó thu hút các đối tác nước 
ngoài đến thăm và xúc tiến đầu tư trên các lĩnh 
vực.

Thứ năm, tăng cường các hoạt động giao lưu, 
nghiên cứu khoa học để học tập kinh nghiệm trên 
các lĩnh vực, nhất là công tác Bảo tồn biển tiếp 
cận những ứng dụng công nghệ hiện đại; điều 
phối hoạt động khu dự trữ sinh quyển; bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn. 
Xây dựng các chương trình văn hóa nghệ thuật có 
chất lượng để phục vụ du khách và các hoạt  động 
đối ngoại của thành phố.

Tiếp tục phát huy những thành tựu quan trọng 
đã đạt được với tinh thần chủ động, sáng tạo, huy 
động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, công 
tác thông tin đối ngoại của Hội An sẽ có những 
bước phát triển mới, chất lượng và hiệu quả ngày 
càng được nâng cao, góp phần vào thành tựu 
phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hội An trong 
những năm đến. 
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Sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa X), Tỉnh ủy, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo mạnh mẽ công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí (PCTN, LP); quán triệt, 
triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 
26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, LP; 
ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thực 
hiện công tác PCTN, LP, tập trung nhất là Nghị 
quyết số 10-NQ/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
PCTN, LP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021. 
Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công 
tác PCTN, LP đề ra trong Nghị quyết số 10-NQ/TU 
mang tính toàn diện, tích hợp các chủ trương, quy 
định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng 
ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, lãng 
phí. Để góp phần thực hiện tốt hai nhóm nhiệm 
vụ, giải pháp “Công khai, minh bạch và siết chặt 
công tác quản lý tài chính công” và “Nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra; công 
tác tiếp nhận và giải quyết tố cáo về hành vi tham 
nhũng, lãng phí” mà Nghị quyết số 10-NQ/TU của 
Tỉnh ủy đã để ra, công tác kiểm tra, thanh tra phải 
được tăng cường và chú trọng.  Một trong những 
nhiệm vụ góp phần tăng cường công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn 
chế, yếu kém trong quản lý tài sản, tài chính công; 
nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, thực hiện 
tốt các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý 
hành vi tham nhũng là thực hiện thường xuyên, 
quyết liệt công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh 
tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về PCTN tại Thông báo số 143-TB/TW, 
ngày 14/01/2016; từ sự cần thiết, quan trọng của 
công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh 
tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm 
toán Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng 
Nam đã ban hành Công văn số 369-CV/TU, ngày 
17/7/2016 “về việc đưa công tác kiểm tra, rà soát 
các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện 
kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước vào chương trình 
công tác thường xuyên, hàng năm”. Từ năm 2016 
đến năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành 
lập 04 đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra 
kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của 
Kiểm toán Nhà nước do đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm 
Trưởng Đoàn; đã tiến hành kiểm tra, rà soát tại 96 
lượt cơ quan, đơn vị, địa phương1. Qua kiểm tra, rà 
soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các thông 
báo kết luận kiểm tra, rà soát, chỉ ra những tồn 
tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác 
thanh tra hành chính, công tác quản lý tài sản, tài 
chính công, trong việc thực hiện các kết luận, kiến 
nghị của Thanh tra, Kiểm toán; chỉ đạo Ban Cán sự 
Đảng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
liên quan chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, 
hạn chế trong công tác quản lý; thực hiện nghiêm 
túc việc xử lý về tài chính, thu hồi tiền, tài sản sai 
phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm toán; kiểm 

1. Năm 2016: kiểm tra, rà soát tại 23 cơ quan, đơn vị, 
địa phương; năm 2017: kiểm tra, rà soát tại  24 cơ quan, 
đơn vị, địa phương; năm 2018: kiểm tra, rà soát tại 25 cơ 
quan, đơn vị, địa phương; năm 2019: kiểm tra, rà soát tại  
24 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, 
hạn chế trong quản lý tài sản, tài chính công

nguyễn Đỏ  �
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam
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điểm, xem xét kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử 
lý kỷ luật nghiêm túc về mặt Đảng, chính quyền 
đối với cán bộ, công chức có liên quan đến sai 
phạm, khuyết điểm; tăng cường công tác thanh 
tra hành chính trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát 
sinh tiêu cực, tham nhũng.

Công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra 
kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của 
Kiểm toán Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên, 
hàng năm nhằm xem xét, đánh giá, đôn đốc việc 
thực hiện các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán; 
kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, 
tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để chỉ đạo khắc 
phục, nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận, 
kiến nghị của thanh tra, kiểm toán. Qua đó, đánh 
giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền đối với công tác thanh tra hành chính, việc 
thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử 
lý sau thanh tra, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán 
Nhà nước; kịp thời chuyển các vụ việc có dấu hiệu 
tội phạm đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý 
theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện tốt mục đích, yêu cầu trên, công 
tác kiểm tra, rà soát phải thực hiện tổng thể, toàn 
diện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phải có kế 
hoạch kiểm tra, rà soát cụ thể, chỉ rõ đối tượng, 
nội dung, mốc thời điểm, thời gian, cơ quan tham 
mưu, lực lượng tham gia kiểm tra, rà soát. Đối 
tượng kiểm tra, rà soát là các cơ quan, đơn vị, địa 
phương thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quy 
định của pháp luật về thanh tra; đối tượng thực 
hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước là các 
cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý tài sản, tài 
chính công đã được kiểm toán. Việc kiểm tra, rà 
soát hàng năm phải thực hiện có trọng tâm, trọng 
điểm; lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, rà 
soát phải dựa trên kết quả khảo sát tình hình, kết 
quả công tác thanh tra, kiểm toán, nhằm đảo bảo 
rút ra và đánh giá đúng, khách quan về công tác 
quản lý tài sản, tài chính công ở những lĩnh vực 
đã được thanh tra, kiểm toán, việc lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện 
các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán; 
đánh giá được hiệu lực, hiệu quả công tác thanh 
tra, kiểm toán. Ban Nội chính Tỉnh ủy phải chủ trì, 

tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ cấu lực lượng 
tham gia kiểm tra, rà soát đảm bảo chất lượng, đủ 
thành phần của các cơ quan chức năng, có chuyên 
môn sâu về kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm sát, 
quản lý tài sản, tài chính,…; đồng thời chủ trì, trực 
tiếp kiểm tra, rà soát; tham mưu Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đánh giá, kết luận về những kết quả đạt 
được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn 
chế và nguyên nhân, đề ra các giải pháp chỉ đạo 
các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương liên 
quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc 
phục những hạn chế, khuyết điểm, xử lý vi phạm, 
chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ 
quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của 
pháp luật (nếu có).

Qua 4 năm thực hiện công tác kiểm tra, rà soát 
các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện 
kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (theo tinh thần 
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại 
Thông báo số 143-TB/TW và Công văn số 369-CV, 
ngày 17/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng 
Nam), các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm 
túc thực hiện các kết luận, yêu cầu của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy; nhờ đó, đã khắc phục rất nhiều những 
hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý tài sản, 
tài chính công, khắc phục những tồn tại, vướng 
mắc trong công tác thanh tra, trong thực hiện các 
kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán; nhiều 
vụ việc có dấu hiệu tội phạm được các cơ quan, 
địa phương chuyển sang cơ quan điều tra kịp thời, 
đúng quy định2, không để đến lúc kiểm tra, rà soát 
yêu cầu mới thực hiện, đã góp phần thực hiện tốt 
các nhóm giải pháp “Công khai, minh bạch và siết 
chặt công tác quản lý tài chính công” và “Nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra; 
công tác tiếp nhận và giải quyết tố cáo về hành vi 
tham nhũng, lãng phí”, nâng cao hiệu quả công tác 
PCTN, LP trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Từ năm 2015 đến năm 2018, các cơ quan, địa 
phương đã chuyển Cơ quan Điều tra 10 vụ/14 đối tượng 
có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra (Năm 
2015: 02 vụ/02 đối tượng; năm 2016: 04 vụ/05 đối tượng; 
năm 2017: 03 vụ/06 đối tượng; năm 2018: 01 vụ/01 đối 
tượng). 
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Vùng Đông Thăng Bình được xác định nằm 
trong cụm động lực của tỉnh1, đóng vai trò 
hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh nói chung và huyện Thăng Bình nói riêng. 
Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 25-
KL/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về định hướng 
và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng 
điểm tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam trên địa 
bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Các 
dự án trọng điểm đã và đang đầu tư ở vùng Đông 
đã mở ra cơ hội thay da đổi thịt cho vùng cát trắng. 
Đời sống của người dân cũng chuyển biến mạnh 
mẽ khi các ngành thương mại, du lịch, dịch vụ ngày 
càng phát triển.

Việc đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng 
Đông trở thành vùng động lực của tỉnh là một trong 
những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng 
Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Để triển khai 
thực hiện đạt được mục tiêu đó, tỉnh Quảng Nam 
xác định cần phải xây dựng chiến lược phát triển 
vùng Đông Nam một cách bài bản, lâu dài với nòng 
cốt là những nhóm chương trình, dự án trọng điểm 
nhằm tạo sự thúc đẩy phát triển lan tỏa. 

Vùng Đông của huyện Thăng Bình được huyện 
và tỉnh quy hoạch, kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự 
án lớn về du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, 
khớp nối đồng bộ với quy hoạch của Khu kinh tế 
mở Chu Lai về phía Nam và huyện Duy Xuyên về 
phía Bắc. Gắn phát triển kinh tế với đời sống và an 
sinh xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng đời sống, 
thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân; quy 

1. Được phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số: 389/
QĐ-UBND, ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam.

hoạch, bố trí các khu tái định cư gắn với phát triển 
ngành nghề, văn hóa truyền thống của người dân 
địa phương. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, sau 
khi Kết luận 25-KL/TU được ban hành, Ban Thường 
vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính 
trị tổ chức triển khai thực hiện. 

Cùng với việc tổ chức Hội nghị triển khai, quán 
triệt Kết luận 25-KH/TU, Huyện ủy đã ban hành Kế 
hoạch số 25-KH/HU, ngày 30/8/2016 về triển khai 
thực hiện Kết luận 25-KL/TU của Tỉnh ủy. Để chỉ 
đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, Ban Thường vụ 
Huyện ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ 
tái định cư, công tác quản lý hiện trạng các dự án 
vùng Đông của huyện; thành lập Tổ tuyên truyền, 
vận động thực hiện các dự án trọng điểm vùng 
Đông của huyện. Chỉ đạo UBND huyện ban hành 
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự xây 
dựng và quản lý đất đai trên địa bàn vùng Đông 
huyện Thăng Bình; thành lập Tổ quản lý vùng 
Đông. Chỉ đạo Công an huyện thành lập tổ công 
tác thường xuyên phân công lực lượng hỗ trợ 
công tác quản lý hiện trạng ở các xã vùng Đông. 
UBND huyện đã xây dựng Quy chế phối hợp với 
BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai nhằm tăng cường 
công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, đầu 
tư, xây dựng, bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự 
án trọng điểm vùng Đông. Bên cạnh đó, lãnh đạo 
UBND thường xuyên làm việc với các địa phương 
và các ngành chức năng để chỉ đạo thực hiện 
công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản 
lý trật tự xây dựng, quản lý hiện trạng, giải quyết 
những vướng mắc, tồn đọng liên quan đến triển 

Thăng Bình: Tăng cường lãnh đạo triển khai 
thực hiện Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016 
của Tỉnh ủy Quảng Nam

PHan công Vỹ  �
TUV, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình
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khai dự án. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu quán 
triệt và triển khai Kết luận số 25-KL/TU của Tỉnh 
ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ 
đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Qua 
đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức 
sâu sắc về chủ trương, quan điểm, mục tiêu của 
Tỉnh ủy trong công tác triển khai các dự án đến 
trọng điểm vùng Đông Nam của tỉnh, nhận thức 
được vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai 
các dự án tác động rất lớn đến việc phát triển kinh 
tế - xã hội địa phương, đặc biệt là đối với các xã 
vùng Đông của huyện, từ đó đã tạo được sự đồng 
thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ 
chức triển khai thực hiện.

Trong thời gian qua, tỉnh và huyện đã tập trung 
đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, tập trung tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện công tác giải 
phóng mặt bằng, tái định cư, triển khai thực hiện 
các dự án đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ khi Cầu 
Cửa Đại, tuyến đường bộ ven biển 129 hoàn thành 
đưa vào sử dụng đã tác động mạnh mẽ đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện, làm thay đổi và tạo 
nên một diện mạo mới tại vùng Đông của huyện, 
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao 
động sang các ngành dịch vụ. Công tác đầu tư hạ 
tầng giao thông phục vụ cho các dự án được quan 
tâm, như đầu tư các tuyến giao thông kết nối ven 
biển với Quốc lộ 1A, với cao tốc, nâng cấp tuyến 
14E từ Bình Minh đến QL1A; tuyến giao thông từ 
Khu tái định cư ven biển Bình Minh đến Quốc lộ 1A 
(tại cây Cốc), đường nối từ Quốc lộ 1A (tại cây Cốc) 
đến nút giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng 
Ngãi; tuyến giao thông từ cầu Bình Dương đến Khu 

tái định cư ven biển Bình Dương; lập thủ tục đầu tư 
cầu Bình Nam 1, 2… Hiện đang thực hiện công tác 
bồi thường, GPMB để đầu tư xây dựng dự án cầu 
Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E; xúc tiến, làm việc 
với tỉnh đề nghị quan tâm đầu tư dự án cầu Bình 
Sa - Bình Hải; tuyến giao thông từ đường 129 (Bình 
Sa) đến Khu công nghiệp Đông Quế Sơn; đầu tư 
xây dựng tuyến đường ven biển2; đường vành đai 
nối ĐT613 (từ trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam 
tại xã Bình Nguyên) lên các xã vùng Tây của huyện 
tạo thuận lợi cho giao thương, buôn bán, đi lại của 
người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương. Đặc biệt tuyến đường bộ ven biển qua địa 
phận Thăng Bình, đã mở ra hướng đi mới cho vùng 
đất cát ven biển của huyện, tạo cơ hội lớn trong kêu 
gọi, thu hút các dự án vào đầu tư, phát huy được thế 
mạnh, tiềm năng của địa phương trong phát triển 
du lịch và các dự án nghỉ dưỡng cao cấp. 

Từ khi dự án Vinpearl Nam Hội An đi vào hoạt 
động, đã thu hút một lượng lớn du khách trong và 
ngoài nước đến tham quan, mua sắm, nghỉ dưỡng 
ở cả khu vực trung tâm lẫn vùng lân cận, các khu 
vực làng nghề, đã thật sự làm cho khu vực vùng 
Đông của huyện từng bước có những sự thay đổi 
nhất định; người dân các xã Bình Dương, Bình Minh 
dần hình thành và quen với nếp sống đô thị khi diện 
mạo nông thôn đang dần thay đổi, hạ tầng ngày 
càng khang trang, loại hình du lịch homestay cũng 
bắt đầu hình thành... Đã giải quyết việc làm hơn 
1.300 lao động địa phương với thu nhập bình quân 
từ 7-12 triệu đồng/người/tháng, góp phần giảm tỷ 

2. Tuyến đường này song song về phía Đông tuyến 
đường 129 và tuyến đường thanh niên.

Hạ tầng vùng Đông được đầu tư xây dựng khang trang.
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lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân…

Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng Nam Hội An 
với tổng mức đầu tư 4 tỷ USD đang triển khai với hệ 
thống sân golf, casino, chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng 
(phần diện tích dự án trên địa bàn huyện Thăng 
Bình 196,6ha); tương lai sẽ tạo nên một diện mạo 
mới trong khu vực phát triển đô thị vùng Đông của 
huyện. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều dự án lớn đã có 
chủ trương đầu tư trên địa bàn xã Bình Dương, Bình 
Minh như: Dự án Khu đô thị ven biển xã Bình Dương, 
Làng biển nhiệt đới đang triển khai thi công và một 
số dự án đã công bố quy hoạch chi tiết 1/500 như: 
Khu phức hợp nghỉ dưỡng quốc tế An Thịnh - PPC, 
dự án Thành phố giáo dục Quốc tế - Nam Hội An, 
nhóm dự án của Công ty cổ phần tập đoàn BRG... 
đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai. Đây là 
điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế 
- xã hội và chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần 
tỷ trọng du lịch, dịch vụ, thương mại. 

Cùng với kêu gọi, thu hút các dự án du lịch, dịch 
vụ vào đầu tư phát triển vùng Đông của huyện là 
nhiệm vụ phát triển đô thị; huyện đã tập trung triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ để xây dựng xã Bình 
Minh đạt chuẩn đô thị loại V vào năm 2020 theo tinh 
thần Kết luận số 38-KL/TU, ngày 19/7/2016 của Tỉnh 
ủy về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2016 - 2020; tạo nên sức bật cho các địa 
phương lân cận trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hạ tầng được đầu tư khang trang, đã đánh thức 
các tiềm năng về du lịch ở xã Bình Dương, Bình Minh 
như làng nghề sản xuất nước mắm Cửa Khe, biển 
Bình Minh, Bình Dương, phát triển du lịch đường 
sông Trường Giang, du lịch sinh thái làng quê, các 
dịch vụ nhà hàng ven biển, phục vụ nghỉ dưỡng đã 
đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân...

Bên cạnh nhóm dự án về du lịch nghỉ dưỡng, 
huyện quan tâm xúc tiến đầu tư phát triển công 
nghiệp. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các dự án 
sau cấp phép. Tập trung đầu tư hạ tầng tại các cụm 
công nghiệp, chú trọng đầu tư xây dựng các thiết 
chế văn hóa, xã hội cho các khu tái định cư. Kết hợp 
quy hoạch xây dựng một số cụm công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp không ô nhiễm môi trường tại các 
vị trí phù hợp ở địa phương để giải quyết việc làm 

cho người dân tái định cư. Tại cụm công nghiệp Hà 
Lam - Chợ Được, từ năm 2016-2018 đã thực hiện 17 
dự án với tổng số tiền hơn 55,19 tỷ đồng. Diện tích 
khu công nghiệp Tam Thăng 2 mở rộng về Thăng 
Bình với diện tích 38,58 ha. Hiện dự án đang triển 
khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ 
trợ tái định cư, trong đó 07 ha hoàn thành xong giải 
phóng mặt bằng.

Có thể khẳng định, việc triển khai Kết luận 25-
KL/TU thời gian qua đã cho thấy rõ hiệu quả về kinh 
tế - xã hội của các dự án trọng điểm vùng Đông; 
đây là chủ trương rất đúng đắn của trung ương, 
của tỉnh, của huyện. Tình hình kinh tế - xã hội của 
các địa phương trong dự án đã và đang triển khai 
đạt được những kết quả tích cực, kết cấu hạ tầng 
được quan tâm đầu tư, dân cư ven biển được sắp 
xếp bố trí theo quy hoạch, diện mạo nông thôn 
thay đổi, khởi sắc, đời sống người dân được nâng 
lên đáng kể, các dự án đã góp phần giải quyết việc 
làm cho lao động tại địa phương, giảm nhanh tỷ lệ 
hộ nghèo... 

Thời gian tới, huyện Thăng Bình tiếp tục phối 
hợp chặt chẽ với BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai và 
các sở, ngành của tỉnh triển khai có hiệu quả các 
dự án trọng điểm ở vùng Đông theo Kết luận 25-
KL/TU của Tỉnh ủy, trong đó sẽ tiếp tục triển khai dự 
án Thành phố Giáo dục quốc tế, khu nông nghiệp 
công nghệ cao Đông Quảng Nam, các khu tái định 
cư, triển khai các dự án về nhà ở thương mại và 
khu dân cư. Định hướng vùng Đông Thăng Bình 
sẽ tiếp tục phát triển du lịch - dịch vụ, phát triển 
đô thị, công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình, 
Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, Khu Công 
nghiệp Nam Thăng Bình; dự án nông nghiệp công 
nghệ cao Bình Dương (278ha), Bình Sa (160ha) 
và các xã khác… Tiếp tục đẩy mạnh CNH - HĐH 
nông nghiệp, nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng tăng mạnh tỷ trọng dịch vụ, công 
nghiệp; tăng cường quảng bá, kêu gọi và thu hút 
các doanh nghiệp vào đầu tư, phát triển mạnh mẽ 
dịch vụ, du lịch và công nghiệp. Phối hợp thực hiện 
tốt Quyết định 1737 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế mở 
Chu Lai về phía Thăng Bình khoảng gần 10.000ha; 
triển khai lập các quy hoạch phân khu xây dựng, 
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quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở quản lý 
quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư xây dựng 
trong thời gian đến.

Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo tại Kết luận 
25-KL/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch 25-KH/HU của 
Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung 
chỉ đạo UBND huyện, các ngành, địa phương tiếp 
tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, 
trong đó tập trung thực hiện một số nội dung:

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị và nhân dân vùng Đông 
để tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện các 
chủ trương về định hướng phát triển các nhóm 
dự án trọng điểm. Phát huy vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động 
nhân dân thực hiện tốt các chính sách liên quan 
đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổ 
tuyên truyền, vận động thực hiện các dự án trọng 
điểm vùng Đông và Tổ công tác vùng Đông của 
huyện phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của 
các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nêu cao 
tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong 
tổ chức thực hiện theo Kết luận 25-KL/TU của Tỉnh 
ủy và Kế hoạch 25-KH/HU của Huyện ủy.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản 
lý hiện trạng, trật tự xây dựng và đất đai trên địa 
bàn; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường 
hợp xây dựng, cơi nới, chuyển mục đích sử dụng 
đất, trồng cây trái phép trong vùng dự án. Cấp ủy, 
chính quyền các địa phương, đơn vị tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; quản lý hiện trạng, quản lý trật 
tự xây dựng.

Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư; ưu tiên 
giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định 
cư liên quan tới GPMB phục vụ các dự án triển khai 
tại vùng Đông của huyện, dự án tuyến giao thông 
nối 129 với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cầu qua 
sông Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E; tạo quỹ 
đất sạch để kêu gọi thu hút đầu tư. Tập trung cải 
cách thủ tục hành chính về đầu tư, tạo môi trường 
đầu tư chuyên nghiệp, thông thoáng. Xây dựng 
chương trình quảng bá, xúc tiến đầu tư có trọng 

tâm, trọng điểm. Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự 
án sau cấp phép. Tăng cường phối hợp; chủ động 
liên hệ, làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở 
Chu Lai để có giải pháp giải quyết những vấn đề 
có liên quan đến vùng Đông của huyện theo tinh 
thần Thông báo số 603-TB/TU, ngày 16/9/2019 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

- Tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch, đầu 
tư xây dựng hạ tầng. Đẩy mạnh phát triển kết cấu 
hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây 
dựng các khu tái định cư. Khảo sát quy hoạch và 
triển khai một số trục giao thông kết nối giữa vùng 
Đông và vùng Tây tạo thuận lợi trong giao thông 
và phát triển lan tỏa. 

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề 
và đội ngũ quản lý đáp ứng yêu cầu. Nâng cao chất 
lượng đào tạo nghề, chú trọng đào tạo lao động 
phục vụ các dự án vùng Đông Nam và nhu cầu của 
thị trường lao động, nhất là nguồn lao động phục 
vụ tại Khu phức hợp nghĩ dưỡng Nam Hội An tại 
xã Bình Dương, lao động phục vụ cho các dự án 
sắp triển khai, lao động có tay nghề tại cụm công 
nghiệp Hà Lam - Chợ Được. 

- Củng cố tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp 
trong vùng dự án, nhất là chính quyền cấp cơ sở 
để đủ khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 
của địa phương kết hợp với nhiệm vụ xây dựng và 
phát triển vùng Đông Nam theo Kết luận 25-KL/TU 
của tỉnh.

Phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa 
phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 
vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay huyện 
Thăng Bình đang tập trung, bước đầu đã đạt được 
những kết quả nhất định, tuy nhiên phía trước vẫn 
còn không ít khó khăn, thách thức. Điều đó, đòi hỏi 
phải có sự quan tâm lãnh chỉ đạo thường xuyên 
của tỉnh; sự phối kết hợp, hỗ trợ của các sở, ngành 
của tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện 
đến cơ sở; nhất là sự đồng thuận, tin tưởng, tích 
cực tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân 
huyện nhà, quyết tâm đưa vùng Đông Thăng Bình 
trở thành vùng kinh tế động lực của huyện, của 
tỉnh trong thời gian đến.
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Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một nội 
dung quan trọng đã được các cấp ủy Đảng 

trên địa bàn huyện Núi Thành tập trung lãnh đạo 
thực hiện, góp phần cho việc hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị của địa phương trong những năm 
qua.

 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương khoá X về tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng cũng khẳng định: “Kiểm 
tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá 
trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, 
nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết 
là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, 
do cấp uỷ trực tiếp tiến hành”. Nhận thức được tầm 
quan trọng đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy 
Núi Thành đã ban hành Quy chế làm việc của BCH 
Đảng bộ huyện, Quy chế làm việc của UBKT Huyện 
ủy; xây dựng Chương trình, kế hoạch kiểm tra, 
giám sát toàn khóa, hằng năm; chỉ đạo, quán triệt 
cho từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm triển 
khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Chỉ đạo cấp ủy 
cơ sở, các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện 
ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám 
sát theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn 
vị; chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai sâu 
rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên về chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng các cấp; các Nghị quyết Trung 
ương (khóa XII); các Quy định, hướng dẫn về công 
tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Trung 
ương, của UBKT Trung ương.

 Từ năm 2015 đến nay, cấp uỷ các cấp đã kiểm 
tra được 164 lượt tổ chức đảng, 140 lượt đảng viên 
và giám sát 133 lượt tổ chức đảng, 113 lượt đảng 
viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến 
hành kiểm tra 22 lượt tổ chức đảng, 31 lượt đảng 
viên; giám sát 24 lượt tổ chức đảng, 39 lượt đảng 
viên. Nội dung kiểm tra, giám sát toàn khóa bao 
hàm tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, 
của tỉnh và nhất là các chủ  trương, nghị quyết cụ 
thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Theo 
từng năm, tùy vào tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm 
vụ, Ban Thường vụ thảo luận và xác định nội dung 
trọng tâm cần kiểm tra, giám sát. Cùng với công 
tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, Ban 
Thường vụ chỉ đạo HĐND, UBMTTQVN thực hiện 
nội dung giám sát theo thẩm quyền, tránh trùng 
lắp nội dung, mở rộng lực lượng, nội dung trong 
giám sát. Các nội dung kiểm tra, giám sát trong 
thời gian qua trọng tâm tập trung vào việc lãnh 
đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XI, khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 14-NQ/TW về tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát; Nghị quyết 22-
NQ/TW và Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy về nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; 
quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung 
dân chủ; công tác cán bộ (Nghị quyết 04-NQ/TU 
và Nghị quyết 06-NQ/HU); kế hoạch phát triển đô 
thị Núi Thành; xây dựng nông thôn mới; công tác 
đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; việc 

Núi Thành
Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc
triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng

nguyễn Tri Ấn �
TUV, Bí thư Huyện ủy Núi Thành
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đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của 
MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội theo 
Kết luận 62-KL/TW của Bộ chính trị; công tác quản 
lý hiện trạng đất đai, xây dựng; bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, tái định cư; công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí; việc cải cách thủ 
tục hành chính... 

Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan 
tham mưu, giúp việc Huyện ủy được Ban Thường 
vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện. Các cơ 
quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã kiểm tra, 
giám sát 84 lượt tổ chức đảng và khảo sát 66 chi 
bộ trường học về việc tổ chức triển khai học tập, 
quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, việc thực hiện các quy định về 
công tác tổ chức, công tác xây dựng Đảng, hồ sơ 
công tác cán bộ, đảng viên, công tác quy hoạch 
cán bộ, Quy chế dân chủ cơ sở ...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân 
công các đồng chí uỷ viên ban thường vụ, ủy viên 
BCH Đảng bộ huyện đứng điểm, tham dự sinh 
hoạt BCH các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhằm 
nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của 
cấp uỷ cơ sở để có hướng lãnh chỉ đạo; phân công 
cán bộ công chức cơ quan Huyện uỷ hằng tháng 
dự sinh hoạt các chi bộ thôn, khối phố, thông 
qua đó hướng dẫn các chi bộ thực hiện đúng quy 
trình, có chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, 
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ 
đảng viên theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng.

Nhìn chung, những năm qua, công tác kiểm 
tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng 
bộ huyện đã được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các 
cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
và đạt được những kết quả quan trọng góp phần 
tích cực vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương 
của Đảng, ngăn ngừa và hạn chế tổ chức đảng, 
đảng viên vi phạm; nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng 
viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị 
của huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện 

vẫn còn một số hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức 
đảng và người đứng đầu cấp ủy chưa thật sự coi 
trọng công tác kiểm tra, giám sát; chưa xem đây là 
một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng 
nên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện chưa kịp thời, thường xuyên. Việc nắm 
bắt thông tin, phát hiện và tiến hành kiểm tra khi 
có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; đấu tranh với vi 
phạm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại 
va chạm. Sự phối hợp giữa các cơ quan, các ban  
ngành liên quan trong công tác kiểm tra, giám 
sát có lúc, có việc chưa chặt chẽ, đặc biệt là kiểm 
tra, giám sát chuyên đề. Việc theo dõi, giám sát tổ 
chức đảng và đảng viên chấp hành kết luận sau 
kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Công tác 
kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát chuyên đề ở 
chi bộ chưa thực hiện tốt. Một bộ phận đảng viên 
nhận thức chưa đầy đủ về công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng nên khi được kiểm tra hoặc giám sát 
thiếu sự hợp tác, gây khó khăn cho quá trình thực 
hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 
cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ 
chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, trước hết là 
người đứng đầu cấp uỷ về vai trò, vị trí của công 
tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Xác định 
kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ 
thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm 
vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp 
uỷ trực tiếp tiến hành. Tổ chức đảng, đảng viên 
phải nghiêm chỉnh phục tùng kỷ luật của Đảng. 
Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra, 
giám sát của Đảng và chịu sự giám sát của nhân 
dân.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong 
thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành 
kỷ luật trong Đảng. Các chi bộ cần làm tốt công 
tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên 
để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Ba là, cấp uỷ, UBKT các cấp kịp thời triển khai, 
quán triệt và thực hiện đúng các quy định của 
Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đẩy 
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mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền 
để tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động 
của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về 
công tác kiểm tra, giám sát.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm 
minh đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi 
phạm Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, cấp ủy, UBKT huyện và cơ sở tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện 
các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng theo 
phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra 
phải có trọng tâm, trọng điểm”. Trong đó, chú 
trọng tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, 
ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; ngăn ngừa các hiện tượng mất 
dân chủ, mất đoàn kết nội bộ; những lĩnh vực dễ 
xảy ra vi phạm như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản 
lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, tài 
chính, ngân sách, công tác tổ chức cán bộ; kiểm 

tra, giám sát người đứng đầu trong cơ quan đảng, 
chính quyền, các đoàn thể về phẩm chất đạo đức, 
phong cách và tính tiền phong, gương mẫu trong 
thực hiện nhiệm vụ được giao...

Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp 
giữa UBKT với các cơ quan, tổ chức có liên quan 
về công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp cấp uỷ 
thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Bảy là, thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy 
UBKT các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; 
xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất 
đạo đức cách mạng, có bản lĩnh, tính chiến đấu 
cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương 
pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, 
sâu sát.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:“chín 
phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng 
ta là vì thiếu sự kiểm tra, giám sát. Nếu tổ chức kiểm 
tra, giám sát chu đáo thì công việc của chúng ta 
nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm”. Vì vậy, trong 
thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các 
cấp của huyện xác định, tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đảm 
bảo cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của địa phương.

Một góc Thị trấn Núi Thành.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Cán bộ là 
gốc của mọi công việc”, “Công việc thành 
công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay 

kém”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng 
ta luôn coi công tác cán bộ là khâu then chốt trong 
toàn bộ hoạt động, là nguyên nhân thành, bại của 
cách mạng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 
thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 coi việc xây dựng và 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là một trong 
ba nhiệm vụ đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo và thực hiện, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ trong tình hình mới.

Là một huyện có hơn 80% dân số là đồng bào 
các dân tộc: Cơ Tu, Ve, Tà Riềng và một số dân tộc 
khác: Tày, Nùng...từ các địa phương phía Bắc di dân 
vào sau năm 1975 sinh sống ở hầu hết các xã, thị 
trấn trong huyện. Nhận thức được tầm quan trọng 
của việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán 
bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng, trong 
những năm qua, nhất là từ khi Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy có Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 15-12-
2014 về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số 
giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 
(thay cho Nghị quyết số 13-NQ/TU ban hành vào 
năm 2004), Huyện ủy và các cấp ủy đảng cơ sở trực 
thuộc quan tâm chú trọng, xây dựng đội ngũ cán 
bộ DTTS đủ về số lượng và từng bước nâng dần 
về chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Phần lớn cán bộ là người DTTS 
giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan 
thuộc hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, góp 
phần tích cực cho sự phát triển của huyện nhà.

Đến nay, cán bộ DTTS tham gia cấp ủy cấp xã, 
nhiệm kỳ 2015-2020 là 178 đồng chí, chiếm 95,7%; 

cán bộ, công chức xã, thị trấn: 240 đồng chí, chiếm 
94,5%; những người hoạt động không chuyên 
trách cấp xã: 224 đồng chí, chiếm 97,4%. Cán bộ, 
công chức công tác trong các cơ quan của hệ 
thống chính trị cấp huyện là 71 đồng chí, chiếm 
35,5%. 

Từ khi có các nghị quyết, kết luận của Trung 
ương khóa IX đến nay về đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sự 
lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hoạt động của các tổ 
chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở 
đã có sự chuyển biến tích cực. Hầu hết các cấp ủy 
đảng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo đối 
với hệ thống chính trị. Hội đồng nhân dân huyện, 
xã đã chủ động, nâng cao hiệu quả giám sát, tiếp 
xúc cử tri, chuẩn bị nội dung tổ chức tốt các kỳ họp 
theo luật định đã góp phần thực hiện tốt hơn chức 
năng, quyền hạn, quyết định các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh trật 
tự trên địa bàn huyện. Hiệu lực quản lý, điều hành 
của Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục được nâng 
lên trên các lĩnh vực, nhất là quản lý về tài nguyên 
đất đai, lâm, khoáng sản, quy hoạch và sử dụng 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị 
- xã hội từng bước phát huy vai trò của mình trong 
phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
công chức được quan tâm chú trọng, cơ bản đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các khâu của công tác cán bộ ngày càng được 
thực hiện chặt chẽ, đồng bộ hơn, đảm bảo đúng 
quy trình. Quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-
2025, đối với cấp ủy cấp xã có 230/237 đồng chí 

Nâng cao chất lượng cán bộ người dân tộc 
thiểu số ở huyện Nam Giang

cHờ rum nHiên �
TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Giang
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là người DTTS, chiếm trên 97%; cấp ủy huyện có 
37/54 đồng chí, chiếm 68,5%, tăng so với nhiệm 
kỳ 2015-2020 là 2,4%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng 
được chú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 64 
đồng chí cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS 
được đào tạo chuyên môn đại học, 07 đồng chí 
đào tạo sau đại học; có 15 đồng chí đào tạo Cao 
cấp LLCT. Công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng có 
những chuyển biến tích cực, đáng chú ý là sau đại 
hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu 
cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung bố trí, sắp 
xếp những đồng chí có trình độ chuyên môn tốt 
nghiệp đại học chính quy, cán bộ trẻ, cán bộ nữ 
là người DTTS vào các vị trí chủ chốt ở các ban, 
ngành cấp huyện.  

Đến nay, nhìn chung chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức cấp xã của huyện cơ bản đạt chuẩn 
về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính 
trị (LLCT) theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 
12/8/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 05-NQ/HU, 
ngày 12/9/2016 của Huyện ủy về công tác cán 
bộ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 
2025. Trong đó, đội ngũ cán bộ chuyên trách và 
công chức cấp xã là người DTTS có 240 đ/c, chiếm 
94,48%, có trình độ chuyên môn đại học chiếm 
57%, trung cấp LLCT chiếm 97,6%, cao cấp chiếm 
2,4%.

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, 
công tác cán bộ người DTTS ở huyện Nam Giang 
vẫn còn một số hạn chế, đó là: Trình độ và năng 
lực của một bộ phận cán bộ, công chức DTTS ở cơ 
sở vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, ý thức trách 
nhiệm gắn với nhiệm vụ được giao chưa cao, năng 
lực và hiệu quả làm việc còn thấp, nhất là năng lực 
cụ thể hóa và năng lực tự giải quyết các vấn đề nảy 
sinh ở cơ sở còn hạn chế.

Trong thời gian đến, nhất là quán triệt sâu sắc 
các chủ trương, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị 
quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Hội nghị 
Trung ương Bảy khóa XII về tập trung xây dựng 
đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ 
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm 
vụ; Chương trình hành động số 68-CTr/HU, ngày 
07/5/2019 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 

số 26-NQ/TW và các nghị quyết về công tác cán bộ 
của Tỉnh ủy, Huyện ủy, góp phần thực hiện thắng 
lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 
2015-2020, chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội 
đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ đến 2020-2025, 
các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở cần tập trung 
triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau 
đây:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức 
và triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu của 
Nghị quyết 16 -NQ/TU ngày 15/12/2014 và Kết luận 
136-KL/TU, ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ Quảng Nam, gắn với thực hiện Nghị quyết 
04 -NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh uỷ và Nghị 
quyết số 05-NQ/HU, ngày 12/9/2016 của Huyện 
ủy về công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ 
nói chung, cán bộ người DTTS nói riêng phải gắn 
với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương 
(khóa XI, khóa XII)  về xây dựng Đảng gắn với việc 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 
05 của Bộ Chính trị và phát huy vai trò nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền các cấp.

Hai là, quan tâm thực hiện tốt công tác quy 
hoạch cán bộ các cấp, các cơ quan đơn vị, nhất là 
đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị, địa phương trong việc chăm lo xây 
dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, có 
kiến thức, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.

Ba là, nâng cao nhận thức của người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị trong việc tuyển dụng, sử dụng 
cán bộ, công chức, viên chức người DTTS; ưu tiên 
tuyển dụng những sinh viên là người DTTS tốt 
nghiệp đại học chính quy, có năng lực, tiêu chuẩn 
chính trị tốt vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị 
cấp huyện, công chức chuyên môn cấp xã. Tranh 
thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, 
của tỉnh và các đơn vị kết nghĩa, giúp đỡ của các sở, 
ban, ngành của tỉnh và các huyện bạn đối với các 
xã, thị trấn theo chủ trương của tỉnh, nhất là việc 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về mọi mặt.

(Xem tiếp trang 35)
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 Cách đây 72 năm (10-1947), chỉ sau 2 năm 
nước nhà giành độc lập, cũng là lúc cả dân tộc 
bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, 
song Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn nhận 
rõ một số cán bộ, đảng viên đã trở thành “quan 
cách mạng”. Để kịp thời chỉnh đốn Đảng, sửa 
chữa những khuyết điểm, đồng thời giáo dục 
đạo đức cách mạng, rèn luyện tư cách, lối làm 
việc cho cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” 
với bút danh X.Y.Z. Ngoài việc giáo dục đạo 
đức cách mạng, tác phẩm “Sửa đổi lối làm 
việc” đã nêu rõ tư tưởng về kiểm tra, giám sát 
đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng của 
Người vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn to lớn 
trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, khi 
toàn Đảng, toàn dân đang đấu tranh 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 theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Xuất phát từ những quan điểm chỉ đạo và tình 
hình thực tế trên địa bàn huyện; thời gian 
qua Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo 
hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình 
hình thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, 
vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám 
sát, thi hành kỷ luật Đảng

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành 
kỷ luật Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú 
trọng công tác học tập, quán triệt, triển khai thực 
hiện và tổng kết, đánh giá các nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung 
ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác 
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Xây 
dựng chương trình kiểm tra, giám sát một cách cụ 
thể, có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm 
“giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, 
trọng điểm”, “kỷ luật nghiêm minh, đúng người đúng 
khuyết điểm sai phạm” tập huấn, hướng dẫn các tổ 
chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình 
kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng 
thời, đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra đối với tổ chức 
đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; nhất là thực hiện Quy chế làm 
việc, quản lý nhà nước về đất đai, công tác quản lý 
bảo vệ rừng, thực hiện quy chế dân chủ, thực hành 
tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện  
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chương trình 
mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, 
đô thị văn minh; thường xuyên quan tâm chỉ đạo 
củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban kiểm tra 
và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Ủy ban Kiểm 
tra các cấp từ huyện đến cơ sở đã chủ động, tích 
cực tham mưu, giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 

Công tác kiểm tra, giám sát,
thi hành kỷ luật đảng ở huyện Tiên Phước

PHan Văn Dương �
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tiên Phước
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luật đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy 
giao.

Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm 
tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng 
chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng 
năm. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã 
cụ thể hóa bằng các kế hoạch thực hiện và chỉ 
đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm 
vụ này. Ngoài ra, các cơ quan tham mưu, giúp việc 
của cấp ủy xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và 
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm 
đạt nhiều kết quả. Thực hiện Điều 30, mỗi năm 
Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám 
sát trên 12 tổ chức đảng và 12 đồng chí là người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở các tổ chức cơ sở 
đảng. Thực hiện Điều 32, trong thời gian qua Ủy 
ban kiểm tra Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ 
tiến hành thường xuyên và có chất lượng, nhất là 
về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đã tiến hành 
264 cuộc kiểm tra, giám sát trong đó kiểm tra khi 
có dấu hiệu vi phạm 14 tổ chức và 27 cá nhân, xử lý 
kỷ luật 13 đảng viên.

Ngoài công tác kiểm tra thường xuyên của Ủy 
ban kiểm tra Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã 
lập các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với 01 
tổ chức đảng và 03 đảng viên có dấu hiệu vi phạm 
trong quản lý bảo vệ rừng. Kết quả đã xử lý cảnh 
cáo đối với 01 tổ chức đảng, 03 cá nhân (khiển trách 
01, cách chức vụ trong đảng 01 và khai trừ Đảng 
01). Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành 
lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng, 06 đảng viên 
có liên quan đến sai phạm theo Kết luận Thanh tra 
Tỉnh Quảng Nam về quản lý tài chính - ngân sách 
- xây dựng cơ bản. Ngoài công tác kiểm tra theo 
Điều 30, 32, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo 
cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy xây 
dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đối 
với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung vào các nội 
dung trọng tâm như học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác cán 
bộ; quy chế dân chủ; xây dựng chương trình, kế 
hoạch thực hiện các nghị quyết của Huyện ủy, của 

Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XII… Mỗi năm các cơ quan tham mưu, giúp việc 
Huyện ủy đều thực hiện kiểm tra, giám sát từ 5-7 
tổ chức đảng, đảng viên.

