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Nhiệm kỳ 2015-2020, bám 
sát sự lãnh đạo, chỉ đạo 
toàn diện, đồng bộ, cụ thể, 

có trọng tâm, trọng điểm của cấp 
ủy, ngành tuyên giáo tỉnh Quảng 
Nam đã chủ động thực hiện tốt 
công tác tham mưu và hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị được giao theo 
tinh thần, quan điểm Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng: “Tiếp tục đổi 
mới nội dung, phương thức, nâng 
cao hơn nữa tính chiến đấu, tính 
thuyết phục, hiệu quả của công tác 
tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng 
giai đoạn, tạo sự thống nhất trong 
Đảng, đồng thuận trong xã hội”; ngành đã tham 
mưu và trực tiếp giải quyết khối lượng công việc 
rất lớn, nhiều việc mới và khó, chưa có tiền lệ đòi 
hỏi phải quyết liệt hơn, đổi mới, sáng tạo trong mọi 
tình huống. Trong kết quả thực hiện các mặt công 
tác  của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua có sự đóng 
góp đáng kể của công tác tuyên giáo, góp phần 
vào sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các 
cơ quan trong “binh chủng” tuyên truyền và đội 
ngũ cán bộ tuyên giáo toàn tỉnh đã không ngừng 
nỗ lực, nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong nội 
dung và phương thức hoạt động. Trong đó, ngành 
tuyên giáo đã tiếp tục phát huy truyền thống, kinh 
nghiệm của các thế hệ đi trước, bám sát thực tiễn, 
cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm 

trạng xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng lãnh 
đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, tạo sự thống 
nhất cao trong nhận thức và hành động của Đảng, 
sự đồng thuận trong xã hội, bảo vệ vững chắc nền 
tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Về đổi mới nội dung, cùng với việc bám sát sự 
chỉ đạo của cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp đã lựa 
chọn những vấn đề trọng tâm, nổi bật, đột phá 
để tập trung thực hiện nhằm giữ vững ổn định tư 
tưởng chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân 
vào sự lãnh đạo của Đảng. Về cách thức, phương 
pháp, phương châm luôn chú trọng tính thực tiễn, 
hiệu quả, nhanh nhạy, thuyết phục, tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với  công tác 
thông tin, tuyên truyền, Quảng Nam đã chú trọng 
đa dạng hóa, phong phú các hình thức phù hợp 
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các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; biên soạn, xuất 
bản tài liệu tuyên truyền: bản tin Thông báo nội bộ, 
bản tin Xây dựng Đảng, Sổ tay tuyên truyền…, vận 
hành thông suốt các Trang, Cổng thông tin điện 
tử, hình thành Thư viện ấn phẩm điện tử, tổ chức 
hệ thống mạng lưới báo cáo viên và cộng tác viên 
từ tỉnh đến cơ sở bài bản, khoa học. Trong công tác 
khoa giáo, văn hóa bên cạnh việc theo dõi, định 
hướng quan điểm, mục tiêu, hướng dẫn nội dung, 
đã chú trọng đến việc phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan quản lý nhà nước để cụ thể hóa các quan 
điểm, chủ trương, đề án, chế độ, chính sách trên 
tất cả các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, đồng thời tổ 
chức các diễn đàn đối thoại với trí thức, văn nghệ 
sĩ, báo chí hàng năm, tổ chức định kỳ các hội nghị 
giao ban. Trong công tác lý luận chính trị, đã xây 
dựng chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, tổ 
chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán 
bộ toàn tỉnh. Trong công tác nghiên cứu, biên soạn 
lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng, 
tỉnh Quảng Nam ngành Tuyên giáo đã tham mưu 
cấp ủy ban hành thông tri, chỉ thị để sưu tầm, hệ 
thống hóa các tư liệu lịch sử về đề tài chiến tranh 
cách mạng, trên cơ sở đó, sử dụng biên soạn tài 
liệu lịch sử địa phương đưa vào giảng dạy tại các 
cấp học trong hệ thống giáo dục. Trong việc thực 
hiện Chỉ thị 05,  đã tập trung xác định các vấn đề 
trọng tâm, đột phá, bức xúc để chỉ đạo thực hiện, 
triển khai đăng ký và xây dựng các mô hình; chú 
trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển 
hình tiên tiến.

 Đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn tỉnh được 
quan tâm trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ, trang bị lý luận; hằng năm triển 
khai mở các lớp bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ 
và cập nhật kiến thức mới, đồng thời đã chú trọng 
đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông 
tin nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường 
các hội nghị, hội thảo trực tuyến. 

 Đáng chú ý, toàn ngành đã đóng góp tích cực 
vào sự thành công Đại hội Đảng các cấp vừa qua: 
đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, 
dư luận, tâm trạng xã hội;  đa dạng hóa các hình 
thức tuyên truyền; tổ chức hội thảo khoa học tham 
gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội 

Đảng  các cấp; tổ chức tập huấn, họp báo, cung 
cấp kịp thời thông tin về nội dung, nhân sự Đại hội 
cho báo chí, truyền thông; tham mưu biên soạn 
phát hành các ấn phẩm chào mừng Đại hội; định 
hướng báo chí tăng cường tuyên truyền thành 
tựu, kết quả, thông tin chính thống, tạo hiệu ứng 
truyền thông tích cực, không khí, dư luận, sự phấn 
khởi , tin tưởng của cán bộ Đảng viên, nhân dân 
hướng về Đại hội…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, do 
nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, công tác 
tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế như: có lúc, có 
thời điểm, có nơi, có sự việc tính kịp thời, sức thuyết 
phục và tính chiến đấu chưa cao, chất lượng, hiệu 
quả công tác tư tưởng chưa đáp ứng yêu cầu, công 
tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng chưa chủ động. 
Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa 
theo kịp nhu cầu phát triển trong tình hình mới; đội 
ngũ cán bộ tuyên giáo có một bộ phận chưa đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.  