Đối với các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường 
vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên 
và cụ thể công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 
luật đảng phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở 
đảng và theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp 
trên. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện 512 cuộc kiểm 
tra, giám sát theo kế hoạch đề ra và đã thi hành kỷ 
luận 28 đảng viên (đảng ủy cơ sở xử lý kỷ luật 07 
đảng viên (05 khiển trách, 02 cảnh cáo). Chi, đảng 
bộ cơ sở xử lý kỷ luật 11 đảng viên (08 khiển trách, 
03 cảnh cáo); chi bộ dưới cơ sở xử lý kỷ luật 10 đảng 
viên (09 khiển trách, 01 cảnh cáo).

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã 
thành lập Tổ công tác Huyện ủy chỉ đạo các xã, 
thị trấn; theo định kỳ, vào ngày thứ tư của tuần 
cuối tháng Tổ công tác về làm việc với cấp ủy các 
xã, thị trấn và tham gia tư vấn, kiểm tra, giám sát, 
nhắc nhở thường xuyên và kịp thời chỉ đạo giải 
quyết các khó khăn, vướng mắc. Chính vì thế mà 
không để phát sinh những tồn đọng, nổi cộm kéo 
dài. Sau kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, các cơ quan tham 
mưu, giúp việc Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ 
sở đảng và cá nhân được kiểm tra, giám sát có 
kế hoạch khắc phục khuyết điểm; đồng thời Ban 
Thường vụ Huyện ủy giao Ủy ban kiểm tra Huyện 
ủy, các đồng chí UVTV, HUV phụ trách các tổ chức 
cơ sở đảng giúp Ban Thường vụ Huyện ủy đôn 
đốc, giám sát việc khắc phục các khuyết điểm 
này. Chính vì thế, đã khắc phục được tình hình 
trước đây trong kiểm tra tức là kiểm tra xong rồi 
thôi, đâu lại hoàn đấy. 

Có được những kết quả về kiểm tra, giám sát 
trong thời gian qua là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng đối với công tác 
kiểm tra, giám sát. Việc tổ chức quán triệt, triển 
khai được kịp thời, đầy đủ và thực hiện đúng các 
quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, 
thi hành kỷ luật đảng. Việc xây dựng chương trình 
kiểm tra giám sát toàn khóa và hằng năm đảm bảo 
trọng tâm, trọng điểm. Đã chú trọng và thực hiện 
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hiệu quả nhiệm vụ sơ kết, tổng kết công tác kiểm 
tra, giám sát, qua đó rút ra những bài học kinh 
nghiệm, cách làm hay để áp dụng trong lãnh đạo, 
chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện 
tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Một số nội dung, giải pháp chủ yếu cần thực 
hiện trong thời gian đến:

Thời gian đến tập trung cho công tác chuẩn bị 
đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ 
huyện lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng, đòi hỏi 
công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng phải tích 
cực triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng; để 
làm được điều đó cần tập trung thực hiện tốt một 
số nội dung giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, 
quán triệt, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của 
Đảng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 
viên về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 
5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
của Đảng, Kết luận số 72 -KL/TW, ngày 17/5/2010 
của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, 
giám sát của Đảng đến năm 2020 và Thông báo số 
226-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư về tăng 
cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, 
giám sát của Đảng, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 
26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành 
Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn 
01-HD/UBKTTW, ngày 21-11-2016 về hướng dẫn 
một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 
26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương, các quy 
định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật Đảng để nâng cao nhận thức, kết 
quả, chất lượng của công tác kiểm tra, giám sát; 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành 
động trong cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, 
nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, 
chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã 
hội ở các địa phương

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và tổ 
chức nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên tất cả các 
lĩnh vực theo chương trình, kế hoạch đã đề ra để 

mọi nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng 
đều được kiểm tra, giám sát từ khâu xây dựng ban 
hành, quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện. 
Đặc biệt, cần kiểm tra đột xuất những nơi có vấn đề 
“nổi cộm” có nhiều dư luận; công tác phòng chống 
tham nhũng, lãng phí. Tập trung vào tăng cường 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ 
Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, đổi mới phương pháp, nâng cao chất 
lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm chủ động, kịp 
thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng theo điều 
lệ, quy định, khách quan, mang tính giáo dục, 
lấy phòng ngừa vi phạm là chính; đối với những 
trường hợp vi phạm kỷ luật trong Đảng phải xử lý 
nghiêm minh, có sức răn đe trên cơ sở hợp tình, 
hợp lý không xuê xoa, nể nang, né tránh. 

Thứ tư, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra từ huyện 
đến cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát trong 
những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ xảy ra tiêu 
cực, sai phạm, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc 
mà dư luận quan tâm như: quản lý đất đai, đầu tư 
xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên, khoáng sản, 
môi trường.... Kịp thời giải quyết dứt điểm đơn 
thư, khiếu nại, nhất là những vấn đề nổi lên trước 
khi tổ chức đại hội (nếu có). Sau kiểm tra, giám sát 
cần chú trọng đôn đốc, giám sát việc thực hiện 
kế hoạch, lộ trình và kết quả khắc phục khuyết 
điểm.

Thứ năm, thường xuyên củng cố, xây dựng đội 
ngũ cán bộ kiểm tra gắn với tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giúp cho đội ngũ 
cán bộ làm công tác kiểm tra đảm bảo về bản lĩnh 
chính trị, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, năng 
lực, kỷ năng, chuyên nghiệp, có dũng khí đấu tranh 
với mọi hành vi vi phạm. Chú trọng phối hợp chặt 
chẽ với công tác thanh tra của Nhà nước, giám sát 
của các đoàn thể chính trị - xã hội. 

 Thứ sáu, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút 
kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ 
luật Đảng. Thực hiện tốt việc khen thưởng những 
điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 
luật đảng để phát huy và nhân rộng.
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Nam Trà My là huyện miền 
núi cao của tỉnh Quảng 
Nam, nằm trong 62 

huyện nghèo của cả nước. Địa 
hình phức tạp, núi cao, vực sâu, 
giao thông cách trở, cơ sở hạ 
tầng còn nhiều hạn chế, dân cư 
sống rải rác, đồng bào dân tộc 
thiểu số chiếm trên 97%; nhân 
dân nắm bắt các chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước gặp nhiều khó khăn. 

Trong những năm qua, Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà 
My đã thực hiện nhiều biện 
pháp khác nhau nhằm nâng 
cao chất lượng công tác thông 
tin cơ sở để nghị quyết của 
Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước đi vào cuộc sống. Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy đã tham 
mưu cho Ban Thường vụ Huyện 
ủy ban hành Kế hoạch số 30-KH/
HU, ngày 30/12/2016 Huyện ủy 
Nam Trà My về thực hiện Chỉ thị 
07-CT/TW ngày 5/9/2016 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về đẩy mạnh công tác thông tin 
cơ sở trong tình hình mới. Ký kết 
Chương trình phối hợp giữa 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy với 
Ủy ban nhân dân huyện, Công 

an huyện Nam Trà My trong 
việc triển khai kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, giải quyết 
các vấn đề bức xúc của nhân 
dân giai đoạn 2017-2020, theo 
Quyết định số 221-QĐ/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
Định kỳ hằng tháng, quý duy trì 
tốt chế độ giao ban, thông tin 
thời sự, cử cán bộ tuyên giáo cơ 
sở tham gia các lớp tập huấn 
định kỳ hằng năm do Ban Tuyên 
giáo các cấp tổ chức. Đến nay, 
trên địa bàn huyện đã xây dựng 

được 30 nhà văn hóa thôn; 10 
trạm truyền thanh xã; 43 phòng 
đọc sách cơ sở. Cùng với đó, còn 
có các nguồn cung cấp thông 
tin khác ở cơ sở như: 02 đơn vị 
cung cấp dịch vụ truyền hình 
trả tiền, mạng internet được kết 
nối tới trung tâm các xã; Cổng 
thông tin điện tử huyện và 31 
cổng thông tin thành phần. Đội 
ngũ 21 báo cáo viên, 120 tuyên 
truyền viên ở cơ sở; 10 cộng tác 
viên dư luận xã hội của huyện, 
đảm bảo các điều kiện cơ bản 

NAM TRÀ MY 
Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở 
trong tình hình mới

nguyễn Văn cẩn  �
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My

Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nói chuyện với 
bà con làng Tu Ron thôn 3 xã Trà Nam, huyện Nam Trà My.
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để cung cấp thông tin đến với 
nhân dân.

 Hằng năm UBND huyện 
ban hành kế hoạch về công tác 
tuyên truyền, vận động đồng 
bào dân tộc thiểu số trên địa 
bàn huyện phát triển kinh tế 
xã hội, phối hợp với Ban Tuyên 
giáo tổ chức các cuộc hội thảo, 
hội nghị “Đẩy mạnh các giải 
pháp tuyên truyền giảm nghèo 
bền vững, xây dựng nông thôn 
mới và sắp xếp khu dân cư”. Vào 
dịp đầu năm, huyện tổ chức 
gặp mặt cán bộ chủ chốt của 
huyện với các cơ quan Báo chí 
trong và ngoài tỉnh, để thông 
tin tình hình phát triển kinh tế 
xã hội trên địa bàn huyện trong 
năm qua, định hướng phát triển 
cho năm đến. Qua đó, đã tạo 
được tiếng nói chung giữa cơ 
quan tuyên truyền các cấp với 
các tầng lớp Nhân dân. 

Hoạt động cung cấp thông 
tin thiết yếu đến với nhân dân 
ở địa bàn khu dân cư được thực 
hiện bằng nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng, như: thông 
qua hoạt động phát thanh 
- truyền hình của đài truyền 
thanh huyện và xã; loa di động 
đến các khu dân cư. Thông qua 
Lễ hội sâm Ngọc Linh và các 
phiên chợ sâm Ngọc linh, hàng 
nông sản đặc trưng hằng tháng; 
các tài liệu tuyên truyền do cơ 
quan chức năng cung cấp, phát 
hành; thông tin trực tiếp qua 
báo cáo viên, tuyên truyền viên; 
bản tin công cộng và các hình 
thức hoạt động thông tin cơ sở 
khác (gồm bản tin điện tử và 
pano, áp phích); thông tin qua 
hội họp, sinh hoạt nhân dân, 

Mặt trận, đoàn thể.

Tập trung đổi mới công tác 
tuyên truyền, theo hướng “sát 
dân, gần dân, nói dân hiểu, dân 
nhớ, dân theo, dân làm”, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên từ huyện đến cơ sở, 
bằng nhiều hình thức đa dạng, 
dễ nghe, dễ hiểu, phù hợp với 
trình độ tiếp thu của đồng bào 
các dân tộc thiểu số. Trong đó, 
phải nói đến là chương trình 
“3 cán bộ, công chức giúp 01 hộ 
thoát nghèo”, họ đã đến từng 
hộ dân đăng ký thoát nghèo để 
vận động, tuyên truyền,  hướng 
dẫn  cách sản xuất để vươn lên 
thoát nghèo; thông tin các dự 
án, chương trình giảm nghèo 
bền vững, xây dựng nông thôn 
mới, sắp xếp dân cư, phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội của 
huyện; thông tin liên quan đến 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội của huyện và các kiến thức 
khoa học - kỹ thuật; thông tin 
liên quan đến trật tự, an toàn 
xã hội, an ninh, quốc phòng của 
địa phương; về sự cố, các tình 
huống khẩn cấp xảy ra trên địa 
bàn huyện hoặc có ảnh hưởng 
đến huyện; thông tin về các sản 
phẩm hàng hóa, dịch vụ phục 
vụ cho sản xuất và đời sống của 
người dân trên địa bàn huyện. 
Phối hợp cùng UBND huyện 
thành lập đoàn công tác đến 
từng địa phương để gặp gỡ trực 
tiếp đối thoại lắng nghe ý kiến 
nguyện vọng của nhân dân để 
tháo gỡ những vướng mắc trên 
các lĩnh vực. 

Qua đó, đã góp phần đưa 
các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước 
đến với nhân dân và đi vào cuộc 
sống một cách hiệu quả. Nhận 
thức của đồng bào các dân tộc 
trên địa bàn huyện đã có những 
chuyển biến tích cực như: Thay 
đổi tập quán canh tác sản xuất 
nông nghiệp theo hướng tăng 
thu nhập trên diện tích đất, hạn 
chế phát rừng làm rẫy chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng thay vì tỉa 
lúa rẫy sang trồng các loại cây 
dược liệu như sâm Nam, Giảo 
cổ lam, Sa nhân tím, Đinh lăng, 
Quế Trà My, trồng rừng gỗ lớn 
đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh 
phát triển trồng theo nhóm 
hộ. Đẩy mạnh phát triển kinh 
tế vườn, kinh tế trang trại. Đến 
nay, toàn huyện có 25 trang 
trại lớn, nhỏ, với diện tích trên 
500 ha và trên 2.518 ha vườn 
đồi, vườn rừng1. Hiện nay có 39 
nhóm hộ (779 hộ tham gia) xã 
Trà Linh, Trà Nam và Trà Cang 
phát triển trồng Sâm Ngọc Linh 
dưới tán rừng, với tổng diện tích 
hiện có 932,16 ha2, mở ra cho 
huyện nhà hướng đi mới, thoát 
nghèo bền vững, vươn lên làm 
giàu chính trên mảnh đất quê 
hương của mình. Qua đó, đã 
góp phần đẩy mạnh công tác 
giảm nghèo, hằng năm, có trên 
500 hộ thoát nghèo. Theo đó, 
trong năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo 
64,4% (4.409 hộ) đến cuối năm 
2018 xuống còn 46,45% (3.326 
hộ), trong năm 2019 đã có trên 

1. Trong đó chủ yếu chăn nuôi 
bò, heo, dê, trồng quế, chuối cây dược 
liệu, sâm Ngọc Linh,...

2. Trong đó: Trà Linh: 25 
nhóm/470 hộ/715,23 ha; Trà Nam: 
05 nhóm/125 hộ/44,82 ha; Trà Cang: 
09 nhóm/184 hộ/172,11 ha.
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500 hộ đăng ký thoát nghèo. 

Đẩy mạnh tuyên truyền 
trong nhân dân thực hiện 
chương trình xây dựng nông 
thôn mới, công tác vận động 
nhân dân hiến đất, làm đường 
giao thông nông thôn hằng 
năm nhân dân tự làm trên 15 
km đường bê tông nông thôn. 
Sắp xếp khu dân cư đạt kết quả 
khả quan, từ năm 2017, 2018 
đã sắp xếp được 25 khu dân cư 
với trên 1600 hộ dân (năm 2019 
đang sắp xếp 10 khu với 618 hộ), 
có nơi ở mới khang trang, sạch 
đẹp, đảm bảo ổn định lâu dài để 
nhân dân yên tâm sinh sống và 
sản xuất. Đến nay, kết quả đạt 
các tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới của huyện cụ thể như sau: 
xã Trà Mai (xã điểm của Tỉnh) đạt 
15/19 tiêu chí; 01 xã đạt 09 tiêu 
chí (Trà Don); 03 xã đạt 08 tiêu 
chí (Trà Linh, Trà Nam, Trà Vân); 
02 xã đạt 07 tiêu chí (Trà Tập, Trà 
Dơn); 03 xã đạt 06 tiêu chí (Trà 
Cang, Trà Vinh, Trà Leng). Nhiều 
mô hình của các tập thể, cá nhân 
điển hình đã được Ủy ban nhân 
dân huyện khen thưởng tại Hội 
nghị sơ kết hằng năm thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị về Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. 

Trong năm 2019 huyện 
đã tổ chức thành công Lễ hội 
Sâm Ngọc Linh lần thứ III và 
các Phiên chợ Sâm Ngọc Linh 
hằng tháng (bắt đầu từ tháng 
8-2017), nhằm quảng bá các 
sản phẩm nông sản của huyện 
và góp phần xây dựng, bảo vệ  
thương hiệu Sâm Ngọc Linh với 
khách hàng tiêu dùng trong 

và ngoài tỉnh cũng như bạn bè 
quốc tế, tạo điều kiện để nhân 
dân biết cách mua bán, tăng 
thu nhập cho gia đình. Ngoài 
ra, huyện tập trung đầu tư cho 
du lịch sinh thái, du lịch cộng 
đồng, du lịch dược liệu, đến nay 
đã được UBND tỉnh Quảng Nam 
công bố điểm du lịch “Vườn 
sâm Ngọc linh - Tăk ngo” với 
tổng diện tích 85 ha, đã thu hút 
nhiều đoàn khách trong, ngoài 
tỉnh và quốc tế đến tham quan 
tại Nam Trà My. 

Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ hiện đại về truyền thông, 
báo chí, thông tin đa phương 
tiện, cổng thông tin điện tử, để 
thực hiện công tác thông tin cơ 
sở. Thông tin phổ biến về cơ sở 
là những thông tin đã được các 
ngành chức năng của huyện 
kiểm duyệt về nội dung, đảm 
bảo tính kịp thời, dễ nghe, dễ 
hiểu, dễ tiếp thu. Tùy theo tính 
quan trọng, cấp thiết của thông 
tin mà tần suất được thực hiện 
khác nhau. Đối với những tin 
tức hoạt động diễn ra trên địa 
bàn huyện, bên cạnh thông tin 
trên cổng thông tin điện tử của 
huyện, xã, thì còn được phát lại 
trên hệ thống truyền thanh cơ 
sở. Qua đó, giúp người dân dễ 
dàng tiếp cận thông tin hơn.

Hoạt động thông tin cơ sở 
trên địa bàn huyện luôn tuân 
thủ chủ trương, đường lối của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước 
và phù hợp với phong tục, tập 
quán lành mạnh của đồng bào 
các dân tộc thiểu số trên địa bàn 
huyện. Chú trọng đến chương 
trình truyền thông bằng tiếng 
Cadong ở địa phương, thông 

tin thiết yếu luôn đảm bảo tính 
kịp thời, chính xác đến với nhân 
dân. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên từ huyện đến cơ 
sở phát huy khá hiệu quả vai 
trò, trách nhiệm. Tích cực phổ 
biến, thông tin, tuyên truyền 
về chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, thông tin những sự 
kiện liên quan trực tiếp đến với 
các tầng lớp nhân dân. Qua đó, 
đã tạo sự nhất trí về tư tưởng, 
chính trị trong đảng, sự đồng 
thuận trong xã hội, góp phần 
đưa chủ trương, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước vào cuộc sống. 

Tuy nhiên, công tác thông 
tin cơ sở vẫn còn những hạn 
chế nhất định đó là. Một số 
cấp ủy đảng, chính quyền 
địa phương, các cơ quan ban 
ngành, Mặt trận và hội đoàn 
thể chưa chú trọng đến công 
tác thông tin tuyên truyền; đội 
ngũ làm công tác thông tin 
tuyên truyền báo cáo viên ở cơ 
sở thường hay thay đổi. Cơ chế 
phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo về 
chuyên môn nghiệp vụ đối với 
hệ thống thiết chế thông tin 
cơ sở của các ngành cấp huyện 
chưa đồng bộ. Nội dung thông 
tin chưa kịp thời, thiếu tính sinh 
động, hấp dẫn. Phương thức 
thông tin chậm đổi mới chưa 
theo kịp thực tiễn, chủ yếu vẫn 
là các kênh thông tin truyền 
thống, chưa ứng dụng, tích hợp 
được các công nghệ hiện đại. 
Để công tác thông tin cơ sở trên 
địa bàn huyện Nam Trà My đáp 
ứng yêu cầu trong tình hình mới 
cần tập trung một số nhiệm vụ 
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Nâng cao...

giải pháp như sau.

Các cấp ủy, chính quyền địa 
phương, các cơ quan ban ngành, 
Mặt trận và các hội đoàn thể từ 
huyện đến cơ sở phải đồng bộ 
vào cuộc, kết hợp chặt chẽ các 
phương tiện truyền thông hiện 
đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, 
thiết chế văn hóa - thông tin ở 
cơ sở hiện có để làm tốt công tác 
thông tin cơ sở; chú trọng vào 
các chương trình giảm nghèo 
bền vững, xây dựng nông thôn 
mới, bảo đảm cung cấp đầy đủ, 
kịp thời những thông tin, kiến 
thức cần thiết cho cuộc sống, 
lao động, sản xuất, kinh doanh 
của người dân ở từng địa bàn 
trong toàn huyện. Thường 
xuyên đổi mới phương thức 
tuyên truyền trực quan sinh 
động, nhằm thu hút được mọi 
tầng lớp nhân dân tham gia. 
Đồng thời, chủ động đấu tranh 
phản bác những thông tin sai 

trái, góp phần củng cố sự đoàn 
kết, đồng thuận trong đồng bào 
các dân tộc.

Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật 
chất, phương tiện, thiết bị kỹ 
thuật phục vụ công tác thông 
tin cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ trong công tác 
thông tin; đồng thời, chú trọng 
tăng cường công tác tuyên 
truyền miệng và thực hiện quy 
chế dân chủ ở cơ sở. 

Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền miệng thông qua các 
hội nghị, hội thảo, báo cáo viên, 
tuyên truyền viên, đội ngũ giáo 
viên, hoạt động văn hóa (Đội 
thông tin tuyên truyền lưu động 
của huyện), các cuộc đối thoại 
trực tiếp với nhân dân với lãnh 
đạo chủ chốt của huyện, các cơ 
quan, đơn vị.

Tập trung rà soát, củng cố, 
tổ chức lại các thiết chế văn 
hóa - thông tin cơ sở hiện có 

(Hệ thống truyền thanh từ 
huyện đến xã, đội tuyên truyền 
lưu động cấp huyện, bưu điện 
huyện, tủ sách pháp luật, cụm 
thông tin cổ động, nhà văn hóa, 
trung tâm văn hóa - học tập 
cộng đồng, thư viện, đội chiếu 
phim lưu động,…) để đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp 
với thực tế địa phương trong 
tình hình mới.

Để thực hiện có hiệu quả 
công tác thông tin cơ sở trong 
tình hình mới, đòi hỏi các cấp, 
các ngành cần nỗ lực nhiều hơn 
nữa, đa dạng hóa các loại hình 
thông tin, tuyên truyền, góp 
phần ổn định chính trị - xã hội, 
là cơ sở, là tiền đề quan trọng 
cho công cuộc đổi mới góp 
phần thay đổi nhận thức của 
đồng bào các dân tộc thiểu số 
trên địa bàn huyện, xây dựng 
huyện Nam Trà My phát triển 
trong thời gian tới.

Bốn là, làm tốt công tác 
nhận xét, đánh giá cán bộ, 
công chức hằng năm  trên cơ 
sở quán triệt và thực hiện tốt 
quy chế đánh giá cán bộ, công 
chức; đánh giá cán bộ theo tiêu 
chuẩn chức danh; đánh giá đa 
chiều, liên tục, bằng sản phẩm 
cụ thể theo đúng các văn bản 
hướng dẫn của Trung ương, 
Tỉnh uỷ, chú trọng yếu tố lấy 
hiệu quả thực tế công việc làm 
thước đo phẩm chất, năng lực 
người cán bộ. 

Năm là, tiếp tục kiện toàn, 
nâng cao chất lượng hệ thống 
chính trị ở cơ sở, đủ sức giải 
quyết có hiệu quả những vấn 
đề phát sinh ngay từ cơ sở; giữ 
vững an ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội; không để xảy ra 
điểm nóng, những vụ việc nổi 
cộm; đồng thời, chuẩn bị tốt 
công tác nhân sự đại hội đảng 
cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại 
biểu Đảng bộ huyện lần thứ 
XX, nhiệm kỳ 2020-2025 theo 
tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, 
ngày 30/5/2019 của Bộ Chính 
trị; Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 

31/7/2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy.

Tin tưởng rằng, cùng với 
những chính sách phát triển 
miền núi, vùng đồng bào DTTS 
của Trung ương, của tỉnh, thì 
việc nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ người DTTS có ý 
nghĩa to lớn trong xây dựng 
Đảng, chính quyền, phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại trong 
những năm đến tại huyện Nam 
Giang, đáp ứng yêu cầu phát 
triển chung của tỉnh, của đất 
nước và hội nhập quốc tế.

(Tiếp theo trang 28)
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Đổi mới hình thức tuyên truyền 
miệng ở huyện miền núi Phước Sơn 
trong những năm qua đã có tác động 
tích cực trên tất cả các mặt đời sống xã 
hội đối với đồng bào người Gié Triêng 
(Bhnong) ở địa phương này. Hiệu quả 
của hình thức tuyên truyền miệng còn 
thể hiện rõ trong việc góp phần tăng 
cường sự gắn bó giữa các cấp ủy đảng, 
chính quyền với nhân dân trong việc 
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Phước Sơn là huyện miền núi có nhiều đồng 
bào dân tộc Bhnong sinh sống. Dân số toàn 
huyện hiện có hơn 27.000 người, gồm 16 

thành phần dân tộc sinh sống, trong đó chủ yếu là 
người bản địa Gié - Triêng (Bhnong) chiếm 69%, dân 
tộc Kinh chiếm 27,7%, còn lại 3,3% là các dân tộc 
thiểu số khác như: Ca dong, Cơ tu, Giẻ, Tày, Nùng, 
Sán dìu, Vân kiều, Mường, Thái, Cor, Ba na... Với đặc 
thù miền núi, bà con người Bhnoong chủ yếu sinh 
sống rải rác trong các bản làng xa xôi. Phần lớn đời 
sống của người dân còn nhiều khó khăn, do vậy 
việc tiếp cận với những tiến bộ xã hội còn nhiều hạn 
chế… Đáng quan tâm là những hủ tục lạc hậu như: 
thói quen sinh con ngoài bìa rừng, nạn tảo hôn, hôn 
nhân cận huyến thống vẫn còn xảy ra… Xác định rõ, 
những yếu tố trên là nguyên nhân kìm hãm sự phát 
triển chung của  đồng bào người Bhnong. Những 
năm qua, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền là 
một trong những nhiệm vụ hàng đầu được các 
cấp ủy Đảng và chính quyền huyện Phước Sơn tập 
trung chỉ đạo, trên cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư (khóa 
X) về “Tiếp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình 
mới”. Thực hiện chủ trương này, các cấp ủy đảng 
từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát 
đối với công tác tuyên truyền, trong đó việc tuyên 
truyền miệng được xem là quan trọng nhất. 

Chị Đinh Thúy Mai, Phó giám đốc Trung tâm 
Y tế huyện Phước Sơn, phụ trách công tác dân số, 
kế hoạch hóa gia đình, chị cũng là một trong 108 
tuyên truyền viên của huyện Phước Sơn. Với cương 
vị công tác của mình, chị Mai thấy rõ những hậu 
quả đau lòng do những hủ tục lạc hậu gây ra, qua 
những sự việc mà chính mắt chị chứng kiến và trực 
tiếp giải quyết. Đó là những cái chết thương tâm do 
tập quán sinh con ngoài bìa rừng, đó là những bé 
gái làm mẹ quá sớm do tảo hôn, hay những em nhỏ 
ngoặc nghoẹo do hôn nhân cận huyết thống… Làm 
sao để những bi ai do hủ tục không còn hiện hữu ở 
những bản làng vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, thiếu 
thốn? Đó là câu hỏi mà chị và những cộng sự cộng 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xã, thị trấn -Ảnh: Minh Lâm

Hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
ở huyệN Phước SơN

PHan THị minH nguyệT �
 Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn
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tác viên dân số ở các xã luôn trăn trở. “Biết là tuyên 
truyền các văn bản liên quan là cần thiết, nhưng sẽ 
không thể giúp người dân cảm thụ nhanh bằng 
việc mình trực tiếp trao đổi thân tình với người dân, 
nhất là người địa phương. Do đó, thay vì tổ chức 
tuyên truyền ở hội trường xã như trước đây, 2 năm 
nay chúng tôi tổ chức các buổi tuyên truyền nhưng 
là một buổi nói chuyện thân tình với bà con ngay tại 
thôn họ ở. Với cách này, người dân cũng đã mạnh 
dạn nói ra những suy nghĩ, những thắc mắc và được 
chúng tôi giải thích cụ thể” – Chị Mai chia sẻ.

Và việc thay đổi cách thức tuyên truyền trên 
lĩnh vực dân số kế hoạch hóa gia đình trong 2 năm 
qua đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, đáng chú ý là 
tình trạng sinh con ngoài bìa rừng không còn xảy 
ra, không phát sinh thêm trường hợp hôn nhân cận 
huyết thống và tình trạng tảo hôn đã giảm đáng 
kể.

Trên các mặt đời sống xã hội khác, việc tuyên 
truyền miệng ở Phước Sơn được xem là cầu nối quan 
trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân và 
qua đó cũng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 
của người dân. Để công tác tuyên truyền miệng ngày 
một thực chất, hiệu quả hơn. Ban Thường vụ Huyện 
ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở. 
Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng 
nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên. Từ đó, chất lượng đội ngũ 
báo cáo viên ngày càng được nâng lên, mạng lưới 
báo cáo viên được phủ rộng và tương đối đồng đều 
giữa các địa phương.

Tuy nhiên, xác định việc thay đổi nội dung và 
hình thức tuyên truyền sẽ là khâu then chốt, quyết 
định tính hiệu quả của việc tuyên truyền miệng.  
Việc thay đổi đó đã được người dân đón nhận một 
cách tích cực, bởi có sự chắt lọc nội dung phù hợp 
với từng nhóm đối tượng khác nhau, phương pháp 
tuyên truyền dễ hiểu, gần gũi hơn, dù là những nội 
dung tuyên truyền có phần “ thô ráp ” như tuyên 
truyền các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng hay như tuyên truyền về luật giao 
thông, Luật Quản lý bảo vệ rừng…

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền miệng còn 

có sự phối hợp rất tốt giữa các cấp ủy đảng với Mặt 
trận Tổ quốc và đoàn thể cấp huyện, cấp xã, trong 
đó có sự tham gia của những già làng, những người 
có uy tín ở mỗi thôn. Đáng chú ý, việc vận động các 
già làng tham gia công tác tuyên truyền miệng đã 
đem lại những hiệu quả tích cực, nhất là trong công 
cuộc vận động xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn huyện. Dựa vào uy tín của mình và bằng những 
lý lẽ thuyết phục hợp tình hợp lý, già làng A Song 
Ba (xã Phước Xuân), già làng Hồ Văn Ly (xã Phước 
Mỹ)… đã vận động người dân hiến hàng ngàn mét 
đất để xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ 
nhân dân.  

Trong khuôn khổ của bài viết này, sẽ khó có thể 
chuyển tải hết những mặt tích cực trong công tác 
tuyên truyền miệng trên địa bàn Phước Sơn trong 
những năm qua. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở Phước Sơn 
vẫn còn những mặt hạn chế nhất định, chưa đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng 
trong tình hình mới; phương thức hoạt động vẫn 
còn nặng một chiều từ trên xuống, một số vấn đề 
bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết thỏa 
đáng, kịp thời, công tác tuyên truyền miệng chưa 
kết nối, xâu chuổi được tất cả các ngành, các cấp 
vào cuộc. Công tác tuyên truyền đấu tranh, phản 
bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống âm mưu, 
hoạt động” diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 
đich chưa thường xuyên”..

Xuất phát từ thực tiễn công tác tuyên truyền 
miệng nói trên trên địa bàn huyện, rút ra một số bài 
học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất: Công tác tư tưởng nói chung, công 
tác tuyên truyền miệng nói riêng phải đi trước một 
bước, nắm bắt những vấn đề mới, dự báo đúng tình 
hình, chủ động trên mặt trận tư tưởng, góp phần 
mở đường cho phong trào hành động của quần 
chúng thực hiện nhiệm vụ mới của Đảng.

Thứ hai: Công tác tuyên truyền miệng và hoạt 
động của báo cáo viên, tuyên truyền viên phải 
thường xuyên bám sát cơ sở, hướng đến quần 
chúng nhân dân mà phục vụ, phục vụ quần chúng 
nhân dân phải thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về tuyên truyền: “Tuyên truyền là đem 
một việc gì nói cho dân biết, dân hiểu, dân theo, 
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dân làm. Nếu không thực hiện được mục đích đó 
thì thất bại”.

Thứ ba: Hoạt động của báo cáo viên, tuyên 
truyền viên phải gắn chặt với từng đối tượng và 
tổ chức tuyên truyền theo nhóm, đến từng người, 
thường xuyên tổ chức đối thoại với quần chúng 
nhân dân, để lắng nghe ý kiến của nhân dân, tập 
trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề nhân 
dân quan tâm.

Thứ tư: Công tác tuyên truyền miệng phải được 
xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, 
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, quan tâm 
xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên 
có chất lượng, đầu tư cơ sở vật chất, chú trọng công 
tác quản lý, huy động các binh chủng, lực lượng 
tham gia công tác truyên truyền miệng của Đảng.

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện đồng bộ 
các giải pháp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Phước Sơn 
trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả 
khả quan, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều đạt và 
vượt. Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn, tỷ 
lệ hộ nghèo hiện nay giảm xuống dưới 30%, tốc độ 
giảm nghèo hàng năm đạt trên 7% là một con số 
ấn tượng mà Phước Sơn đạt được. Trong thành tích 
chung đó, công tác tuyên truyền miệng được xem 
là một nhân tố tạo ra sự gắn kết, đồng lòng của các 
tầng lớp nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền. 
Để công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện 
Phước Sơn thực hiện tốt hơn nữa, trong thời gian 
đến cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Xác định công tác tuyên truyền miệng là 
nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng trong công tác tư tưởng của Đảng bộ, của các 
cấp ủy đảng. Tiếp tục quán triệt thực hiện các quan 
điểm chỉ đạo về nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác tuyên truyền miệng theo tinh thần Chỉ thị số 17-
CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X), 
nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò lãnh 
đạo của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu 
cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền 
miệng trong tình hình hiện nay ở địa phương.

2- Công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ 

phải đáp ứng yêu cầu chuyển tải đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước, thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm 
bảo tính định hướng kịp thời và hiệu quả, góp phần 
tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng và sự đồng 
thuận trong xã hội thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị của địa phương.

3- Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở có 
số lượng hợp lý, chú trọng chất lượng, xây dựng đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, là những đồng 
chí trong cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên ưu tú, có 
kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có 
phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, có uy tín và khả năng tuyên truyền 
miệng tốt, có sức lôi cuốn, thuyết phục người nghe; 
quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần 
thiết, nâng cao trình độ khả năng sử dụng công 
nghệ thông tin, phục vụ cho công tác tuyên truyền 
miệng có hiệu quả.

4- Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp 
tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương, khả năng nhận thức của nhân dân; hoạt 
động của công tác tuyên truyền miệng phải tập 
trung hướng về cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng 
nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, với việc 
nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội, kịp thời giải 
quyết những vướng mắc trong nhân dân. Cấp ủy 
đảng các cấp theo định kỳ phải tiến hành sơ kết, 
tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy đảng đối với hoạt động của đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên và nhiệm vụ công tác tuyên 
truyền miệng của Đảng ở từng đơn vị, địa phương, 
trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ 
đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 
truyền miệng.

5- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền 
miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, 
cán bộ làm công tác tuyên huấn của các tổ chức 
đoàn thể, duy trì tổ chức giao ban theo định kỳ, định 
hướng thông tin tuyên truyền, cung cấp thông tin 

(Xem tiếp trang 44)
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Huyện ủy Tây Giang đã thực hiện mô hình 
Văn phòng chung ở một số xã và bước đầu cho 
thấy hiệu lực, hiệu quả. Từ đó quyết tâm thực 
hiện hoàn thành trong năm 2019. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Từ 3 tháng nay, tất cả công văn, giấy tờ đến xã 
A Tiêng đều được chuyển về cho công chức Văn 
phòng - thống kê kiêm Tổ trưởng Văn phòng xử lý. 
Mọi nội dung công việc đều được phân công ngay 
trong ngày. Vào đầu mỗi tuần, Tổ họp giao ban và 
giao công việc cụ thể cho người phụ trách, đồng 
thời đưa ra hướng giải quyết như thế nào, tất cả 
đều được triển khai ngay. Ông Mạc Như Phương 
- Bí thư Đảng ủy xã A Tiêng cho hay: “Áp dụng mô 
hình này, thủ tục hành chính được rút gọn, các văn 
bản của cấp ủy chính quyền được quy về một mối 
nên được xử lý nhanh, chính xác, hiệu quả”.

Cùng với A Tiêng, xã Dang là một trong 5 địa 
phương được Huyện ủy Tây Giang chọn triển khai 
mô hình Văn phòng chung cấp xã. Theo đánh giá 
ban đầu của địa phương này, mô hình đã giúp cho 
Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã nắm được tình 
hình chung của địa phương một cách sát hơn, cụ 
thể hơn, hạn chế tình trạng chồng chéo công việc 
giữa lãnh đạo Ðảng ủy, UBND xã.

Về cách thức thực hiện, xã bố trí công chức và 
người hoạt động không chuyên trách tham gia Tổ 
văn phòng gồm 12 người. Công chức, người hoạt 
động không chuyên trách được bố trí phù hợp, 
đồng đều giữa các bộ phận của Đảng ủy, HĐND, 
UBND xã; nhiệm vụ được phân công cụ thể, hợp 
lý phù hợp với trình độ, năng lực, không còn tình 
trạng bộ phận nhiều việc, ít việc như trước đây. 
Nhờ đó, các bộ phận đã chủ động hơn trong thực 

hiện nhiệm vụ, có khả năng làm việc độc lập; nâng 
cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, 
chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, 
đơn vị và văn phòng, chủ động tổ chức giao ban 
nắm tình hình ngay trong tuần làm việc.

Ông Hốih Azế - công chức Tư pháp - hộ tịch xã 
Dang chia sẻ: “Trước đây, nhiệm vụ công tác của tôi 
là chứng thực và quản lý hồ sơ liên quan tư pháp - 
hộ tịch. Nhưng khi tôi là thành viên Tổ văn phòng 
chung của xã, mọi công việc được thuận lợi hơn 
khi văn bản đến của cấp trên gửi về tôi cập nhập 
và triển khai ngay, không còn tình trạng đợi chờ 
hay phải chuyển qua lãnh đạo ký duyệt rồi mới 
gửi xuống tôi. Nhiều hoạt động khác của xã mình 
cũng được biết, được tham mưu xử lý nên thấy 
công việc rất hiệu quả và trôi chảy”.

Ông Nguyễn Văn Lượm - Phó Bí thư Huyện ủy 
Tây Giang cho hay, để triển khai mô hình, Huyện 

Công bố Quyết định thành lập Văn phòng xã ATiêng và 
thành lập Chi bộ thôn Tr’lêê.

Mô hình Văn phòng chung cấp xã ở Tây Giang:
hiệu lực, hiệu quả

HiỀn THÚy �
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ủy Tây Giang thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề 
án thành lập Văn phòng chung cấp xã. Trước mắt, 
có 5 xã triển khai thí điểm gồm A Tiêng, A Nông, 
Bha Lêê, Dang và Tr’Hy. Đảng ủy các xã đã sắp xếp, 
bố trí các công chức thuộc chức danh Văn phòng 
- thống kê, Tài chính -  kế toán, Tư pháp - hộ tịch, 
Văn hóa - xã hội, Địa chính - xây dựng và các chức 
danh hoạt động không chuyên trách của Đảng ủy, 
chức danh Văn thư - lưu trữ, Thi đua - nội vụ - tôn 
giáo - dân tộc. Mỗi xã đều bố trí Văn phòng chung 
với 12 người, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng 
theo từng vị trí, chức năng, nhiệm vụ. Văn phòng 
chung xã gồm có tổ trưởng, 2 tổ phó và bộ phận 
tham mưu…

Ông Lượm cũng nhìn nhận, việc thành 
lập Văn phòng chung cấp xã là phù hợp với 
tình hình thực tế ở địa phương, giúp công 
tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ chung 
các hoạt động của Đảng ủy, UBND xã tập 
trung vào một đầu mối, khắc phục được 
tình trạng chồng chéo công việc giữa lãnh 
đạo Đảng ủy, UBND xã, cán bộ làm việc có 
trách nhiệm và sáng tạo linh hoạt hơn trong 
giải quyết và xử lý văn bản.

Vượt khó hoàn thành đúng lộ trình
Để nắm bắt và có hướng giải quyết 

những vướng mắc khó khăn khi triển khai 
mô hình Văn phòng chung cấp xã, Huyện 
ủy Tây Giang đã tổ chức đoàn công tác đi 
kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của mô hình 
tại 5 xã triển khai.

Theo đánh giá, mô hình Văn phòng chung cấp 
xã đã phát huy những hiệu quả nhất định, tuy 
nhiên khi triển khai có nhiều địa phương gặp một 
số khó khăn. Đây là mô hình mới, bước đầu xử lý 
công việc còn lúng túng, chất lượng đội ngũ cán 
bộ xã không đồng đều; việc sắp xếp, bố trí phòng 
làm việc còn khó khăn, chưa liên hoàn, một số nơi 
phòng làm việc nhỏ do trụ sở xã chưa được đầu tư 
sửa chữa, nâng cấp; chế độ chính sách đối với người 
hoạt động không chuyên trách còn quá thấp, cán 
bộ chưa toàn tâm trong công tác, làm việc không 
thường xuyên ảnh hưởng lớn đến công việc...

Ông Phạm Văn Xứng - Trưởng Ban Tổ chức 
Huyện ủy Tây Giang cho biết, mô hình Văn phòng 

chung cấp xã đã phát huy được hiệu quả trong 
công việc, nhưng khi hoạt động vẫn còn gặp vướng 
mắc. Chẳng hạn, trong đội ngũ cán bộ, trước đây 
mỗi người chỉ thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực 
phụ trách, nay phải thực hiện nhiệm vụ với khối 
lượng công việc nhiều, có những vị trí vừa tham 
mưu công tác đảng, vừa tham mưu công tác chính 
quyền; kỹ năng sử dụng máy vi tính của một số cán 
bộ, công chức, người hoạt động không chuyên 
trách còn nhiều hạn chế; chưa có kinh nghiệm 
công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp.