Dự báo thời gian đến, bối cảnh toàn cầu hóa, 
tình hình quốc tế, khu vực, trong nước diễn biến 
nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là sự cạnh 
tranh giữa các nước lớn, tranh chấp lãnh thổ, biên 
giới, biển Đông, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí 
hậu. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn 
tìm mọi thủ đoạn để thực hiện âm mưu diễn biến 
hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa 
trong nội bộ ta. Mặt khác, với sự phát triển của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thông tin và tri 
thức nhân loại phát triển như vũ bão, có tác động 
mạnh mẽ mọi mặt đời sống xã hội trên cả mặt tích 
cực cũng như tiêu cực. Chúng ta phải đối mặt với 
an ninh phi truyền thống như chủ quyền quốc gia 
về không gian mạng; trí tuệ nhân tạo, đời sống 
thực - đời sống ảo, vấn đề số hóa thông tin, xã hội 
hóa thông tin, cá nhân hóa trong tiếp cận thông 
tin... Do đó, công tác tuyên giáo ngày càng phải 
đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Người 
làm công tác tuyên giáo của Đảng phải tự thích 
nghi, thường xuyên đổi mới nhận thức và hành 
động; thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo để nâng 
cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt 
nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đây chính 
là những yêu cầu khách quan, cấp bách đặt ra đối 
với công tác tuyên giáo. 
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Vì vậy, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đòi hỏi 
ngành tuyên giáo Quảng Nam phải tiếp tục nghiên 
cứu, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức 
hoạt động, gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng; đổi mới phương thức 
vận động, kêu gọi sự vào cuộc, tham gia tích cực, 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong 
hệ thống chính trị đối với công tác tuyên giáo. 
Đổi mới công tác tuyên giáo hiện nay cần phải 
dựa trên cơ sở khoa học, gắn chặt giữa lý luận và 
kinh nghiệm thực tiễn, thực tế quá trình thực hiện 
nhiệm vụ công tác tuyên giáo của các cấp, các 
ngành, các địa phương, đơn vị và gắn với yêu cầu 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Hoạt động công tác tuyên giáo là “đi trước mở 
đường và đi cùng” nên cần phải nhanh nhạy, kịp 
thời, hiệu quả, thuyết phục. Vì thế, đổi mới công 
tác tuyên giáo hiện nay đòi hỏi phải triển khai toàn 
diện, đồng bộ nhiều nội dung công việc và đổi mới 
phương thức hoạt động. Trong đó, cần tập trung 
đổi mới, nâng cao chất lượng một số nội dung 
trọng tâm sau:

1. Tập trung tham mưu đổi mới nội dung, hình 
thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
quán triệt, học tập và tổ chức công tác tuyên truyền, 
triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo 
hướng bám sát cơ sở, phù hợp với thực tiễn từng địa 
bàn, từng đối tượng, tạo sự thống nhất trong Đảng, 
đồng thuận của xã hội: Trong thời gian qua, việc 
tổ chức học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng nhìn chung cất lượng chưa cao; việc nghiên 
cứu, học tập nghị quyết còn mang tính dàn trải, 
chưa chú trọng đến đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. 
Báo cáo viên truyền đạt nghị quyết thường quan 
tâm những nội dung về quan điểm, nhận thức, 
chưa coi trọng quán triệt sâu, kỹ việc quán triệt 
những nhiệm vụ, giải pháp và cách thức tổ chức 
thực hiện. Do đó, thời gian đến cần nghiên cứu, học 
tập nghị quyết cần được đổi mới theo hướng phân 
loại văn bản, nội dung, phân loại đối tượng phù 
hợp cần quán triệt, tăng cường ứng dụng CNTT để 
hỗ trợ trong quá trình báo cáo viên truyền đạt. Khi 
quán triệt văn bản cần định hướng nhận thức và 
định hướng hành động, xây dựng Chương trình, 

kế hoạch hành động cần cụ thể, nêu rõ trọng tâm, 
trọng điểm, giải pháp đột phá, các điều kiện, cơ 
chế, chính sách, nguồn lực bảo đảm, lộ trình triển 
khai, phân công rõ tổ chức, cá nhân đảm nhiệm; 
phải dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, giải 
đáp những vấn đề đặt ra, tạo sự đồng thuận, thể 
hiện quyết tâm chính trị cao ngay trong quá trình 
học tập triển khai nghị quyết. Đề cao tinh thần, 
thái độ nghiêm túc của cấp ủy, cán bộ đảng viên 
trong quá trình học tập, chú trọng việc bố trí thời 
gian học tập, viết thu hoạch, nhận thức, cam kết, 
xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ 
thể, thiết thực để sớm đưa nghị quyết, chỉ thị vào  
thực tiễn cuộc sống. 