“Thời gian đến, để phát huy hiệu quả hoạt động 
của mô hình, đảng ủy các xã cần thực hiện tốt việc 
sắp xếp, bố trí, phân công lại đội ngũ công chức và 

các chức danh không chuyên trách để hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả. Huyện cũng sẽ chú trọng bồi 
dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cho cán bộ 
xã; đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, nhất là các thiết 
bị máy vi tính, thiết bị phục vụ cho hoạt động của 
văn phòng” - ông Xứng nói.

Cũng theo ông Xứng, từ những kết quả mang 
lại, dù còn một số vướng mắc khó khăn nhưng mô 
hình Văn phòng chung cấp xã là việc có thể làm 
ngay; bởi không chỉ đem lại tiện ích cho người dân 
mà hiệu quả điều hành của đảng ủy và bộ máy 
chính quyền cũng được nâng lên rõ rệt. Theo kế 
hoạch của Ban chỉ đạo huyện, trong năm 2019 này 
cả 5 xã còn lại gồm Lăng, A Vương, A Xan, Ch’Ơm, 
Ga Ry cũng triển khai và đi vào hoạt động mô hình 
Văn phòng chung đúng theo lộ trình  đề ra. 

Không gian làm việc của Văn phòng chung cấp xã ở Atiêng.
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Công tác tập hợp, thu hút hội 
viên, đoàn viên các hội đoàn thể 
tham gia các tổ chức hội là một 

nhiệm vụ then chốt trong xây dựng và 
phát triển hội vững mạnh. Trong nhiều 
năm qua, Hội liên hiệp phụ nữ xã Trà 
Đông đã triển khai đồng bộ các hoạt 
động để tuyên truyền, vận động, tập 
hợp, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ 
xã tham gia công tác hội, góp phần xây 
dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày 
càng vững mạnh. Hiện nay, Hội Liên 
phụ nữ xã có 664 hội viên/990 chị, với 
nghề nghiệp chủ yếu là lao động nông 
nghiệp và phần lớn đang ở trong độ tuổi lao động. 
Đây không những là lực lượng lao động dồi dào của 
địa phương mà còn là lực lượng nồng cốt để tham 
gia xây dựng và thực hiện các hoạt động, các phong 
trào thi đua tại cơ sở. 

Tạo bước chuyển về nhận thức

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 
Trà Đông luôn chủ động đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động, nhằm thu hút hội viên, phụ nữ tích 
cực tham gia các phong trào, các hoạt động của Hội. 
Để Hội viên nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, 
Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền thông qua 
các hoạt động và các phong trào cụ thể thiết thực 
như:  tuyên truyền về Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam; ý nghĩa, vai trò của tổ chức Hội; quyền, 
nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt Hội; tuyên truyền về 
phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, 
tự trọng, trung hậu, đảm đang”; về Cuộc vận động 

xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, các kiến thức 
liên quan đến việc xây dựng gia đình và chăm sóc 
con, phát triển kinh tế gia đình...

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội còn tổ chức 
các hoạt động thiết thực như: tọa đàm, nói chuyện 
chuyên đề về giáo dục sức khỏe sinh sản, nuôi con 
bằng sữa mẹ; các hoạt động thể thao - văn nghệ; 
vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân địa phương 
hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng mặt bằng 
làm đường bê tông nông thôn, xây dựng Nông 
thôn mới; vận động hội viên tham gia mua BHYT 
tự nguyện; hưởng ứng chương trình đồng hành 
cùng phụ nữ biên cương do Hội liên hiệp phụ nữ 
tỉnh Quảng Nam phát động; vận động hội viên, 
phụ nữ quyên góp ve chai để trao sinh kế cho phụ 
nữ nghèo.

 Ngoài ra, Hội còn chú trọng xây dựng và duy trì 
các mô hình để hội viên, phụ nữ có cơ hội trải nghiệm 
như: mô hình “Địa chỉ tin cậy phòng chống bạo lực 
gia đình” tại thôn Định Yên, thôn Phương Đông; mô 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ TRÀ ĐÔNG
Địa chỉ tin cậy cho hội viên phụ nữ tham gia 
xây dựng nông thôn mới

TrịnH Quốc LĩnH  �
Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My

Sinh hoạt Câu lạc bộ Phát triển thể lực, phòng chống xâm hại, phòng 
chống đuối nước ở trẻ em của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trà Đông.
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hình “Đoạn đường tự quản” tại thôn Phương Đông; 
mô hình vườn hoa tại chợ Trà Đông, mô hình “Đào 
hố xử lý rác thải hộ gia đình”  tại thôn Đông Phú (cũ) 
nay là tổ Đông Phú thôn Ba Hương, …

Hiệu quả từ các mô hình
Với sự nỗ lực của Ban Chấp hành Hội trong công 

tác tuyên truyền, vận động và sự đồng lòng, chung 
sức của toàn thể hội viên, phụ nữ nên các mô hình 
đã được duy trì, phát triển và đạt hiệu quả cao.

Mô hình Phòng sách vở và quần áo không đồng 
cho phụ nữ, trẻ em nghèo  được thành lập đầu năm 
2019, với khẩu hiệu: “Người thiếu đến nhận, người 
có sẻ chia”. Qua thời gian hoạt động mô hình đã 
nhận được sự hưởng ứng tích cực và rộng rãi từ các 
cá nhân có lòng thiện nguyện trong và ngoài địa 
phương đã góp phần chia sẻ những khó khăn với 
bà con nhân dân. Đến nay đã nhận được trên 1.000 
bộ quần áo các loại, 20 bộ sách, 6 cặp, 6 túi xách và 
nhiều vật dụng khác… Tính từ khi hoạt động đến 
nay đã có trên 42 lượt người đến nhận áo quần, sách 
học sinh tại Phòng sách vở và quần áo không đồng. 

Mô hình đoạn đường tự quản tổ 3 thôn Phương 
Đông (150m) được thành lập đầu năm 2018, với 
10 thành viên tham gia nhằm góp phần thực hiện 
thành công tiêu chí số 17 về xây dựng Nông thôn 
mới (tiêu chí về môi trường). Tiêu chí của mô hình 
đề ra để thực hiện: Tuyến đường không có rác thải, 
không có gia súc thả rông và mọi người dân ứng xử 
có văn hóa trong cộng đồng dân cư, nơi công cộng. 
Tuy mô hình đi vào hoạt động mới hơn một năm, 
nhưng các thành viên tham gia đều thực hiện tốt 
mang lại hiệu quả thiết thực đồng thời trồng hoa 
cây cảnh phía trước nhà dọc bên tuyến đường tạo 
mỹ quan xanh, sạch, đẹp.

Câu lạc bộ phát triển thể lực, phòng chống 
xâm hại, phòng chống đuối nước cho trẻ em được 
thành lập vào tháng 5 năm 2019 với hơn 50 thành 
viên tham gia. Câu lạc bộ tập trung vào 3 nhóm 
hoạt động chính, gồm: tổ chức dạy võ thuật cho 
trẻ em, thanh, thiếu niên; thông tin hướng dẫn kỹ 
năng phòng tránh tai nạn và phòng tránh xâm hại 
ở trẻ (vừa lý thuyết kết hợp với thực hành để trẻ dễ 
tiếp thu); dạy bơi và hướng dẫn các kỹ năng phòng 
chống đuối nước. Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc 
bộ duy trì sinh hoạt đều đặn, thành viên trong Câu 

lạc bộ chấp hành tốt nội dung quy chế đề ra, tích 
cực học tập, rèn luyện nâng cao thể chất nâng cao 
kiến thức phòng chống các sự cố rủi ro xảy ra.

Mô hình Khuôn viên hoa thôn Phương Đông, 
được thành lập vào năm 2018, với 19 thành viên 
tham gia. Hội viên phụ nữ tích cực tham gia hưởng 
ứng đóng góp ngày công lao động, đóng góp kinh 
phí để xây dựng khuôn viên với tổng kinh phí trên 
14 triệu đồng. Hội viên, phụ nữ luôn chủ động, tích 
cực chăm sóc, giữ gìn nên Khuôn viên hoa xanh 
tốt, tạo nên mỹ quan của nông thôn mới đang 
hình thành. 

Mô hình đào hố xử lý rác thải tại gia đình thôn 
Đông Phú (cũ) nay là tổ Đông Phú thôn Ba Hương: 
Mô hình này được thành lập vào tháng 6/2017, với 
40 hộ gia đình tham gia. Với mô hình này, ngay khi 
phát động mỗi hộ gia đình được tặng 01 giỏ nhựa 
để gom rác thải và được hướng dẫn đào hố tại vườn 
nhà để tự xử lý rác thải sinh hoạt có thể tiêu hủy 
được. Sau hơn 2 năm hoạt động nhìn chung các hộ 
gia đình tham gia đều thực hiện tương đối đảm bảo 
việc xử lý rác qua hố rác tự đào, hạn chế việc vứt rác 
xuống sông, xuống suối như những năm trước đây. 
Nhờ đó, thôn xóm ngày càng sạch đẹp, không có 
dịch bệnh xảy ra. 

Ngoài ra, Hội phụ nữ xã luôn thực hiện tốt chức 
năng đại diện, chăm lo cho hội viên, phụ nữ thông 
qua các hoạt động như tham gia thành viên các ban 
chỉ đạo, tham gia tổ hòa giải giải quyết tranh chấp 
đất đai, bạo lực gia đình,… Từ các hoạt động thiết 
thực trên đã tạo cho hội viên, phụ nữ tin tưởng vào 
Hội, tích cực tham gia vào tổ chức Hội, thường xuyên 
tham gia các hoạt động do chi hội và Hội Phụ nữ xã 
Trà Đông tổ chức. Với sự năng nỗ, nhiệt tình của các 
thành viên Ban chấp hành hội nên nhiều năm nay, 
phong trào hội có nhiều hoạt động, nhiều mô hình 
hiệu quả đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, thu 
hút nhiều hội viên tự giác tham gia phong trào hội, 
góp phần thiết thực vào việc xây dựng Nông thôn 
mới tại địa phương. Với sự chủ động, nỗ lực, thống 
nhất trong các phong trào và hoạt động, trong năm 
2019, Hội phụ nữ xã Trà Đông đã được Ban Thường 
vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng là tập thể 
điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
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Trong thời gian qua, việc triển khai thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện 
Duy Xuyên đã đạt những kết quả tích cực, tạo sự 
lan tỏa sâu rộng trong xã hội; đã xuất hiện nhiều 
tấm gương điển hình tiêu biểu được các cấp biểu 
dương, khen thưởng và nhân rộng. Trong số ấy 
nổi bật có ông Trần Quảng - lão nông tự nguyện 
làm công tác thu gom rác thải, góp phần làm 
sạch môi trường nông thôn cho địa bàn thôn Lệ 
Sơn và Thành Triều, xã Duy Nghĩa.

Thôn Lệ Sơn và thôn Thành Triều (trước đây 
là thôn Hồng Triều), xã Duy Nghĩa có 572 
hộ với 3.045 khẩu, chiếm tỷ lệ 29,1% dân số 

toàn xã, những năm qua, mặc dù cấp ủy, chính 
quyền và ngành chức năng rất quan tâm triển khai 
nhiều biện pháp để thực hiện công tác bảo vệ môi 
trường nhưng với lượng rác sinh hoạt thải ra môi 
trường ngày càng nhiều, đa dạng cộng với ý thức 
bảo vệ môi trường của người dân chưa cao, kinh 
phí và nhân lực phục vụ cho công tác thu gom rác 
thải gặp khó khăn nên nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhận thấy 
tình hình khó khăn của địa phương, vào tháng 4 
năm 2017, ông Trần Quảng đã tự nguyện nhận làm 
công tác thu gom, phân loại rác thải trên địa bàn 
thôn Lệ Sơn, góp phần làm sạch môi trường nông 
thôn cho thôn, xóm.

Không ngại tuổi cao, sức yếu, đều đặn hằng 
tuần, ông Quảng đã dành 2 đến 3 ngày để đi từng 
ngóc ngách, ngõ xóm trên địa bàn thôn để thu 
gom hết số rác thải của từng hộ gia đình rồi vận 

chuyển đến điểm tập kết, sau đó tiến hành phân 
loại từng loại rác để công ty môi trường chuyển 
đến nơi xử lý. Bước đầu việc thu gom rất khó khăn 
khi khối lượng rác ngày càng lớn, thành phần rác 
cũng đa dạng, phức tạp hơn, vật tư trang bị cho 
công tác thu gom chưa được hỗ trợ nhưng với tinh 
thần trách nhiệm, vì môi trường, cảnh quan thôn 
xóm sạch, đẹp nên ông đã không ngại khó, ngại 
khổ, dãi nắng, dầm mưa, từ sáng sớm đến tối mịt 
vẫn miệt mài với công tác thu gom rác. Vì vậy, Hàng 
năm ông đã thu gom, phân loại được trên 100 m3 
khối rác thải sinh hoạt trong thôn.

 Chứng kiến hình ảnh một lão nông dân 80 tuổi 
đi thu gom rác từ ngày này qua ngày khác đã tác 
động đến ý thức của người dân trong thôn, xóm, 
từ đó người dân sống xung quanh đã tích cực 
tham gia thực hiện Đề án thu gom rác thải của địa 
phương và cùng chung tay với ông giữ gìn vệ sinh 
môi trường. 

Không chỉ nhận việc thu gom rác thải trên địa 
bàn thôn Lệ Sơn- nơi mình sinh sống mà ông còn 
nhận thu gom ở thôn Thành Triều. Với tình hình 
khó khăn của thôn Thành Triều do không tìm được 
người thu gom nên rác thải vứt bừa bãi, đang là 
nỗi trăn trở của lãnh đạo địa phương nói chung 
và thôn nói riêng. Khi lãnh đạo thôn Thành Triều 
đến vận động ông làm công thu gom, xử lý rác thải 
trên địa bàn thôn Thành Triều, sau một hồi đắn đo 
khi nghĩ đến tuổi tác cũng đã cao, sức cũng đã yếu 
trong khi công việc thu gom, vận chuyển rác cũng 
nặng nhọc, địa bàn thôn lại rộng nên không biết 
có hoàn thành công việc đảm nhận hay không? 
Nhưng rồi với suy nghĩ để cùng nhau bảo vệ môi 
trường, góp phần giải quyết những trăn trở, khó 
khăn của thôn, ông đã quyết định nhận việc thu 

Tấm gương sáng 
VỀ BảO Vệ MÔi TRưỜNG

Lê THÁi Hằng - minH HiỀn �
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gom, xử lý rác thải trên địa bàn thôn Thành Triều. 

Từ đó đến nay, từng là điểm nóng về môi 
trường của xã, rác thải sinh hoạt của các hộ gia 
đình thường hay vứt ra ngoài đường hoặc mương 
nước, một số hộ còn chăn thả gia súc ngay trong 
khu dân cư gây mất vệ sinh nhưng từ khi có sự 
đóng góp thầm lặng của ông Quảng, sự hướng 
dẫn, giải thích của các cấp, ngành về tác hại của 
rác thải… mà bà con đã cơ bản thay đổi về nhận 
thức trong công tác bảo vệ môi trường sống. Qua 
đó, tình trạng người dân vứt rác bừa bãi đã giảm 
hẳn, nhiều hộ dân thường xuyên vệ sinh đường 
làng, nạo vét cống rãnh tiêu thoát nước, xử lý rác 
thải hợp lý, chôn lấp xác động vật chết, chủ động 
phân loại rác thải được thực hiện ngay tại các gia 
đình, ủ rác thải tạo thành phân hữu cơ vi sinh phục 
vụ sản xuất nông nghiệp... Hiện mọi người đều tích 
cực giữ gìn vệ sinh từ trong nhà ra ngoài đường, 
không còn tình trạng ứ đọng rác như trước nữa, 
cảnh quan môi trường tại thôn Lệ Sơn và Thành 
Triều sạch đẹp, thông thoáng hơn trước nhiều.

Ngoài công việc thu gom rác thải, là một hội 
viên của Hội người cao tuổi, ông luôn nêu cao tinh 
thần gương mẫu và ra sức tuyên truyền bà con 
nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 
thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc 
cưới, việc tang và các lễ hội khác của địa phương, 
nhất là thường xuyên vận động nhân dân thực 
hiện “không rãi vàng mã trên đường khi đưa tang”, 
góp phần làm sạch môi trường cho địa phương. 

Theo chân ông Quảng vào giữa cái nắng gay 
gắt của ngày tháng 5/2019, khi ông đang tập 
trung thu gom rác để chuyển về nơi tập kết, chúng 
tôi lại càng thấu được nỗi khó nhọc của công việc 
tưởng chừng giản đơn này, bởi vào mùa hè thì 
nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại cùng mùi hôi thối của 
rác thải bố lên nồng nặc, còn mùa mưa thì ướt át và 
lạnh. Tuy nhiên, khi được hỏi về những khó khăn, 
nhọc nhằn trong công việc tự nguyện ông đang 
làm, ông Quảng tâm sự: “Lúc đầu cũng không ít 
khó khăn như thiếu phương tiện thu gom, quần 
áo bảo hộ lao động, cùng với đó là những lời nói 
cạnh khóe, chê bai của một số người chưa thông 
cảm nhưng tôi chẳng ngần ngại vì đại đa số bà con 

trong thôn nơi tôi đang sinh sống động viên khích 
lệ, vui vẻ với tôi sau mỗi buổi vất vả đi dọn rác về 
và trên khuôn mặt ông ánh lên nụ cười giản dị và 
nói rằng “công việc làm lâu đã dần thành quen và 
cũng là niềm vui khi được góp một phần công sức 
nhỏ bé cùng chung tay bảo vệ môi trường thêm 
sạch, đẹp”.

Những việc làm của ông dành cho cộng đồng 
thật có ý nghĩa, tuy giản đơn, thầm lặng nhưng 
không phải ai cũng làm được. Ông Trần Quảng 
luôn được mọi người yêu mến, cảm phục bởi tấm 
lòng nhân hậu, chất phát thật thà của một lão 
nông nhưng đầy trách nhiệm với quê hương, xóm 
làng, xứng đáng là tấm gương sáng để học tập, noi 
theo. Từ những đóng góp thiết thực và thầm lặng 
của ông, ông đã được biểu dương, khen thưởng tại 
hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 
05-CT/TW cấp huyện vừa qua.

Và nhận xét về ông, Chị Nguyễn Thị Hưng - Bí thư 
Đảng ủy xã Duy Nghĩa cho biết: “Ông Trần Quảng 
là một lão nông chân chất, luôn gương mẫu, đi đầu 
trong các phong trào bảo vệ môi trường tại thôn, 
xã. Việc làm của ông không chỉ mang ý nghĩa tích 
cực trong việc gìn giữ cảnh quang thêm sạch, đẹp 
mà còn tác động to lớn, làm thay đổi thói quen 
của nhân dân địa phương trong việc bảo vệ môi 
trường sống, góp phần cùng với địa phương thực 
hiện thành công tiêu chí thứ 17 về môi trường, 
phấn đấu xây dựng xã Duy Nghĩa đạt chuẩn đô thị 
loại V trong năm 2020”.

tài liệu kịp thời đảm bảo cho hoạt động của 
báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ban Tuyên giáo 
tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trực 
tiếp quản lý hoạt động của báo cáo viên, phối 
hợp với đảng ủy các xã, thị trấn hướng dẫn hoạt 
động đối với Ban Tuyên giáo cơ sở thực hiện 
tốt chức năng nhiệm vụ, trọng tâm là công tác 
tuyên truyền miệng của Đảng và hoạt động của 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày 
càng đi vào nề nếp và hoạt động có chất lượng, 
hiệu quả hơn.

(Tiếp theo trang 38)Hiệu quả...
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Điện Phương là xã vùng 
trũng thấp của Thị xã 
Điện Bàn nằm cách 

trung tâm thị xã Điện Bàn hơn 
2 km về hướng Đông Nam. Toàn 
xã hiện nay có 10 thôn với tổng 
số hộ là 3.605 hộ,15.832 nhân 
khẩu. Xã có quốc lộ 1A đi ngang 
qua, có đường ĐH2 nối liền với 
thành phố Hội An. Có làng du 
lịch cộng đồng Triêm Tây, có 
làng đúc đồng Phước Kiều.... 
Người dân chủ yếu sống bằng 
nghề nông nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, thương mại dịch 
vụ và buôn bán nhỏ.

Phát động và thực hiện mô 
hình

Phát huy phẩm chất “Người 
lính cụ Hồ”, hội viên Cựu chiến 
binh xã Điện Phương luôn tiên 
phong trong các hoạt động 
phát triển kinh tế - xã hội cũng 
như thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị tại địa phương. Cán 
bộ, hội viên của Hội thực hiện 
nghiêm túc các nghị quyết, chỉ 
thị về công tác dân vận, đặc biệt 
thực hiện Kế hoạch 449/KH-
BCĐ ngày 28/7/2014 của Ban 
Chỉ đạo thực hiện phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc”. Ban chấp hành Hội Cựu 
chiến binh xã đã phát động và 

triển khai thực hiện phong trào 
“Hai giữ về an ninh trật tự”, đó là 
giữ người và giữ tài sản. Thống 
nhất chỉ đạo cho hội viên 10 chi 
hội thôn trong toàn xã xây dựng 
mô hình Dân vận khéo “1 + 3”, có 
nghĩa là 01 hộ gia đình hội viên 
cựu chiến binh vận động, giúp 
đỡ 03 hộ gia đình nhân dân liền 
kề không có người thân vi phạm 
pháp luật.