2. Nghiên cứu, tham mưu nâng cao năng lực, 
hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cụ 
thể hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng 
phù hợp với tình hình thực tế của Quảng Nam: Thực 
hiện tốt phương châm lý luận gắn chặt với thực 
tiễn, xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng và phục vụ sự 
phát triển của tỉnh nhà. Vì vậy cần chủ động tham 
mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực 
hiện các chủ trương, nghị quyết, qua đó nghiên 
cứu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp  phù hợp với tình 
hình mới. Sớm nghiên cứu, giải đáp những vấn đề 
phát sinh giữa lý luận với thực tiễn và kịp thời đề ra 
những giải pháp để thu hẹp khoảng cách giữa lý 
luận và thực tiễn này. Tiếp tục phát huy dân chủ, trí 
tuệ trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

3. Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả trong triển 
khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 
gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII). Trước 
mắt, tham mưu tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh 
nghiệm và tuyên dương, khen thưởng việc triển 
khai thực hiện Chỉ thị 05 qua 5 năm (2016-2020); 
học tập, quán triệt các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 
05 toàn khóa (2021-2025) cho cán bộ, đảng viên, 
hội viên, đoàn viên toàn tỉnh

4. Đổi mới việc xây dựng hệ thống mạng lưới thu 
thập thông tin và cơ chế cung cấp thông tin từ Trung 
ương cho đến cơ sở đảm bảo tính chính xác, chính 
thống, kịp thời: Xây dựng mạng lưới cộng tác viên 
đảm bảo số lượng, chất lượng. Muốn vậy phải xây 
dựng các quy định, nguyên tắc tổ chức trong quản 
lý và hoạt động của mạng lưới cộng tác viên; trong 
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đó, cần chú trọng xác định lựa chọn cộng tác viên 
đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, gắn với bố trí theo 
lĩnh vực và theo địa bàn để thu thập thông tin được 
đầy đủ, kịp thời. Đồng thời chú trọng xây dựng cơ 
chế và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong 
thu thập và chuyển phát thông tin.

5. Đổi mới trong phương thức tập hợp, phát huy 
sức mạnh của các lực lượng, các phương pháp hoạt 
động để đấu tranh, làm thất bại những âm mưu và 
thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội 
chính trị: Tiến hành bằng nhiều hình thức để đấu 
tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống 
Đảng, chế độ ta của các thế lực thù địch, nhất là 
trên không gian mạng. Kiện toàn các ban chỉ đạo, 
xây dựng, củng cố đội ngũ chuyên gia theo hướng 
tinh gọn, chuyên nghiệp, kết nối, hiện đại, có cơ 
chế đặc thù để vận hành, đầu mối gắn kết thường 
xuyên là ban tuyên giáo các cấp, dưới sự chỉ đạo 
chặt chẽ, trực tiếp thường xuyên của thường trực 
các cấp ủy. Trong đó, cần đổi mới, tăng cường, nâng 
cao chất lượng ba mũi tấn công chủ yếu  là: tuyên 
truyền miệng - đối thoại trực tiếp - phản bác trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên 
mạng internet. Trong đó, cần chú trọng việc phát 
hiện, nuôi dưỡng, bảo vệ và nhân rộng các nhân tố 
mới, mô hình mới,  “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tăng 
cường tuyên truyền dòng thông tin chính thống, 
tích cực. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh 
cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa những người 
làm công tác tuyên giáo, nghiên cứu lý luận, an ninh 
chính trị, tư tưởng – văn hóa, công nghệ thông tin, 
bảo vệ chính trị nội bộ và các cơ quan hữu quan 
khác dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ 
của các cấp ủy Đảng. Đồng thời, sớm hoàn thiện 
cơ chế cung cấp thông tin, sự phối hợp giữa các cơ 
quan, các binh chủng làm công tác tuyên giáo, đầu 
tư phương tiện, cơ sở vật chất phù hợp. 

6. Triển khai công tác tuyên giáo cần gắn chặt với 
quá trình xây dựng chủ trương các đề án, dự án phát 
triển kinh tế - xã hội để nhằm tham gia giải quyết 
từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể phát sinh điểm 
nóng, phức tạp về an ninh tư tưởng: Trên địa bàn 
tỉnh thời gian qua, những bức xúc, điểm nóng xã 
hội bắt nguồn từ nhận thức, vướng mắc, hạn chế 
trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên các 

lĩnh vực về kinh tế, đất đai, bồi thường giải phóng 
mặt bằng, chính sách xã hội, triển khai thực hiện 
các chủ trương mới về phát triển y tế, giáo dục – 
đào tạo, v.v. tác động đến quyền lợi, tư tưởng, tâm 
lý một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Vì 
thế, công tác tuyên giáo phải “đi trước” để dự báo, 
định hướng, “đi cùng” các sự việc để nắm chắc tình 
hình, giải quyết dứt điểm những vướng mắc về tư 
tưởng, tâm trạng xã hội và đúc kết kinh nghiệm. 
Thời gian tới cần tham mưu cấp ủy quán triệt, chỉ 
đạo thực hiện hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế 
phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan 
quản lý nhà nước cùng cấp. Có như vậy mới làm 
cho công tác tuyên giáo ngày càng bám sát, phục 
vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị, trở thành khâu 
không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế 
- xã hội tỉnh nhà. 

7. Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp: 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần đảm 
bảo theo hướng chuyên sâu, có cơ cấu hợp lý, có 
tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn để nâng 
cao hiệu quả công việc. Trong các nhân tố tạo nên 
chất lượng của cán bộ tuyên giáo, yêu cầu bản 
lĩnh, uy tín và nhạy bén chính trị đặt lên hàng đầu, 
phẩm chất đạo đức là cái gốc, trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, khả năng 
nói và viết là yếu tố quan trọng, phải luôn tìm tòi, 
sáng tạo, nắm bắt, phân tích, dự báo, thông tin 
kịp thời, chính xác để tham mưu, cần có tinh thần 
dám nghĩ, dám làm, cầu thị, ham học hỏi,  phải có 
kiến thức, kỹ năng ứng dụng, vận dụng các thiết 
bị công nghệ cao trong quá trình điều hành, tác 
nghiệp…