Hội Cựu chiến binh xã xây 
dựng kế hoạch, phát động đến 
từng hội viên thực hiện, nội 
dung trọng tâm là tuyên truyền, 
vận động các gia đình chấp 
hành nghiêm đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và quy 
định của địa phương; không vi 
phạm pháp luật, không tham 
gia vào các tệ nạn xã hội; thực 
hiện tốt nghĩa vụ công dân. Ban 
Chấp hành Hội Cựu chiến binh 
xã tổ chức phát động điểm tại 
một thôn, sau đó triển khai thực 
hiện đồng bộ tại các thôn còn 
lại, các chi hội trưởng phân công 
mỗi hội viên phụ trách 3 hộ gia 
đình liền kề theo địa bàn phù 
hợp, ký cam kết cụ thể. Hằng 
tháng, các hội viên báo cáo kết 
quả thực hiện với chi hội trưởng; 
chi hội trưởng báo cáo kết quả 

với thường trực Hội Cựu chiến 
binh xã và xin ý kiến chỉ đạo. 
Sau sáu tháng đi vào hoạt động, 
mô hình đã phát huy hiệu quả 
tích cực, Ban chấp hành hội Cựu 
chiến binh xã tổ chức sơ kết, rút 
kinh nghiệm. Ông Võ Văn Phấn, 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 
trao đổi rằng “Tôi rất tâm huyết 
với việc triển khai thực hiện mô 
hình Dân vận khéo “1+3”, bởi 
vì nó xuất phát từ thực tế tình 
hình ANTT tại địa phương gần 
đây rất phức tạp, các tệ nạn xã 
hội xảy ra nhiều, nhất là vùng 
giáp ranh giữa Điện Phương với 
Điện Minh và thành phố Hội An, 
nên việc phát động và đưa mô 
hình này vào thực hiện sẽ góp 
phần giảm bớt tệ nạn xã hội và 
vi phạm pháp luật, ổn định tình 
hình ANTT để xây dựng nông 
thôn mới bền vững”.

Kết quả thực hiện

Toàn xã có 178/178 hộ gia 
đình hội viên cựu chiến binh 
đăng ký tham gia mô hình “1+3”, 
đã vận động, tuyên truyền và 
giúp đỡ được 528/534 hộ nhân 
dân liền kề không có người vi 
phạm pháp luật, đạt tỷ lệ 98%. 
Ngoài ra, các chi hội đã tuyên 
truyền, cảm hóa, giáo dục 02 
đối tượng vi phạm pháp luật tái 

Hiệu quả từ mô hình 
“DÂN VẬN KhÉO” 1+3

nguyễn THị THanH THủy �
Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy Điện Bàn
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hòa nhập cộng đồng, trở thành 
người công dân tốt, vận động 01 
đối tượng tự nguyện cai nghiện 
ma túy thành công, nay đã có 
việc làm ổn định.

Đến nay, mô hình Dân vận 
khéo “1+3” gắn với phong trào 
“Hai giữ về an ninh trật tự” đã 
thực hiện được ba năm, đem lại 
hiệu quả rất thiết thực đối với 
người dân trên địa bàn xã. Bà 
Phạm Thị Mai trú tại thôn Triêm 
Nam là hộ nhân dân liền kề nhà 
hội viên Phạm Nhị tâm sự với 
chúng tôi: “Nhờ có các anh, các 
chú cựu chiến binh của thôn 
thường xuyên lui tới nhà nói 
chuyện với con tôi nên nó ý thức 
được việc làm sai trái của nó, rồi 
từ bỏ dần và tu chí làm ăn, bản 
thân tôi rất mừng”.

Hội viên Cựu chiến binh xã đã 
làm tốt công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân; cảm hóa, 
giáo dục các đối tượng vi phạm 
pháp luật sau khi chấp hành án 
phạt tù xong trở về địa phương 
tái hòa nhập cộng đồng; phát 
hiện, tố giác những đối tượng 
lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc 
đường lối chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước; vận động nhân dân tự giữ 
tài sản trong gia đình, không để 
sơ hở, không chủ quan mất cảnh 
giác để kẻ gian dễ lợi dụng trộm 
cắp. Qua đó, đã hạn chế được số 
người vi phạm pháp luật, góp 
phần đem lại bình yên cho thôn 
xóm. 

Từ những kết quả đạt được 
trong thực hiện mô hình Dân 
vận khéo “1+3, Hội Cựu chiến 
binh xã Điện Phương tiếp tục 
đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động và nhân rộng các mô 
hình điển hình nhằm thực hiện 
tốt phong trào thi đua “Dân vận 
khéo”, đồng thời nâng cao chất 
lượng hoạt động của các chi hội 
cựu chiến binh cơ sở góp phần 
giữ gìn trật tự an toàn xã hội, 
chung tay xây dựng Khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu.

Nói về kết quả thực hiện mô 
hình Dân vận khéo “1+3” của 
Hội Cựu chiến binh xã, ông Lê 
Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Điện 
Phương nhận xét “Có thể nói 
rằng, Hội Cựu chiến binh là một 
trong những đoàn thể xuất sắc 
của xã, trong những năm qua 
ngoài những nhiệm vụ chính trị 
của ngành cấp trên và xã giao, 
Hội còn tham gia thực hiện các 
mô hình dân vận khéo, đặc biệt 
là mô hình “1+3”, mô hình này 
thu hút 100% hội viên cựu chiến 
binh trên toàn xã thực hiện, đến 
nay tình hình an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn xã tương đối ổn định, tội 
phạm ngày càng giảm, cụ thể 
như năm 2015 có 21 vụ, đến 
năm 2018 chỉ còn 11 vụ. Ngoài 
ra, các hội viên cựu chiến binh ở 
các thôn còn tham gia xây dựng 
mô hình “Cựu chiến binh phát 
triển kinh tế, giúp nhau giảm 
nghèo bền vững”, nhằm tạo 
điều kiện, nâng cao thu nhập 
đảm bảo mức sống cho hội viên 
có thu nhập thấp, phấn đấu đến 
năm 2020 xã trở thành phường 
nội thị. Như vậy, trong thời gian 
tới Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo 
Hội Cựu chiến binh xã cần nhân 
rộng và duy trì phát triển mô 
hình Dân vận khéo “1+3”, tiếp 
tục xây dựng mô hình “Đội dân 

phòng tự quản” mà nòng cốt là 
hội viên cựu chiến binh như đội 
dân phòng cựu chiến binh thôn 
Triêm Trung 1 đã làm điểm”.

Mô hình Dân vận khéo “1+3” 
đã góp phần ổn định tình hình 
an ninh trật tự, không có khiếu 
kiện đông người, vượt cấp, nạn 
cờ bạc, ma túy giảm hẳn so với 
trước đây; nhiều vụ va chạm, 
mất đoàn kết trong thôn xóm, 
mâu thuẫn trong nội bộ gia 
đình ... được các hội viên cựu 
chiến binh phối hợp với các chi 
hội đoàn thể kịp thời hòa giải 
ổn thỏa. Nhiều hội viên rất nhiệt 
tình, khéo léo trong cách tuyên 
truyền, vận động, được nhân 
dân đồng tình ủng hộ và thực 
hiện. Trong quá trình triển khai 
thực hiện mô hình này cũng còn 
những khó khăn, nhất là các hộ 
gia đình nhân dân có người thân 
vi phạm pháp luật ngại cung cấp 
thông tin nên việc nắm bắt tình 
hình đôi lúc chưa kịp thời.

Việc thực hiện phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” của Hội Cựu 
chiến binh xã Điện Phương đạt 
được kết quả đáng khích lệ, các 
mô hình dân vận khéo đã được 
xây dựng và nhân rộng trên tất 
cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã 
hội; an ninh-quốc phòng. Nổi 
bật trong công tác dân vận khéo 
ở đây chính là việc thực hiện dân 
vận ở cơ sở theo phương châm 
“Trọng dân, gần dân, hiểu dân 
và có trách nhiệm với dân”, góp 
phần củng cố lòng tin của người 
dân, tạo sự đồng thuận để người 
dân xã Điện Phương chung sức 
xây dựng nông thôn mới kiễu 
mẫu, hướng tới xây dựng đô thị 
văn minh vào năm 2020.
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Huyện ủy Núi Thành xác 
nhận chi bộ trường 
THCS Phan Châu Trinh là 

một trong những chi bộ trường 
học ở huyện Núi Thành làm tốt 
công tác phát triển đảng viên 
mới và vừa qua được Ban tổ 
chức Huyện ủy chọn báo cáo 
điển hình tại buổi tọa đàm về 
“công tác xây dựng Đảng trong 
trường học”.

Xác định phát triển đảng 
viên mới là nhiệm vụ rất quan 
trọng trong công tác xây dựng 
Đảng 

Chi bộ trường THCS Phan 
Châu Trinh (Quảng Nam) hiện có 
24 đảng viên/32 giáo viên, nhân 
viên chiếm tỷ lệ 75%, trong đó 
có 01 đảng viên dự bị. Đây là một 
trường có tỷ lệ đảng viên cao 
nhất trong hệ thống trường học 
ở huyện Núi Thành.  Đảng viên 
có tuổi đảng nhiều nhất là 27 
năm tuổi đảng, đảng viên có tuổi 
đảng ít nhất 01 năm tuổi đảng. 
Tuổi đảng trung bình trong chi 
bộ là 13 năm tuổi đảng. 

 Trong hơn 10 năm qua, Chi 
ủy chi bộ trường THCS Phan 
Châu Trinh luôn xác định công 
tác xây dựng đảng nói chung 
trong đó có công tác phát triển 
đảng viên mới là một nhiệm vụ 
rất quan trọng trong công tác 

xây dựng Đảng. Công tác phát 
triển Đảng viên là nhằm tăng 
thêm nguồn sinh lực cho Đảng, 
trẻ hóa đội ngũ đảng viên và 
đảm bảo sự kế thừa về lực lượng 
chính trị trong sự nghiệp phát 
triển nhà trường. Trong công 
lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ luôn 
chú trọng đến Chỉ thị 34-CT/TW 
ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị 
về tăng cường công tác chính trị 
tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, 
đoàn thể quần chúng và công 
tác phát triển đảng viên trong 
các trường học và Chỉ thị số 40-
CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng về xây 
dựng, nâng cao chất lượng đội 
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục.

 Trên cơ sở chỉ đạo của các cấp 
ủy Đảng, mỗi nhiệm kỳ và hằng 
năm chi bộ đều đặt ra phương 
hướng nhiệm vụ giải pháp về 
công tác xây dựng Đảng trong 
nhà trường. Trong công tác xây 
dựng Đảng chi bộ nhấn mạnh 
hai mặt: Phát triển đảng viên 
mới và chỉnh đốn đảng. Nhờ 
thế, mà hơn 10 năm nay, chi bộ 
luôn lãnh đạo nhà trường hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ trọng 
tâm của ngành, tựu trung là đã 
xây dựng thành công trường 
THCS đạt chuẩn quốc gia sớm 
nhất ở huyện, hoàn thành tốt 
công tác kiểm định chất lượng 
được Sở Giáo dục và Đào tạo 

Lãnh đạo nhà trường trình bày tham luận tại buổi Tọa đàm“công tác Đảng 
trong trường học” do Huyện ủy Núi Thành tổ chức.

Chi bộ làm tốt công tác phát triển
đảng viên mới

Lê Văn Huân �
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tỉnh công nhận đạt mức 3. Góp 
phần vào thành công phong 
trào xây dựng nông thôn mới ở 
địa phương, đồng thời, đảm bảo 
được việc xây dựng đội ngũ cán 
bộ kế cận nhất là cán bộ nguồn 
cho ngành giáo dục.

Từ năm 2007 đến năm nay, 
mỗi năm chi bộ kết nạp từ 1 đến 
2 đảng viên mới, cụ thể: Năm 
2007, 2011, 2014 mỗi năm kết 
nạp được 02 đảng viên. Từ năm 
2015 đến năm 2019 mỗi năm 
kết 01 đảng viên. 

Chi ủy Chi bộ nhà trường 
luôn quan tâm đến công tác bồi 
dưỡng chính trị cho đảng viên và 
quần chúng. Nhờ thế mà không 
những tăng số lượng đảng viên 
mới  mà  việc rèn luyện, nâng 
cao ý thức về Đảng, phấn đấu để 
trở thành quần chúng tốt, đảng 
viên tốt trong đội ngũ giáo viên, 
nhân viên  trong nhà trường 
ngày càng được nâng cao góp 
phần quyết định trong việc nâng 
cao chất lượng giáo dục toàn 
diện cho học sinh, bởi đảng viên 
phải là người đi đầu, là lực lượng 
nòng cốt trong nhà trường. 

Hằng năm chi bộ đều có 
100% đảng viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ và 15% đảng viên 
đạt danh hiệu đảng viên “ Hoàn 
thành Xuất sắc nhiệm vụ”.

Chi bộ đạt được kết quả trên, 
Trước tiên phải khẳng định rằng: 
Có sự lãnh, chỉ đạo và sự quan 
tâm sâu sắc, thường xuyên liên 
tục của Đảng ủy, Ban Thường vụ 
Đảng ủy  xã Tam Giang.Thứ đến 
Nhà trường có một môi trường 
chính trị tốt: trường ở trên một 
vùng quê có truyền thống lâu 
đời về lòng yêu nước, và truyền 

thống cách mạng. Trải qua hai 
cuộc kháng chiến giữ nước 
nhất là trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ xã đã được Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh hùn 
lực lượng vũ trang. Trong thời kỳ 
hòa binh xây dựng đất nước Xã 
đã được Nhà nước phong tặng 
Huân Chương Lao động, được 
Chính phủ 2 lần trao tặng danh 
hiệu đơn vị thi đua Xuất sắc.
Nhân dân có truyền thống hiếu 
học, học giỏi.

Tập thể nhà trường nhất là chi 
bộ đảng luôn giữ gìn và bồi đắp 
tinh thần đoàn kết; đảng viên có 
ý thức chính trị, phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 
nêu cao gương trong công việc, 
trong công tác lãnh đạo, quản lý, 
giảng dạy và các hoạt động giáo 
dục khác. Tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng, tận tụy, sáng tạo, 
có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo 
đức, lối sống lành mạnh, tích cực 
học tập, rèn luyện, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, kiên 
định trước khó khăn, thách thức, 
không ngừng tham gia học tập 
và tự học nhằm nâng cao năng 
lực chuyên môn, nhận thức 
chính trị, đáp ứng ngày càng tốt 
hơn yêu cầu của xã hội. Giữ gìn 
tư cách đạo đức, nhân cách và 
hình mẫu mô phạm của người 
thầy; nghiêm túc chấp hành quy 
chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Có 
ý thức thực hiện các cuộc vận 
động, các phong trào thi đua.

Các đoàn thể trong nhà 
trường mà chủ yếu là Đoàn 
thanh niên, Công đoàn luôn 
tuân theo sự lãnh đạo của 
Đảng, có ý thức xây dựng Đảng 
để đảng luôn trong sạch vững 

mạnh, chỉ đạo phong trào hành 
động cách mạng ở đơn vị ngày 
càng thêm tốt hơn. Các đoàn 
thể đã chú trọng việc bồi đắp tư 
tưởng chính trị, đạo đức phẩm 
chất cho quần chúng, tích cực 
giới thiệu quần chúng tốt cho 
đảng để đảng xem xét kết nạp. 
Đồng thời các đoàn thể tích cực 
tham gia vào việc góp ý phê 
bình xây dựng đảng viên, chi ủy, 
chi bộ.    

 Trong thời gian đến, chi bộ 
tập trung tăng cường công tác 
giáo dục nâng cao chất lượng 
đảng viên và quần chúng 
trong đơn vị

Xác định chi bộ là hạt nhân 
chính trị, lãnh đạo nhà trường 
thực hiện đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước; lãnh đạo 
thực hiện có hiệu quả các chủ 
trương, nhiệm vụ, công tác của 
đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ 
đối với Nhà nước; nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần của cán 
bộ, đảng viên và quần chúng; 
xây dựng chi bộ vững mạnh 
góp phần xây dựng Đảng bộ 
địa phương vững mạnh. Không 
ngừng học tập, rèn luyện nâng 
cao trình độ lý luận chính trị để 
vận dụng vào hoạt động giảng 
dạy, giáo dục và đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ được giao.

Tâm huyết với nghề nghiệp, 
có ý thức giữ gìn danh dự, lương 
tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn 
kết, thương yêu, giúp đỡ đồng 
nghiệp trong cuộc sống và trong 
công tác; có lòng nhân ái, bao 
dung, độ lượng, đối xử hoà nhã 
với người học, đồng nghiệp; sẵn 

(Xem tiếp trang 58)
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Báo cáo số 459-BC/TU ngày 12/12/2019 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về 
đánh giá tổng kết tình hình thực hiện các 

mặt công tác năm 2019, trong đó, nhiệm vụ về 
tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, với những kết quả cụ thể như sau:

Công tác chính trị, tư tưởng

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục 
chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã 
hội. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư 
tưởng, tâm trạng xã hội và đời sống của cán bộ, 
đảng viên, Nhân dân trong tỉnh; chỉ đạo xử lý, giải 
quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, không 
để xảy ra “điểm nóng”, đảm bảo ổn định chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội trên toàn tỉnh1. Tổ chức tốt 
việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và ban hành 
Kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ 
thị, kết luận của Đảng theo đúng chỉ đạo, hướng 
dẫn của Trung ương, nhất là các Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 8, 9, 10, 11 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII. Kịp thời tổ chức sơ kết, tổng 
kết và báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương 
của Trung ương và của tỉnh trên lĩnh vực tư tưởng, 
văn hóa, khoa giáo2. Thành lập và ban hành Quy 

1. Tổ chức điều tra “Dư luận xã hội về những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay” và "Dư luận trong 
Nhân dân về việc thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - 
xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam thời gian qua"..

2. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, 
ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công 
tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; 15 năm thực hiện 
Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư 

chế làm việc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam 
(thay thế cho Ban Chỉ đạo 94 trước đây). 

Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh 
với đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí hoạt động 
trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi 
dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ 
chốt của tỉnh về các chủ đề “Nhận diện, xử lý các 
xung đột xã hội và điểm nóng chính trị - xã hội”, “Văn 
hóa chính trị và đạo đức công vụ của cán bộ lãnh 
đạo, quản lý“. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 
50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2019) 
và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (02/9/1969 - 02/9/2019).

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ 
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị khóa XII và các quy định về trách nhiệm nêu 
gương được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 
nghiêm các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra 

Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; 
sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 
09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định 
hướng nghiên cứu đến năm 2030; 03 năm thực hiện Chỉ 
thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư khóa 
XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình 
mới; sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị năm 2018 và nhìn lại 03 năm (2016 - 2019); 05 
năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước… 

Một số kết quả xây dựng và chỉnh đốn Đảng,  
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam năm 2019

Ban Biên TậP �
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trong Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, tạo 
sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về công 
tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. 

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch triển 
khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng 
ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm 
lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” và chỉ đạo các cấp, các ngành 
triển khai thực hiện nghiêm túc. Đã tổ chức thành 
công Lễ tuyên dương, khen thưởng phong trào 
thi đua yêu nước gắn với giao lưu các điển hình 
tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc về sơ kết 03 năm thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; trong đó, 
Quảng Nam vinh dự có 01 cá nhân được tuyên 
dương, khen thưởng tại Hội nghị. 

Thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 
25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy 
viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế 
hoạch số 227-KH/TU, ngày 09/4/2019 về thực 
hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy 
định số 1224-QĐ/TU, ngày 06/5/2019 về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước 
hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng 
đầu các cấp. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã cụ thể 
hóa việc nêu gương, nhận diện các biểu hiện suy 
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để cán bộ, 
đảng viên tự soi, tự sửả.

Công tác tổ chức, cán bộ

Công tác tổ chức, cán bộ luôn được chú trọng 

và tập trung thực hiện hiệu quả. Tỉnh ủy đã củng 
cố, kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh và bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ 
định bổ sung 04 đồng chí Tỉnh ủy viên và củng 
cố nhân sự cán bộ chủ chốt ở tỉnh và các địa 
phương, đơn vị; điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổ chức Hội nghị 
tổng kết công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng 
Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thi hành Điều lệ 
Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tiếp tục chỉ đạo triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị 
quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng3; Nghị quyết số 39-
NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kết 
luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2017 của Bộ Chính 
trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên 

3. Đối với khối Đảng: Đã thực hiện xong việc kiện 
toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của 06 cơ quan 
tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; tổ chức lại Văn phòng 
Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc 
Tỉnh ủy kể từ ngày 01/01/2019; kết thúc hoạt động Đảng 
bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; hoàn thành việc sắp xếp tổ 
chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; hoàn thành việc hợp nhất 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo cấp ủy 
cấp huyện, 12/18 đơn vị thực hiện chủ trương Trưởng Ban 
Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN cấp huyện. 
Đối với Khối Nhà nước: Thực hiện xong việc sắp xếp tổ 
chức bộ máy bên trong của Văn phòng HĐND tỉnh; 17/18 
đơn vị hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm văn hóa - thể 
thao và Đài truyền thanh; 13/18 huyện, thị xã, thành phố 
ban hành Đề án và triển khai thực hiện sắp xếp các tổ chức 
hội quần chúng thuộc phạm vi địa phương quản lý; thành 
lập Trung tâm khoa học và Công nghệ trên cơ sở sáp nhập 
Trung tâm Kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 
vào Trung tâm ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ 
trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; thành lập Trung 
tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và quản lý cửa 
khẩu trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tiết kiệm năng lượng 
và sản xuất sạch hơn với Trung tâm Khuyến công và xúc 
tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương; sáp nhập 
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường vào Văn 
phòng Đăng ký đất đai; 38/244 xã hoàn thành việc hợp 
nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng UBND cấp xã; 
18/18 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc sắp xếp 
thôn, khối phố (Giảm 479 thôn/1719 thôn, còn 1.240 thôn, 
tổ dân phố; giảm 8.595 cán bộ không chuyên trách ở thôn, 
khối phố). 
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chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 
2015 - 20164. Tập trung nâng cao chất lượng đảng 
viên, chất lượng công tác kết nạp đảng viên; quản 
lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc 
để đưa những người không còn đủ tư cách đảng 
viên ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/
TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng. Theo đó, cấp ủy các cấp đã thực hiện rà 
soát một bước tình hình đội ngũ đảng viên trong 
toàn Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay5. Tăng 
cường rà soát, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 
theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của 
Ban Bí thư6. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm 
chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức lớp bồi 
dưỡng cho 97 đồng chí cán bộ quy hoạch Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Bên cạnh đó, việc thẩm tra, xác minh, rà soát 
tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ 
công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bổ sung quy 
hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, 
huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được quan tâm, 
chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Việc nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/
BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung 
ương được triển khai thực hiện nghiêm túc; nhờ 
đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ được tăng cường; 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
được nâng lên.

Tính đến ngày 10/12/2019, Quảng Nam có 
22 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 1.144 tổ chức cơ 

4. Trong năm, khối Đảng, đoàn thể tỉnh đã giải quyết 
cho 39 trường hợp và khối Nhà nước đã giải quyết cho 
559 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của 
Chính phủ. 

5. Số đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ 
1.773 trường hợp; số đảng viên vi phạm quy định chuyển 
sinh hoạt đảng 163 đảng viên; số đảng viên vi phạm kỷ 
luật đảng, pháp luật nhà nước bị xử lý kỷ luật là 1.568 
trường hợp. 

6. Đến nay, có 18/18 huyện, thị, thành phố, 46/46 
cơ quan, đơn vị và Đảng đoàn HĐND tỉnh đã báo cáo 
kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ.

sở đảng; 3.215 chi bộ trực thuộc và 69.072 đảng 
viên; tổng số đảng viên mới kết nạp từ đầu năm 
đến nay là 1.515 đảng viên, đạt 60,6% so với Nghị 
quyết đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát

Các cấp ủy, UBKT các cấp đã tổ chức quán triệt, 
triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của 
Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và cụ 
thể hóa thành các quy chế, quy định, tạo sự đồng 
bộ, chặt chẽ, thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng, 
UBKT các cấp trong tổ chức thực hiện tốt nhiệm 
vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng7. Việc 
xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám 
sát của cấp ủy và UBKT các cấp năm 2019 có sự 
đổi mới, chú trọng về chất lượng, nội dung kiểm 
tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng, 
tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực quan trọng; gắn 
kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm 
người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua 
kiểm tra đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những 
hạn chế, khuyết điểm, xử lý tổ chức đảng, đảng 
viên vi phạm nghiêm minh, chính xác, kịp thời; 
đồng thời, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, khắc phục 
những bất cập, chồng chéo, sơ hở trong các quy 
định, cơ chế, chính sách. Trong năm 2019, cấp 
ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 916 tổ chức 
đảng và 1.863 đảng viên, giám sát 677 tổ chức 
đảng và 1.223 đảng viên8; giải quyết khiếu nại kỷ 
luật đảng của 07 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm 
tra 142 tổ chức đảng cấp dưới và 426 đảng viên 
(có 198 đảng viên là cấp ủy viên các cấp) khi có 
dấu hiệu vi phạm9; kiểm tra 556 tổ chức đảng cấp 

7. Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ 
Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; 
Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 16/9/2019 của Ban Bí thư 
về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới 
trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; 
Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị 
về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống 
chạy chức, chạy quyền.

8. Trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 04 
Đoàn kiểm tra đối với 11 tổ chức đảng và 10 đảng viên, 
thành lập 03 Đoàn giám sát đối với 08 tổ chức đảng và 
09 đảng viên.

9. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 03 tổ 
chức đảng và 19 đảng viên. Đến nay, đã kết luận kiểm tra 
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dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 303 
tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; giám 
sát 562 tổ chức đảng cấp dưới và 657 đảng viên10; 
kiểm tra 88 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách 
và 641 tổ chức đảng về thu nộp, sử dụng đảng 
phí; tiếp nhận 66 đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến 
nghị, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên. 
Nội dung tố cáo, phản ánh chủ yếu tập trung trên 
một số lĩnh vực: công tác cán bộ; công tác quản 
lý tài chính; đất đai; thực hiện chức trách, nhiệm 
vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống cán bộ, 
đảng viên... Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy khảo sát 
21 đơn phục vụ công tác kiểm tra khi có dấu hiệu 
vi phạm; chuyển 18 đơn đến cơ quan có thẩm 
quyền xem xét, giải quyết; trả lời 06 đơn; xếp lưu 
31 đơn. UBKT cấp huyện và cơ sở giải quyết theo 
thẩm quyền 01 đơn tố cáo tổ chức đảng và 21 
đơn tố cáo đảng viên. 

Công tác dân vận

Công tác dân vận của hệ thống chính trị được 
triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh 
vực; hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tích cực, 
chủ động nắm bắt tình hình đời sống nhân dân 
trong tỉnh. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo sơ 
kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, triển khai thực 
hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận11. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường 

đối với 02 tổ chức đảng và 13 đảng viên; UBKT Tỉnh ủy 
đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 02 đảng viên.  

10. Trong đó, có 604 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.
11. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/

TW, ngày 12/3/2003 của BCHTW Đảng khóa IX về công 
tác dân tộc; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, 
ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 
X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng 
quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh 
nghiệp; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, 
ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp 
hành Trung ương; triển khai thực hiện Kết luận số 43-
KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; 
xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 
03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 
đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến 
bộ trong tình hình mới...

vụ Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị ký kết 
Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân 
vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. 

Công tác dân vận chính quyền được quan 
tâm. Các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ 
đạo xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm dân vận 
chính quyền” phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm 
bảo thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh việc xây dựng 
và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách 
hành chính; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, 
người đứng đầu cấp ủy và Nhân dân, hội, đoàn 
viên; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, liên 
quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của Nhân dân.

Tổ chức tốt Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân 
vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi 
viết về gương “Dân vận khéo” năm 2019. Tổ chức 
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 
61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm 
của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai 
cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; 
Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
của tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của Tỉnh 
ủy triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã 
đề ra theo Chương trình công tác năm 2019, nhất 
là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 
kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến công 
tác dân tộc, tôn giáo.
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Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 
05-NQ/TU 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, kết quả 
đạt được là rất quan trọng. Trong số bản tin tháng 
10/2019, Ban Biên tập Bản tin đã giới thiệu kết 
quả thực hiện các mục tiêu cụ thể và kết quả thực 
hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Sau đây, 
chúng tôi giới thiệu kết quả triển khai các nhóm 
dự án tại vùng Tây của tỉnh và một số vấn đề cần 
quan tâm trong quá trình thực hiện Nghị quyết 
05-NQ/TU:

Thứ nhất, nhóm dự án sắp xếp, bố trí dân cư 
gắn với xây dựng nông thôn mới

 Kết quả thực hiện nguồn vốn hỗ trợ sắp xếp, ổn 
định dân cư: 

- Về nguồn vốn phân bổ: Tổng kinh phí UBND 
tỉnh đã bố trí trong 03 năm (2017 - 2019) cho 09 
huyện miền núi thực hiện cơ chế sắp xếp, ổn định 
dân cư là 285,865 tỷ đồng/300 tỷ đồng, đạt 95,3% 
so với kế hoạch; trong đó, kế hoạch năm 2017 
là 105,865 tỷ đồng, kế hoạch năm 2018 là 40 tỷ 
đồng (cùng với số vốn năm 2017 chưa sử dụng 
hết chuyển sang là 75,134 tỷ đồng), kế hoạch 
năm 2019 là 140 tỷ đồng.

- Tổng số vốn đã giải ngân hỗ trợ hộ SXDC 
trong năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 
là 174,618 tỷ đồng, đạt 61,08% tổng kế hoạch vốn 
đã giao.

- Kết quả thực hiện hỗ trợ, cụ thể: Hỗ trợ san 
lấp nền nhà: 3.739 hộ/103,053 tỷ đồng; di chuyển 
nhà: 3.388 hộ/58,900 tỷ đồng; nước sinh hoạt: 
2.129 hộ/2,684 tỷ đồng; điện sinh hoạt: 1.745 
hộ/4,399 tỷ đồng; đường dân sinh: 670 hộ/4,612 
tỷ đồng; đất sản xuất: 58 hộ/38,58 ha/870 triệu 

đồng; di dời chỉnh trang tại chỗ: 09 hộ/100 triệu 
đồng). 

Kết quả thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư: tổng 
số vốn đã giải ngân hỗ trợ trực tiếp đến hộ dân là 
174,671 tỷ đồng (61,1%), với tổng số hộ thực hiện 
là 4.371 hộ, dự kiến đạt trên 87,4% kế hoạch đến 
năm 2020; thực hiện có hiệu quả các chính sách 
hỗ trợ giảm nghèo cho miền núi như: Chương 
trình 30a, 30b, 135, chính sách hỗ trợ di dân cho 
đồng bào dân tộc thiểu số...; đẩy mạnh việc nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm và khuyến khích 
người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong 
đó: Phân theo nguyên nhân sắp xếp dân cư: Hộ 
bị thiên tai là 2.075 hộ; hộ sống phân tán có điều 
kiện khó khăn là 222 hộ; hộ đặc biệt khó khăn là 
2.064 hộ; hộ sống trong rừng đặc dụng, phòng 
hộ là 10 hộ. Phân theo hình thức bố trí dân cư: 
Xen ghép là 2.326 hộ và 2.045 hộ tập trung theo 
đặc thù của từng địa bàn. 

Thứ hai, nhóm dự án bảo vệ, phát triển và 
nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, khai thác sản 
phẩm dưới tán rừng

Kết quả triển khai hỗ trợ công tác quản lý, bảo 
vệ rừng tự nhiên: Đến nay, ngoài 02 đơn vị được 
chọn thí điểm (Ban Quản lý Khu Bảo tồn loài và 
sinh cảnh Voi, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam 
Sông Bung), có thêm 02 đơn vị thực hiện trong 
năm 2019 là Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên 
Sông Thanh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi. 
Các Ban Quản lý rừng còn lại xây dựng Phương án 
quản lý, bảo vệ rừng thực hiện từ đầu năm 2020, 
với đơn giá giao khoán bình quân 01 ha rừng theo 
Nghị quyết này là 400.000 đồng/ha/năm. 

Ngoài ra, tổ chức triển khai hỗ trợ trồng rừng 
gỗ lớn theo Kế hoạch đến 2020, chỉ tiêu, nhiệm 

Kết quả triển khai các nhóm dự án
tại vùng Tây của tỉnh Quảng Nam

Ban Biên TậP �
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vụ hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn đạt trên 10.000 ha, 
trong đó diện tích thực hiện tại 09 huyện miền 
núi là 8.471,0 ha; diện tích hỗ trợ cấp chứng chỉ 
rừng: 9.320 ha, trong đó thực hiện tại 03 huyện 
miền núi là 6.770,0 ha; xây dựng 01 Trung tâm sản 
xuất giống cây trồng chất lượng cao. Tổng kinh 
phí hỗ trợ là 107,562 tỷ đồng. 

Đến nay, có 04 địa phương đã phê duyệt dự án 
trồng rừng gỗ lớn gồm: Đông Giang, Nam Trà My, 
Bắc Trà My và Tiên Phước; các địa phương, đơn vị 
còn lại đang triển khai xây dựng dự án (trong năm 
2019, kinh phí bố trí 15,300 tỷ đồng với quy mô diện 
tích trồng 1.700 ha rừng sản xuất gỗ lớn và 170 ha 
rừng phòng hộ).

Kết quả triển khai các cơ chế về hỗ trợ phát triển 
dược liệu, sâm Ngọc Linh, quế Trà My, thuê môi 
trường rừng

- Về cơ chế hỗ trợ phát triển cây dược liệu: đã 
bố trí kinh phí 28,469 tỷ đồng để thực hiện các 
hạng mục bảo tồn và phát triển 03 cây dược 
liệu (đảng sâm, sa nhân tím, ba kích tím) theo kế 
hoạch. 

- Về cơ chế bảo tồn và phát triển cây sâm 
Ngọc Linh: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
41/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 về cơ chế 
khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, nguồn 
kinh phí thực hiện cơ chế khuyến khích bảo tồn, 
phát triển cây Sâm Ngọc Linh là 23,647 tỷ đồng 
để hỗ trợ Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam 
Trà My và Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và 
dược liệu Quảng Nam mua 15.915 cây sâm Ngọc 
Linh giống sâm gốc ở các độ tuổi khác nhau (từ 
1 - 5 năm tuổi) để trồng bảo tồn. Ngoài ra, nguồn 
vốn tín dụng nhân dân vay trồng phát triển cây 
sâm Ngọc Linh là 120,000 tỷ đồng cho khoảng 
3.500 hộ tham gia.

- Về cơ chế bảo tồn và phát triển cây quế Trà My: 
HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 40/2017/
NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 về cơ chế bảo tồn và 
phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh. Theo 
đó, tổng kinh phí hỗ trợ 02 năm (2017, 2018) là 
3,414 tỷ đồng, mở rộng diện tích gần 1.000 ha. 

- Về thuê môi trường rừng: HĐND tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, ngày 
07/12/2017 về cho thuê môi trường rừng để 
trồng dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh 
du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 06 tổ chức thuê môi 
trường rừng để trồng sâm với tổng diện tích là 
198,03 ha. 

Thứ ba, nhóm dự án về phát triển chăn nuôi, 
hỗ trợ sản xuất

Thời gian qua, mặc dù chưa có cơ chế, phương 
án cụ thể để thực hiện đối với nhóm dự án này, 
nhưng thông qua những cơ chế, chính sách hiện 
hành của Trung ương, tỉnh và bằng nhiều nguồn 
vốn khác nhau, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ theo Quyết 
định số 08/2016/QĐ-UBND, ngày 12/4/2016 của 
UBND tỉnh, đã triển khai hỗ trợ về bò đực giống, 
công trình khí sinh học, hỗ trợ vịt, ngan giống, 
lồng bè nuôi cá, cá giống, giống cây dược liệu, vật 
tư chuồng trại, nâng cao năng lực và chuyển giao 
kỹ thuật, các mô hình khoa học công nghệ tại 
các huyện, với tổng kinh phí 18.480 triệu đồng, 
ngoài ra còn thu hút được nhiều doanh nghiệp 
đến khảo sát, lập dự án đầu tư trong lĩnh vực chăn 
nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Trong năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 
Phương án thực hiện thí điểm hỗ trợ phát triển 
chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học tại các 
huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 
- 2020. 

Thứ tư, nhóm dự án về phát triển du lịch, 
dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề

Tỉnh đã ban hành quy định một số chính sách 
hỗ trợ phát triển du lịch miền núi đến năm 2025, 
với tổng kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ 
trong giai đoạn 2019 - 2025 là 91,922 tỷ đồng 
(ngân sách tỉnh: 73,538 tỷ đồng, ngân sách huyện: 
18,384 tỷ đồng). Ngoài ra, đối với nhóm dự án này, 
UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, kế hoạch 
triển khai về phát triển du lịch, đào tạo, bồi dưỡng 
lao động du lịch; trong đó, định hướng phát triển 
du lịch phía Nam có một số huyện miền núi như: 
Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My.

 Về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm: Tỉnh đã ban hành đề án để thực 
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hiện trong giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 
năm 2030 (gọi tắt là Chương trình OCOP Quảng 
Nam). Mục tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 
2020 là: Hoàn thiện, nâng cấp 130 sản phẩm thế 
mạnh; phát triển 100 sản phẩm mới, phát triển 03 
- 04 làng du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp bảo 
tồn các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du 
lịch; trong đó, khu vực 09 huyện miền núi đăng ký 
ban đầu tham gia là 58 sản phẩm. 

Năm 2018, qua đánh giá, xếp hạng tại hội 
đồng cấp tỉnh thì có 12/16 sản phẩm đạt từ 3 - 4 
sao. Năm 2019, có tổng số 53 sản phẩm của các 
huyện miền núi (47 sản phẩm mới, 06 sản phẩm 
nâng cấp) tham gia thực hiện Chương trình OCOP 
theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. 
Ngoài ra đã mở 06 lớp tập huấn, tuyên truyền cấp 
tỉnh về Chương trình OCOP cho đối tượng cán bộ 
các cấp, chủ thể sản xuất với trên 1.000 lượt người 
tham dự. Trong 02 năm (2018 - 2019), nguồn kinh 
phí phân bổ cho các địa phương miền núi thực 
hiện Chương trình OCOP là 39,750 tỷ đồng (trong 
đó kinh phí Trung ương 29,850 tỷ đồng, ngân 
sách tỉnh 9,9 tỷ đồng).

Trong 03 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn 
khác nhau, các địa phương miền núi đã lồng 
ghép, tổ chức triển khai nhiều hoạt động, góp 
phần khôi phục và phát triển các làng nghề 
truyền thống gắn với du lịch, bảo tồn và phát huy 
các giá trị văn hóa của người đồng bào dân tộc 
thiểu số, góp phần giải quyết công ăn việc làm, 
tạo thu nhập cho người dân. Tổng kinh phí từ 
ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng, hỗ trợ 
cho các hoạt động phát triển du lịch, làng nghề 
(2016 - 2018) tại các địa phương miền núi khoảng 
41,351 tỷ đồng. 

Thứ năm, nhóm dự án về phát triển kết cấu 
hạ tầng

 UBND tỉnh đã đề xuất và được HĐND tỉnh có 
chủ trương thống nhất cho thực hiện thí điểm hỗ 
trợ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với 
phát triển vùng nguyên liệu tại 09 huyện miền 
núi trên địa bàn tỉnh. Đến nay, qua khảo sát, đề 
xuất tiêu chí, quy mô đầu tư các tuyến đường; 
theo đó, mỗi huyện lựa chọn một danh mục có 
quy mô phù hợp, tính bức xúc cao, đảm bảo tính 

khả thi và phát huy nhanh hiệu quả sau đầu tư và 
trong năm 2019, tổng kinh phí 120 tỷ đồng cho 
09 huyện để thực hiện việc đầu tư xây dựng đối 
với danh mục được thống nhất lựa chọn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực 
hiện Nghị quyết số 05 cũng còn nhiều khó khăn, 
hạn chế như: Tiến độ bố trí sắp xếp dân cư còn 
chậm so với kế hoạch đề ra đối với một số địa 
phương; quỹ đất ở hạn chế, giá đất ở cao, địa 
hình miền núi khó tìm mặt bằng để bố trí dân cư, 
việc chia sẻ đất ở chủ yếu là cha, mẹ cho con cái 
hoặc anh, chị em chia sẻ cho nhau nhưng cũng 
không nhiều; công tác hỗ trợ chủ yếu tập trung ở 
những nội dung thuận lợi, như: San lấp nền nhà, 
di chuyển nhà, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt. 
Trong khi các nội dung khác như: Đất sản xuất, 
đường dân sinh số hộ dân được hỗ trợ còn thấp 
do nhiều điểm, khu dân cư chưa có đường giao 
thông nội bộ đã gây khó khăn trong thực hiện 
hỗ trợ đường dân sinh cho từng hộ, quỹ đất khai 
hoang không còn nhiều. Đối tượng hộ gia đình 
được bố trí, sắp xếp đến nơi ở mới có nơi chưa 
đúng theo quy định tại Nghị quyết số 12/2017/
NQ-HĐND (huyện Đông Giang, Nam Giang)...

Các hộ sắp xếp dân cư hầu hết là các hộ nghèo 
và cận nghèo chưa có nhà kiên cố hoặc bán kiên 
cố, đặc biệt là các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo 
ở xã khu vực III vùng đặc biệt khó khăn nên khả 
năng đối ứng rất hạn chế; tập quán, văn hoá của 
đồng bào dân tộc thiểu số muốn ở nhà gỗ nhưng 
không có cơ chế hỗ trợ gỗ để làm nhà, nên thời 
gian qua tại các huyện miền núi tình trạng khai 
thác gỗ làm nhà tại chỗ của người dân diễn ra 
phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo 
vệ rừng.

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong thâm 
canh, chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi vào sản 
xuất còn nhiều hạn chế; chưa hình thành được 
các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, sản 
phẩm đầu ra chưa mang tính hàng hóa cao; việc 
phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại chưa 
đạt được yêu cầu so với tiềm năng và thế mạnh 
của địa phương. 