Đổi mới công tác tuyên giáo hiện nay là đổi mới 
nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính 
chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả; là kế thừa 
và phát huy truyền thống, kết quả đạt được của 
ngành tuyên giáo thời gian qua, nêu cao tinh thần 
chủ động, sáng tạo, kịp thời trong công tác tham 
mưu và thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, đóng 
góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển 
khá của cả nước vào năm 2030  như Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra.
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Quán triệt chủ trương, quan điểm nhất 
quán của Đảng và Nhà nước ta trên lĩnh 
vực nội chính, phòng chống tham nhũng 

và cải cách tư pháp, trong những năm qua, nhất 
là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy, các cấp ủy 
đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo, cùng với sự phối hợp đồng bộ của các cấp, 
các ngành, mặt trận, đoàn thể và sự ủng hộ của 
Nhân dân, công tác nội chính, phòng chống tham 
nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhiều văn bản quan trọng trên lĩnh vực nội 
chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư 
pháp được ban hành và chỉ đạo triển khai đồng bộ. 
Trong đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 14/4/2017 
của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí giai đoạn 2017-2021 đã đề ra chủ trương, quan 
điểm, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, quyết liệt; 
Chương trình số 05-KH/CCTP, ngày 18/11/2014 và 
Chương trình số 10-CTr/BCĐ, ngày 11/7/2016 của 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã cụ thể hóa 
sát thực nội dung Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 
02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách 
tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 
14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp 
công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được ban 
hành kịp thời để chỉ đạo thực hiện trong điều kiện 
tình hình tranh chấp, khiếu nại trong Nhân dân còn 
phức tạp; Chỉ thị số 54-CT/TU, ngày 22/5/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết 
tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 
nhằm bảo đảm tội phạm phải được phát hiện kịp 
thời và xử lý nghiêm minh. Ngoài ra, trên các lĩnh 
vực an ninh trật tự, công tác quốc phòng, biên 
phòng được quan tâm chỉ đạo sâu sát, ban hành 
nhiều văn bản, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
để lãnh đạo thực hiện thường xuyên hằng năm và 
trong từng giai đoạn.

Các chủ trương của Trung ương đã được cụ thể 
hóa triển khai thực hiện kịp thời như Nghị quyết 
Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng chống tham 
nhũng, lãng phí và Kết luận số 10-KL/TW, ngày 
26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 3; Chỉ thị số 50-CT/TW, 
ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử 
lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW, 
ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm 
soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 
10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát 
hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 
18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của 
người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối 
thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, 
kiến nghị của dân.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT
TRONG CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG CHỐNG 

THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

NguyễN MạNh hà  �
UVBTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam



6 XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 11+12/2020

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Trên lĩnh vực nội chính, đã tập trung xây dựng, 
củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với 
thế trận an ninh Nhân dân và biên phòng toàn 
dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh cơ bản - liên 
hoàn - vững chắc. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an 
ninh và giữa quốc phòng, an ninh với phát triển 
kinh tế - xã hội; nhất là đối với các huyện, xã biên 
giới đất liền, ven biển, đảo. Các mục tiêu trọng 
yếu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được 
bảo vệ vững chắc, bảo đảm an toàn. Phát hiện và 
ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động chống phá 
của các thế lực thù địch, chống đối, phản động, 
không để xảy ra bị động, bất ngờ. An ninh chính 
trị, an ninh đô thị, an ninh nông thôn, an ninh biên 
giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được 
giữ vững ổn định. 

Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm 
pháp luật được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. 
Hàng ngàn vụ án phạm pháp hình sự trong thời 
gian qua đã được khám phá, điều tra, truy tố, xét 
xử nghiêm minh, bảo đảm kịp thời, đúng người, 
đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm 
và không làm oan người vô tội. Nhiều vụ án tham 
nhũng, hình sự nghiêm trọng, phức tạp, gây hậu 
quả lớn cho xã hội được triệt phá kịp thời, góp 
phần mang lại cuộc sống bình yêu cho Nhân dân. 

Công tác thanh tra nhà nước được tăng cường, 
với hàng trăm tỷ đồng sai phạm được phát hiện, 
xử lý, kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước và 
trả lại cho các tổ chức, công dân; xử lý hành chính, 
kiểm điểm trách nhiệm hàng trăm tập thể, cá 
nhân sai phạm; những hành vi có dấu hiệu phạm 
tội qua thanh tra được điều tra, truy tố theo đúng 
quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng 
cường; hàng nghìn vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố 
cáo của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trong 
thời gian qua được giải quyết kịp thời, đúng pháp 
luật; trong đó, có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài 
đã được giải quyết dứt điểm. Qua đó, tạo sự công 
bằng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của các tổ chức và công dân, giữ vững tình 
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây 
dựng môi trường lành mạnh, tạo thuận lợi thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố và 

tăng cường niềm tin của Nhân dân. 
Trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, với 

tinh thần chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm, 
không có ngoại lệ, công tác phòng chống tham 
nhũng thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích 
cực. Cùng với việc triển khai thực hiện các chủ 
trương của Trung ương, tổ chức thi hành đồng bộ 
Luật Phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy đã ban 
hành nghị quyết chuyên đề về phòng chống tham 
nhũng, lãng phí; đề ra mục tiêu, quan điểm nhất 
quán và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và toàn 
diện trong công tác phòng ngừa và xử lý, chống 
tham nhũng. Một số vụ án tham nhũng phức tạp, 
gây thiệt hại lớn được kịp thời chỉ đạo đưa vào 
diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo. Thời 
gian qua, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực đã được kịp thời phát hiện qua thanh 
tra, qua giải quyết khiếu nại tố cáo, qua giải quyết 
tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, qua 
công tác truy tố, xét xử và qua kiểm tra, rà soát 
các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và đã tiến hành 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo 
quy định của pháp luật; tỷ lệ thu hồi tài sản tham 
nhũng ngày càng được nâng lên.

Lĩnh vực cải cách tư pháp, đã quán triệt thực hiện 
nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TW của 
Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến 
năm 2020. Bên cạnh đó, các yêu cầu nhiệm vụ về 
cải cách tư pháp được Trung ương, Quốc hội, Chính 
phủ đề ra được quán triệt, tuyên truyền, triển khai 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Chất lượng công tác 
giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, 
truy tố, xét xử ngày càng được nâng lên. Trách 
nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công 
tố với hoạt động điều tra được tăng cường; chất 
lượng tranh tụng tại các phiên tòa được nâng lên 
theo tinh thần cải cách tư pháp. Các chế định luật 
sư, bổ trợ tư pháp thực hiện có hiệu quả. Phối hợp 
liên ngành trong hoạt động tố tụng ngày càng 
chặt chẽ. Công tác giám sát của các cơ quan dân 
cử, mặt trận, đoàn thể đối với hoạt động tư pháp, 
cải cách tư pháp và công tác thanh tra, kiểm tra, 
xử lý sai phạm, tiêu cực trong nội bộ các ngành 
tư pháp được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, công 
chức và các chức danh tư pháp được quan tâm 

(Xem tiếp trang 16)
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Công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển 
khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong 

những nội dung, nhiệm vụ rất quan trọng của hệ 
thống chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ này là đưa 
nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống, 
đảm bảo các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng 
của các tổ chức đảng được cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân nhận thức đầy đủ, đồng bộ và triển khai 
tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả. Chỉ thị 
số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm 
kỳ 2020-2025 nêu rõ: “Sau đại hội, cấp ủy khóa mới 
tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị 
và tổ chức đại hội;… Xây dựng quy chế làm việc, kế 
hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.”. 

 Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 
nghị quyết Đại hội Đảng các cấp có vai trò, ý nghĩa 
quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện các 
mục tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh 
tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Qua đó, 
giúp các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, 
đảng viên, hội đoàn viên các đoàn thể chính trị-xã 
hội nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới 
và các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết 
đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, 
nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ 
chức thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống; 
xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực 
hiện nghị quyết, xác định rõ mục tiêu, các nhiệm 
vụ, nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện, điều 

kiện bảo đảm, tiến trình tổ chức thực hiện hằng 
năm và cả nhiệm kỳ. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XXII, tiếp tục xác định 3 nhiệm vụ đột phá chiến 
lược nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng hệ thống 
kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị, về 
chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao và về cải thiện môi trường đầu tư, khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; do đó, cần đi sâu tập 
trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập 
thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế 
hoạch hành động. Đồng thời, tuyên truyền, phổ 
biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo 
sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 
và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng 
bộ tỉnh. Từ đó, biến thành hành động cách mạng, 
sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, 
nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển 
đất nước theo mục tiêu đại hội Đảng đề ra.

Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ quan 
trọng đó, các cấp, các ngành, các địa phương, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức cho cán bộ, đảng 
viên học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến 
sâu rộng trong Nhân dân nội dung nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần đổi mới, 
thiết thực, tránh qua loa, hình thức; tập trung vào 
những nội dung cơ bản, mới và các giải pháp thực 
hiện phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực. Đề cao 
vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong 
tổ chức quán triệt và chỉ đạo xây dựng, thảo luận 
chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
việc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh

PhaN ThaNh ThiêN �
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam
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xây dựng chương trình hành động của cá nhân 
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng 
bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. 
Nêu cao tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên 
trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện 
chương trình, kế hoạch hành động đề ra. Việc học 
tập, quán triệt các nội dung nghị quyết phải gắn 
với tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng 
thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 
thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống 
lại các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời uốn 
nắn những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị 
quyết đại hội đảng bộ các cấp là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra 
các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ; qua kiểm tra, giám 
sát, góp phần chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, nhắc 
nhở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đảng 
viên thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng 
về công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh 
ra sức thi đua thực hiện nghị quyết; huy động sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và toàn dân đoàn 
kết, quyết tâm, tập trung thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu đại hội đảng các cấp đã đề ra. Đồng thời, 
qua kiểm tra, giám sát cấp ủy, ủy ban kiểm tra các 
cấp chủ động, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn các tổ 
chức đảng, đảng viên triển khai công tác học tập, 
quán triệt và ban hành chương trình hành động 
thực hiện nghị quyết đại hội chậm trễ, không đạt 
yêu cầu, không đảm bảo các quy định của đảng, 
chính sách pháp luật của nhà nước. 

Thực tiễn sau các kỳ Đại hội Đảng các nhiệm kỳ 
trước đây cho thấy bên cạnh nhiều tổ chức đảng, 
cơ quan, đơn vị triển khai tốt việc học tập, quán 
triệt và thực hiện nghị quyết đại hội các cấp vẫn 
còn không ít cấp ủy chưa tập trung chỉ đạo quyết 
liệt, chưa đảm bảo yêu cầu, nghị quyết chậm đi 
vào cuộc sống, việc triển khai nghị quyết chưa 
đến được đông đảo Nhân dân nên chưa tạo được 
sự đồng thuận cao; nhận thức của một bộ phận 
đảng viên, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân về 

chủ trương định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp được đề ra trong nghị quyết đại hội đảng 
chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, dẫn đến việc xây 
dựng chương trình, kế hoạch chưa kịp thời, không 
sát thực tiễn, chưa bám sát nội dung nghị quyết, 
từ đó làm cho nghị quyết đại hội đảng các cấp 
chậm được cụ thể hóa, chậm đi vào cuộc sống, 
ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện. Công 
tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và 
thực hiện nghị quyết  một số cấp ủy chưa quan 
tâm đúng mức, nên việc triển khai tổ chức thực 
hiện nghị quyết chất lượng, hiệu quả chưa được 
nâng lên.