Mặc dù có nhiều lợi thế và có nhiều cơ chế hỗ 
trợ của tỉnh, huyện nhưng việc phát triển cây dược 
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liệu tại các huyện miền núi vẫn đang gặp nhiều 
khó khăn, thách thức đặt ra. Việc triển khai trồng 
sâm của các doanh nghiệp khá chậm do thiếu 
nguồn giống, chưa tuân thủ đúng hướng dẫn kỹ 
thuật (như phát thực bì và cây tái sinh để trồng, 
chặt cây rừng để làm lán trại...); ngoài ra, vùng 
trồng sâm Ngọc Linh đang chịu tác động mạnh 
của hiện tượng thời tiết diễn biến như lượng mưa 
ít, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ không khí cao 
so với quy luật bình thường; nguồn nước tại các 
dòng suối đang cạn kiệt, đã xuất hiện một số 
bệnh gây hại đến cây sâm, do đó ảnh hưởng rất 
lớn đến tình hình sinh trưởng, phát triển của cây 
sâm Ngọc Linh. 

Về trồng rừng gỗ lớn mới bước đầu nhưng 
vẫn còn những khó khăn chưa được các doanh 
nghiệp và người dân tham gia, hưởng ứng. Địa 
phương chậm xây dựng và phê duyệt dự án dẫn 
đến không đủ cơ sở để xây dựng kế hoạch phát 
triển (kể cả việc chuẩn bị quỹ đất); chế biến sản 
phẩm gỗ băm dăm vẫn còn nhiều nên sản phẩm 
gỗ lớn chưa được người dân tham gia, hưởng ứng 
cao (mặc dù hiện nay giá gỗ nhỏ vẫn thấp, hiệu 
quả kinh tế không cao); người dân chưa có điều 
kiện tiếp cận được với ứng dụng kỹ thuật thâm 
canh rừng, chứng chỉ rừng bền vững. Mặt khác, 
người dân còn thiếu vốn đầu tư sản xuất để trồng 
rừng có chu kỳ dài và việc kinh doanh rừng trồng 
gỗ lớn lâu cho thu hồi vốn trong khi mức độ rủi 
ro cao do thiên tai gây ra (như bão, lốc...). Kết quả 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho 
hộ gia đình, cá nhân còn thấp.

Các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ 
liên kết chuỗi giá trị hiệu quả chưa cao; kinh tế 
hợp tác, hợp tác xã, sản phẩm làng nghề phát 
triển chậm, thiếu bền vững, chất lượng và đầu 
ra của sản phẩm không ổn định nên nhiều làng 
nghề truyền thống chưa được Nhân dân duy trì 
và phát triển.

Chất lượng các ngành dịch vụ du lịch vẫn 
còn thấp; tiềm năng du lịch chưa được khai thác 
tốt, cơ sở vật chất đầu tư cho phát triển du lịch 
còn thiếu và khả năng khai thác của các doanh 
nghiệp còn hạn chế.

Nhu cầu đầu tư theo kế hoạch trung hạn tại 
các địa phương miền núi lớn nhưng nguồn vốn 
đáp ứng thấp, do đó việc đầu tư kết cấu hạ tầng, 
công trình công cộng phục vụ đời sống, sản xuất 
tuy được quan tâm đầu tư nhưng còn thiếu và 
chưa đồng bộ, nhiều cơ sở y tế, trường học chưa 
đạt chuẩn, đường giao thông liên huyện, liên xã, 
liên thôn và giao thông nội vùng còn thiếu, đi lại 
còn khó khăn; các công trình thủy lợi, nước sinh 
hoạt còn chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh 
hoạt của Nhân dân. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU 
bước đầu ưu tiên cho nhóm dự án sắp xếp, bố 
trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, các 
nhóm còn lại còn chậm hoặc chưa ban hành 
phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện. 
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Ngày 24/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
ban hành Chỉ thị số 51-CT/TU về việc lãnh 
đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Canh 

Tý 2020.

Theo đó, để đảm bảo tốt các điều kiện cho 
Nhân dân trong toàn tỉnh đón mừng Tết Nguyên 
đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 
kiệm, tạo khí thế phấn khởi thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XXI, chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu 
các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 
hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện tốt các chính sách bảo đảm 
an sinh và phúc lợi xã hội; quan tâm chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong dịp 
Tết, trước hết là các đối tượng chính sách, người 
nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở 
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, 
vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải 
đảo; công nhân các khu công nghiệp..., bảo đảm 
mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân. Tổ 
chức thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, gia đình người có 
công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, 
Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, 
bệnh binh, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, già 
làng, người có uy tín, các đơn vị lực lượng vũ trang 
và lực lượng khác làm nhiệm vụ trực Tết, nhất là ở 
biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. Đồng thời, chú 

trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, 
chính sách và chuyển quà của lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước đến các đối tượng trên đảm bảo đúng, đủ, 
kịp thời. Đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy 
chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
những trường hợp sai phạm (nếu có) trong việc 
giải quyết các chế độ chính sách trong dịp Tết. 
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng Nhân dân 
thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu trong thời 
gian này. Tập trung thực hiện các biện pháp cấp 
bách, kịp thời triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 
2019 - 2020.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
thao, lễ hội mừng Xuân, tổng kết năm… thiết 
thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp 
sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và 
thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng 
địa phương. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu 
hiện tiêu cực, các hoạt động mê tín dị đoan, thu 
lợi bất chính, truyền bá các sản phẩm văn hoá độc 
hại, tổ chức cờ bạc, tín dụng đen…

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các 
cấp; không sử dụng ngân sách, phương tiện (nhất 
là ô tô biển số xanh), tài sản công trái quy định 
vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trước, trong và 
sau dịp Tết. Nếu để xảy ra sai phạm thì người đứng 
đầu sẽ chịu trách nhiệm chính và bị xử lý nghiêm 
theo quy định. Tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ 
chốt các cấp theo tinh thần Quy định số 08-QĐi/
TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XII và Quy định số 1224-QĐ/TU, ngày 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ban hành Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo 
tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Ban Biên TậP �
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sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp chính đáng 
của học sinh, đồng nghiệp và 
cộng đồng. Tận tụy với công 
việc; thực hiện đúng điều lệ, 
quy chế, nội quy của đơn vị, 
nhà trường, của ngành. Công 
bằng trong giảng dạy và giáo 
dục, đánh giá đúng thực chất 
năng lực của người học; thực 
hành tiết kiệm, chống bệnh 
thành tích, chống tham nhũng, 

lãng phí. Thường xuyên thực 
hiện phê bình và tự phê bình 
nghiêm túc; học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của sự nghiệp giáo dục. Giữ 
gìn, bảo vệ truyền thống đạo 
đức nhà giáo. Không lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn để thực 
hiện hành vi trái pháp luật, quy 
chế, quy định; không gây khó 
khăn, phiền hà đối với người 
học và nhân dân, không  gây  

bè phái, cục bộ địa phương, 
làm mất đoàn kết trong tập 
thể và trong sinh hoạt tại cộng 
đồng. Không trốn tránh trách 
nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, 
tự ý bỏ việc; không đi muộn 
về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, 
cắt xén, dồn ép chương trình, 
vi phạm quy chế chuyên môn 
làm ảnh hưởng đến kỷ cương, 
nề nếp của nhà trường. Trong 
đó, mhiệm vụ trọng tâm trước 
mắt là hướng đến các đại hội 
đảng các cấp; tập trung tổ chức 
đại hội chi bộ có chất lượng.

Chi bộ làm tốt...

06/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội; bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống 
cháy, nổ. Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn 
áp tội phạm; tăng cường các biện pháp phòng, 
chống, xử lý vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; 
tăng cường lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng 
tuần tra, canh gác để Nhân dân thật sự yên tâm 
đón Tết. Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sản xuất, 
mua bán, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ, pháo 
nổ. Quản lý tốt thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm 
cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết. Xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, buôn lậu, 
gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng 
kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ để thu lợi bất 
chính. Bố trí lực lượng bảo vệ an toàn các mục 
tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, công trình trọng 
điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 
tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt kế 
hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 
2020. 

Đảm bảo vệ sinh môi trường (nhất là thu gom, 
xử lý chất thải rắn), vệ sinh an toàn thực phẩm, 
phòng, chống dịch bệnh trong thời gian trước, 
trong và sau Tết. Thực hiện tổng vệ sinh, làm sạch 
đẹp các nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia, đài tưởng 
niệm liệt sỹ, cơ quan, đơn vị, đường làng, khối 

phố, chỉnh trang lại khu dân cư… tạo khí thế sôi 
nổi, vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, đón Xuân. 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có kế hoạch cụ thể 
phân công lãnh đạo và bố trí cán bộ, nhân viên 
trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc và 
thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo 
đảm thông suốt trong dịp nghỉ Tết; không để ảnh 
hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của Nhân dân và doanh nghiệp. Sau nghỉ 
Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải bắt 
tay ngay vào công việc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở 
Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng 
dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng về những thành tựu phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, 
về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên 
truyền, cổ động trực quan về Kỷ niệm 90 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 
03/02/2020), thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 
(28/3/1930 - 28/3/2020), 45 năm giải phóng quê 
hương (24/3/1975 - 24/3/2020); hoạt động văn 
hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết, bảo đảm đón 
Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả; chủ 
động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, 
thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của 
các loại đối tượng.

(Tiếp theo trang 48)
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Đồng chí Phan Việt cường - Bí thư 
tỉnh ủy Đối thoại Với người dân 
huyện thăng Bình, nam giang

Vừa qua, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đối thoại trực 
tiếp giữa đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam 
với nhân dân trên địa bàn huyện Thăng Bình, Nam 
Giang. Đồng chủ trì Hội nghị đối thoại có các đồng 
chí đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Thường trực huyện. 
Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành 
của tỉnh, huyện Thăng Bình và đông đảo người dân 
trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Quang cảnh Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy và 
nhân dân huyện Thăng Bình.

Buổi đối thoại tại Thăng Bình, nhiều ý kiến, kiến 
nghị của người dân tập trung vào những nội dung 
như: Các dự án đã công bố quy hoạch ở vùng Đông 
của huyện Thăng Bình, nhà đầu tư cam kết thời gian 
nhưng chưa triển khai thực hiện; khu tái định cư ven 
biển Bình Dương đã công bố quy hoạch nhưng chưa 
triển khai thực hiện; 5 dự án của Công ty CP Tập đoàn 
BRG đã công bố quy hoạch ở xã Bình Hải, tuy nhiên 
việc quy hoạch dự án chưa đáp ứng được yêu cầu, 
nguyện vọng của người dân; việc tạm dừng phân 
lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trong 
vùng quy hoạch;… gây ảnh hưởng đến phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đời sống 
của người dân các xã vùng Đông huyện Thăng Bình. 
Ngoài ra, người dân còn kiến nghị xây dựng cầu tại 
thôn Tây Giang xã Bình Sa đi Bình Hải và sửa chữa 
cầu Bình Nam đã xuống cấp; việc áp giá bồi thường 
khu vực giáp ranh giữa xã Tam Thăng (Tam Kỳ) và xã 

Bình Nam (Thăng Bình) còn bất cập, gây thiệt thòi 
cho người dân; công tác quản lý hành lang đường 
129 (nay là đường Võ Chí Công) còn nhiều bất cập, 
khó khăn trong việc xử lý và ngăn chặn người dân 
dựng lều quán trái phép; việc quy hoạch nghĩa trang 
nhân dân quá gần khu dân ảnh hưởng đến nguồn 
nước ngầm sinh hoạt của người dân...

Buổi đối thoại tại Nam Giang, có gần 10 ý kiến, 
kiến nghị của người dân, cán bộ, đảng viên, xoay 
quanh chủ đề tiền thù lao trong bảo vệ, quản lý 
rừng; vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho hộ dân vùng núi có khó khăn về kinh phí 
do đời sống nhân dân còn nghèo; vấn đề chi trả tiền 
phụ cấp cho cán bộ xã, thôn sau khi tăng lương cơ 
bản từ 1390.000đ lên 1490.000đ… còn lúng túng. 

Giải đáp các vấn đề người dân quan tâm, ngoài 
các ý kiến giải đáp của lãnh đạo các sở, ngành của 
tỉnh và lãnh đạo huyện Thăng Bình, Nam Giang, 
đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu 
trả lời các kiến nghị của người dân.

Tại Thăng Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá 
cao sự đồng thuận của người dân trong triển khai 
thực hiện các dự án tại địa phương thời gian qua. 
Đồng chí nhấn mạnh, vùng Đông của tỉnh Quảng 
Nam hiện nay là nơi có nhiều dự án lớn đầu tư đô 
thị, thương mại, giáo dục, du lịch, dịch vụ, vui chơi 
giải trí. Việc triển khai thực hiện các dự án này góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc 
làm và thu nhập cao cho người dân Thăng Bình nói 
riêng và tỉnh nói chung. Tuy nhiên, hiện nay còn 
nhiều vấn đề về chủ trương, cơ chế, thủ tục và tài 
chính đang làm cho các dự án triển khai kéo dài đã 
làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân nằm 
trong vùng quy hoạch. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục kiến 
nghị Trung ương và bàn các giải pháp để tháo gỡ 
khó khăn, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án; yêu 
cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện 
Thăng Bình tập trung giải quyết thỏa đáng các 
nguyện vọng chính đáng của người dân đảm bảo 
theo quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy mong muốn Nhân dân trong vùng quy hoạch 
tiếp tục đồng thuận cao hơn nữa với Đảng bộ và 
chính quyền tỉnh trong triển khai thực hiện các dự 
án trọng điểm trên địa bàn nhằm tạo động lực lớn 
để phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra nhiều cơ hội việc 
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làm và thu nhập cao cho người dân trong thời gian 
đến; đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống cách 
mạng, không ngừng năng động, sáng tạo chung 
tay cùng Đảng bộ và chính quyền xây dựng Thăng 
Bình nói riêng, Quảng Nam nói chung ngày càng 
phát triển văn minh và hiện đại. 

Tại Nam Giang, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đã biểu 
dương tinh thần đoàn kết, tập trung phát triển kinh 
tế - xã hội của cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện 
Nam Giang trong thời gian qua, tạo ra diện mạo mới 
trên địa bàn. Nhân dân đã đồng thuận cao với chủ 
trương, chính sách của Đảng, nhất là tham gia quản 
lý, bảo vệ rừng đạt được nhiều kết quả quan trọng, 
đã cơ bản đẩy lùi tình trạng phá rừng. Đồng chí giao 
cho huyện và các ngành chức năng của tỉnh nắm 
bắt những vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho người dân để nghiên 
cứu tham mưu giải quyết, giúp người dân nhận 
được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị 
huyện rà soát lại việc thực hiện chế độ chi trả tiền 
phụ cấp cho cán bộ xã, sớm giải quyết những tồn tại 
trong việc này. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị bà con 
nhân dân huyện Nam Giang tích cực sản xuất, đưa 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao 
đời sống, quyết tâm thoát nghèo, đóng góp tích cực 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của  Huyện.

Ban biên tập

Đồng chí Lê trí thanh, Phó Bí thư 
tỉnh ủy Được Bầu giữ chức Vụ chủ 
tịch uBnd tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định chuẩn y 
Phó Bí thư Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Trí 

Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam được HĐND tỉnh 
tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 
Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 
100% (54/54 đại biểu có mặt).

Đồng chí Lê Trí Thanh, sinh năm 1970, quê quán 
xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, trình độ 
chuyên môn Đại học Ngân hàng, Đại học Luật Kinh 
tế, Cử nhân chính trị, Thạc sĩ Chính sách công. Đồng 
chí Lê Trí Thanh từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc 
rồi Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Nam, Phó Bí thư 
Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn.

Tháng 7/2015, đồng chí được HĐND tỉnh Quảng 
Nam bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
nhiệm kỳ 2011-2016 và sau đó là nhiệm kỳ 2016-
2021.Tháng 7/2019, đồng chí được bầu giữ chức vụ 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm 
kỳ 2015-2020.

Ngày 11/11/2019 vừa qua, tại Hội nghị Tỉnh ủy 
về công tác cán bộ, Tỉnh ủy đã bầu đồng chí Lê Trí 
Thanh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam 
nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 
2021 đối với đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư, 
Chủ tịch UBND tỉnh (nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 
1/11/2019).

Lãnh Đạo tỉnh gặP mặt thân mật 
nhân kỷ niệm ngày hội Quốc Phòng 
toàn dân Và ngày thành LậP Quân 
Đội nhân dân Việt nam

Sáng ngày 19/12/2019, tại Trung tâm văn hóa 
tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức buổi Gặp mặt kỷ niệm 
30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm 
ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham 
dự buổi gặp mặt có đồng chí Phan Việt Cường - 
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lê Văn Dũng 
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Trí 
Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 
các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường 
trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các Mẹ Việt Nam 
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Anh Hùng, các tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt 
Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ sỹ 
quan quân đội qua các thời kỳ.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà, động viên và tri ân các Mẹ Việt 
Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 

đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh - 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng 
biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành 
tích mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân 
dân của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; 
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc gửi 
đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính 
sách, thương bệnh binh, cán bộ đã và đang công 
tác trong lực lượng vũ trang tỉnh nhà. 

Tập thể lãnh đạo tỉnh luôn mong muốn dù 
còn đương chức hay đã nghỉ hưu, mỗi cá nhân 
cần quán triệt quan điểm xem nhiệm vụ xây dựng 
đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, 
văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, quốc phòng 
an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; luôn 
cần phải kiên định nhiệm vụ thường xuyên, chủ 
động tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, 
xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 
thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân 
phù hợp với hoàn cảnh mới; tiếp tục phấn đấu xây 
dựng lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, kiên định, nhạy bén, xử lý kịp thời, 
hiệu quả mọi tình huống, trung thành tuyệt đối với 
Đảng, với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa và 
gắn bó mật thiết với nhân dân… 

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã 
tặng quà động viên và tri ân các Mẹ Việt Nam Anh 
hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đang 
sinh sống trên địa bàn tỉnh, mong các Mẹ, các anh 

luôn mạnh khỏe và luôn là những tấm gương sáng 
cho thế hệ trẻ noi theo.

Cũng tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ 
tịch nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba 
cho 10 cá nhân nguyên là cán bộ, chiến sỹ chỉ huy 
các đơn vị của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều 
thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện 
chiến đấu, tham gia củng cố và xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân vững mạnh trong suốt thời gian 
qua.

Diệu Hiền

hội nghị trực tuyến tổng kết công 
tác nội chính, Phòng, chống tham 
nhũng Và cải cách tư PháP năm 2019

Chiều ngày 24/12/2019, Thường trực Tỉnh ủy 
tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội 
chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư 
pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và đồng 
chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh - Chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, 
chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019.
Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, các 

ban ngành và các địa phương trong tỉnh đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ 
đề ra trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham 
nhũng và cải cách tư pháp; quốc phòng, an ninh 
được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ 
vững ổn định, không xảy ra tình hình phức tạp 
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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: Lê Thanh Vân, Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Tấn Bảy, Vận 
Trình,… 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.

trên địa bàn tỉnh. Hoạt động điều tra, truy tố, xét 
xử, thi hành án được thực hiện đúng quy định của 
pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, 
tiếp công dân và xử lý đơn thư chú trọng; công tác 
phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo 
thực hiện quyết liệt, các vụ án tham nhũng được 
đưa ra xét xử đúng quy định pháp luật; công tác cải 
cách tư pháp được đẩy mạnh theo tinh thần Nghị 
quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Những kết quả 
đạt được nêu trên đã tạo môi trường ổn định, thúc 
đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, 
công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và 
cải cách tư pháp còn một số vấn đề quan tâm như: 
Trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, một số 
loại tội phạm như ma túy, đánh bạc qua mạng, lừa 
đảo, tín dụng đen có chiều hướng gia tăng. Công 
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số 
nơi chưa đạt kết quả tốt như mong muốn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan 
Việt Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả 
đạt được của các cấp, các ngành trong công tác 
nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách 
tư pháp năm 2019, đồng thời nhấn mạnh trong 
năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có 
những diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự ổn định, phát triển của đất nước và 
tác động đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 
hội trên địa bàn tỉnh. Nhất là các thế lực thù địch 
lợi dụng Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra nên tìm 
cách chống phá, gây rối làm mất trật tự, an toàn 
xã hội; vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, 
ngành, mặt trận, đoàn thể cần tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết 
luận của cấp trên về công tác nội chính, phòng, 
chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Giữ vững 
an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, chủ 
quyền biên giới, biển đảo trong mọi tình huống. 
Chủ động theo dõi, nắm chắc địa bàn, giám sát 
chặt chẽ các đối tượng chính trị, phản động để 
kịp thời đấu tranh làm thất bại hoàn toàn âm mưu 
chống phá của các thế lực thù địch nhằm bảo đảm 
an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội phục vụ 
tốt Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Tập trung đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, 
vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, đánh 
bạc qua mạng internet, tội phạm có liên quan đến 
“tín dụng đen”. Thực hiện tốt công tác điều tra, truy 
tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật; tăng 
cường công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân 
và giải quyết rốt ráo, kịp thời, thấu tình, đạt lý đơn 
thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công 
dân theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, không để xảy ra khiếu kiện đông người, 
phức tạp, không để xảy ra điểm nóng. Đẩy mạnh 
hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; thực hiện có hiệu quả các giải 
pháp phòng ngừa tham nhũng ở từng cơ quan, 
đơn vị, địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm 
của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám 
sát cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được 
giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý 
nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng và nâng 
cao hiệu quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng theo 
quy định pháp luật. 

 Nguyễn Văn Dũng