Để khắc phục tình trạng trên, cấp ủy, các cơ 
quan, đơn vị và hệ thống chính trị trên địa bàn 
tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm sau:

Thứ nhất, sau Đại hội Đảng các cấp, cùng với 
xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương 
trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ 
cấp ủy viên, kiện toàn, sắp xếp tổ chức, cán bộ, cấp 
ủy, UBKT các cấp bám sát nghị quyết đại hội xây 
dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa 
của cấp ủy, UBKT cấp mình sát đúng, phù hợp với 
tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn 
vị. Nội dung kiểm tra, giám sát toàn khóa cần tập 
trung vào những lĩnh vực trọng tâm, dễ nảy sinh 
phức tạp, những vấn đề xã hội và Nhân dân quan 
tâm; trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là việc học 
tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội 
đảng các cấp, nhằm tạo nhận thức đầy đủ, sâu 
rộng, thống nhất hành động trong tổ chức đảng 
và đảng viên; đảm bảo nghị quyết đại hội đảng 
được cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, 
đạt kết quả. 

Thứ hai, nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ 
chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và phổ biến 
nghị quyết đại hội đảng các cấp cần tập trung: 

- Việc xây dựng kế hoạch triển khai học tập 
nghị quyết đại hội đảng các cấp của các tổ chức 
đảng, cơ quan, đơn vị; trong đó chú trọng kiểm 
tra thời gian, tiến độ tổ chức học tập, quán triệt, 
tuyên truyền nghị quyết đại hội, nội dung tài liệu 
phục vụ cho các hội nghị quán triệt, phổ biến, 
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việc triệu tập thành phần tham gia học tập, trách 
nhiệm tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp và 
các điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất phục 
vụ cho các hội nghị quán triệt, triển khai nghị 
quyết.

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên thời điểm 
tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội 
của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, xem đây 
là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; các cấp uỷ, 
UBKT xây dựng chương trình, kế hoạch của mình 
cần tập trung kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng 
việc triển khai của cấp ủy cấp dưới có chủ động, 
kịp thời và hiệu quả không; kịp thời chấn chỉnh, 
nhắc nhở những nơi chậm triển khai, hoặc làm 
hình thức, qua loa, chiếu lệ.

- Cấp ủy, UBKT Tỉnh ủy tập trung kiểm tra, giám 
sát cấp ủy cấp dưới trực tiếp trong việc xây dựng 
chương trình, kế hoạch của mình và chỉ đạo các 
cấp uỷ đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII 
Đảng bộ tỉnh gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù 
hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn 
vị, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả; qua 
kiểm tra, giám sát yêu cầu việc xây dựng chương 
trình hành động, kế hoạch thực hiện phải hoàn 
thành ngay sau khi học tập, quán triệt các nghị 
quyết. Để tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về thực hiện Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh về 
công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 
ủy sẽ tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 
chuyên đề về tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng, trong đó chú trọng kiểm tra, giám 
sát công tác cán bộ để thực hiện cho nhiệm kỳ 
2020-2025 và những năm tiếp theo.

- Tập trung kiểm tra, giám sát về nội dung, 
chương trình học tập, quán triệt nghị quyết đại 
hội đảng các cấp; theo đó, tiến hành kiểm tra, 
giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, trực tiếp là 
đồng chí bí thư cấp uỷ về trách nhiệm chỉ đạo, 
chủ trì truyền đạt nội dung các văn kiện cho 
cán bộ, đảng viên; chủ trì thảo luận, thông qua 
chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của 
địa phương, đơn vị và việc tiếp thu các ý kiến đề 
xuất, kiến nghị để hoàn chỉnh chương trình, kế 

hoạch thực hiện; việc chỉ đạo bố trí thời gian, tổ 
chức cho người học viết bài thu hoạch (nếu cần 
thiết) và có hình thức đánh giá kết quả thu hoạch 
đảm bảo chất lượng, thiết thực.

Thứ ba, hình thức kiểm tra, giám sát cần linh 
hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối 
tượng kiểm tra, giám sát: thành lập các đoàn, tổ 
kiểm tra giám sát chuyên đề theo kế hoạch kiểm 
tra, giám sát của cấp ủy, UBKT và các cơ quan 
tham mưu, giúp việc cấp ủy; phân công các đồng 
chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên phụ trách, 
theo dõi địa bàn, lĩnh vực chỉ đạo, kiểm tra, giám 
sát đối với cấp ủy cấp dưới; tổ chức kiểm tra, giám 
sát thường xuyên thông qua theo dõi, nghe báo 
cáo của cấp ủy cấp dưới về tình hình chỉ đạo, triển 
khai việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội 
đảng của cấp mình và của cấp trên.  

Thứ tư, đối tượng kiểm tra, giám sát của cấp 
ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp 
trên chủ yếu tập trung vào cấp ủy, người đứng 
đầu cấp ủy cấp dưới; khi cần thiết có thể kiểm tra, 
giám sát cơ quan chủ trì tham mưu cấp ủy tổ chức 
học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng cấp 
mình và cấp dưới. 

Thứ năm, tổ chức tổng kết, sơ kết việc kiểm 
tra, giám sát công tác tổ chức học tập, quán triệt 
nghị quyết Đại hội Đảng các cấp mình; kịp thời 
biểu dương những nơi thực hiện tốt, nhắc nhở, 
chấn chỉnh những nơi chấp hành chưa nghiêm 
túc nhiệm vụ này; đồng thời, đề xuất, kiến nghị 
cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 
khai thực hiện nhằm làm cho việc học tập, quán 
triệt và triển khai  thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng các cấp thiết thực, hiệu quả.
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Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo 
toàn ngành tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi 
mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; tích cực 
tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt 
động báo cáo viên, tuyên truyền miệng và củng 
cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên cơ sở.

Trong năm qua, tuy bị ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 nhưng Ban Tuyên giáo cấp tỉnh, huyện 
đã cố gắng tổ chức được Hội nghị Báo cáo viên 
định kỳ để cung cấp nhiều thông tin quan trọng 
như: Tình hình và kết quả phòng, chống dịch viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Cô-rô-na 
gây ra, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến; Tình 
hình biển Đông trong thời gian qua, nhiệm vụ, 
giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam 
trong thời gian tới;Tình hình và kết quả công tác 
tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm kỳ 
2020-2025, bài học kinh nghiệm rút ra; Tình hình 
thế giới và khu vực trong thời gian qua; Thông 
tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; 
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thời gian gần đây; tác 
động và chính sách của Việt Nam; Kết quả Đại hội 
Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-
2025...

Cùng với nội dung các chuyên đề được triển 
khai, Ban Tuyên giáo đã quan tâm định hướng 
công tác tuyên truyền theo thời gian, sự kiện và 
những vấn đề cần quan tâm; thực hiện chế độ 

cung cấp tài liệu chính thống phục vụ cho hoạt 
động của đội ngũ Báo cáo viên. Qua các kỳ hội 
nghị, ngoài cung cấp tài liệu các chuyên đề Báo 
cáo viên triển khai tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo 
còn cung cấp loại tài liệu về kinh tế - xã hội của cả 
nước và tỉnh được chọn lọc từ các nguồn tài liệu 
của Trung ương, của tỉnh. Hầu hết các tài liệu này 
được phát hành trực tiếp (đối với những tài liệu 
giấy) hoặc copy qua USB cho từng đồng chí Báo 
cáo viên (đối với tài liệu file điện tử), đã thực hiện 
đảm bảo tính bảo mật đối với những tài liệu mật. 

Trên cơ sở các nội dung được tiếp thu thông 
qua các chuyên đề được báo cáo và tài liệu cung 
cấp tại các kỳ hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy và 
qua định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị Báo cáo viên, 
Tuyên truyền viên để thông tin, tuyên truyền kịp 
thời. Nội dung các chuyên đề được triển khai vừa 
có tính chuyên sâu, vừa gắn với tình hình chung 
của đất nước, của tỉnh, địa phương, cơ bản đáp 
ứng nhu cầu thông tin từ tỉnh đến cơ sở. 

Đa số Báo cáo viên cấp ủy các cấp hoạt động 
tích cực; đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, kịp thời tuyên 
truyền góp phần đưa chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào 
cuộc sống; đẩy mạnh thông tin tình hình trong 
tỉnh, trong nước và quốc tế, thông qua đó giúp 
định hướng tư tưởng chính trị trong xã hội.  Các 
cấp ủy đảng luôn quan tâm chỉ đạo đổi mới nội 
dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động 
báo cáo viên, tuyên truyền viên và công tác tuyên 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, 
hoạt động báo cáo viên

TrầN Khắc ThắNg �
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
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truyền miệng. Quá trình truyền đạt, thông tin 
hướng đến tính thực tế và các yếu tố phù hợp với 
điều kiện đặc thù của địa phương, đơn vị. Phương 
thức hoạt động theo hướng bám sát thực tiễn, 
bám sát cơ sở, chuyển tải thông tin và tăng cường 
tính đối thoại giữa báo cáo viên, tuyên truyền 
viên với người nghe để khắc phục tình trạng một 
chiều, thụ động. Bên cạnh việc tham mưu cấp ủy 
triển khai tuyên truyền các chuyên đề được tiếp 
thu tại Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy, đội ngũ báo 
cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở còn đẩy mạnh 
tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của 
tỉnh, đất nước như: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến 
tới Đại hội XIII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước, 
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm Ngày 
thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 
- 28/3/2020) và 45 năm Ngày giải phóng tỉnh 
Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2020); kỷ niệm 
130 năm Ngày sinh nhật Bác, 45 năm Ngày giải 
phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2020) và Quốc tế lao động 1/5; 
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên 
giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020); 75 năm 
ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9... 
đã góp phần cổ vũ, động viên tinh thần thi đua, 
yêu nước trong tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tốt đã đạt 
được, có những hạn chế cần quan tâm như: Việc 
nắm bắt thông tin từ cơ sở, đối thoại với Nhân 
dân; dự báo tình hình và đề xuất biện pháp giải 
quyết cụ thể của một số báo cáo viên còn chậm, 
chưa chủ động. Tính thuyết phục người nghe của 
một số báo cáo viên trong quá trình báo cáo chưa 
cao.  Việc cung cấp thông tin, định hướng tuyên 
truyền về một số vụ việc “nóng”, nhạy cảm trong 
nước chưa kịp thời; thông tin chính thống thường 
đến chậm so với vụ việc và yêu cầu của cán bộ, 
đảng viên, Nhân dân.

Năm 2021 và những năm tiếp theo, dự báo 
tình hình quốc tế, khu vực, trong nước diễn biến 

Ban Tuyên giáo  Tỉnh ủy tổ chức tiếp sóng trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2020
của Ban Tuyên giáo Trung ương.
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nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là sự 
cạnh tranh giữa các nước lớn, tranh chấp lãnh thổ, 
biên giới, biển Đông, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi 
khí hậu; các thế lực thù địch trong và ngoài nước 
luôn tìm mọi thủ đoạn để thực hiện âm mưu diễn 
biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển 
hóa trong nội bộ ta,… trước tình hình đó đặt ra 
yêu cầu, nhiệm vụ đối với hoạt động báo cáo viên 
và tuyên truyền miệng là tiếp tục đổi mới, nâng 
cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng đáp 
ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, nâng 
cao tính chủ động, nhạy bén toàn bộ đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, “hướng về cơ sở”, 
đẩy manh tuyên truyền, đối thoại và lắng nghe ý 
kiến của Nhân dân để nắm bắt tình hình tư tưởng, 
tâm trạng xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy 
Đảng đề ra các giải pháp giải quyết thỏa đáng các 
vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 
tỉnh năm 2021. Đặc biệt trong năm 2021, là năm 
diễn ra Đại hội XIII của Đảng, năm đầu tiên thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì 
vậy đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bám 
sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh tuyên 
truyền góp phần triển khai sâu rộng và thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XXII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Do đó, các cấp ủy đảng tiếp tục rà soát, kiện 
toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
đảm bảo các tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, 
phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ. 
Nâng cao chất lượng công tuyên truyền miệng, 
hoạt động báo cáo viên; duy trì và nâng cao 
chất lượng Hội nghị báo cáo viên và định hướng 
thông tin; cung cấp tài liệu tuyên truyền. Bám sát 
hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ 
của cấp ủy, đơn vị, cùng nhu cầu thông tin của 
các nhóm đối tượng để lựa chọn, xây dựng nội 
dung, kế hoạch tuyên truyền miệng từng quý và 
cả năm. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực 
hiện công tác tuyên truyền miệng và hoạt động 
báo cáo viên. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các 
huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 
tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ và hiệu quả 

06 nhóm giải pháp đã nêu trong Báo cáo số 244-
BC/BTGTW, ngày 12/9/2018 của Ban Tuyên giáo 
Trung ương về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 
thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới 
và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 
truyền miệng trong tình hình mới” và các nhiệm 
vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2021. 
Tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo 
ngành Tuyên giáo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 
17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 
X) về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Qua 
đó, nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan 
trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình 
hình mới.

Thực hiện tốt công tác tổ chức các kỳ hội nghị 
báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội nghị sơ kết, 
tổng kết năm, đánh giá tình hình hoạt động công 
tác tuyên truyền miệng và đội ngũ BCV, TTV cơ 
sở, qua đó rút kinh nghiệm và đề xuất phương 
hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác tuyên tuyền miệng. Đồng thời, 
kịp thời biểu dương, khen thưởng những đồng 
chí BCV, TTV cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được phân công. Tập trung thực hiện tốt nội 
dung tuyên truyền miệng theo kế hoạch của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời theo yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.
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Trong các khâu của công 
tác cán bộ, thì đào tạo, bồi 
dưỡng đóng vai trò rất 

quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm 
chăm lo giáo dục, rèn luyện, 
đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện 
đội ngũ cán bộ. Người nhiều 
lần căn dặn: “Cán bộ là cái gốc 
của mọi công việc. Vì vậy, huấn 
luyện cán bộ là công việc gốc 
của Đảng”. Trong quá trình lãnh 
đạo cách mạng, Đảng ta quan 
tâm đặc biệt đến công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ. Mỗi 
giai đoạn cách mạng cụ thể, 
Đảng, Nhà nước có nhiều chủ 
trương, giải pháp về đào tạo, 
bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ 
nhằm xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức đủ sức, đủ tầm, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của 
cách mạng đặt ra. Hiện nay, hệ 
thống các trường chính trị tỉnh, 
thành phố là trung tâm đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức ở 
các địa phương trong cả nước. 
Tại Quyết định số 184-QĐ/TW, 
ngày 03/9/2008 và Quy định số 
09 - QĐi/TW, ngày 13/11/2018 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về chức năng, nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy của trường chính 
trị tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đã chỉ rõ: Trường 
chính trị tỉnh có chức năng tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
lãnh đạo, quản lý của hệ thống 
chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công 
chức ở địa phương về lý luận 
chính trị - hành chính; đường 
lối, các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng; chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; kiến thức và chuyên 
môn, nghiệp vụ về công tác xây 
dựng Đảng, chính quyền, mặt 
trận tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội; kiến thức về 
pháp luật và quản lý  nhà nước 
và một số lĩnh vực khác.

Nhận thức đầy đủ chức 
trách, nhiệm vụ của mình, 
Trường Chính trị tỉnh Quảng 
Nam những năm qua không 
ngừng đổi mới về mọi mặt: 
Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ 
máy; xây dựng, nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, giảng 
viên; đầu tư tăng cường cơ sở 
vật chất, trang thiết bị dạy và 
học; thực hiện nghiên cứu khoa 
học, tổng kết thực tiễn, đổi mới 
nội dung, chương trình, cải tiến 
phương pháp giảng dạy, học 
tập, tập trung thực hiện nhiệm 
vụ trọng tâm là nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng, góp 
phần tích cực vào việc xây dựng 

và nâng cao chất lượng của đội 
ngũ cán bộ, công chức của tỉnh, 
đóng góp quan trọng vào phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 
đảm bảo quốc phòng, an ninh, 
xây dựng hệ thống chính trị các 
cấp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới, 
công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức nói chung, 
đào tạo, bồi dưỡng trong 
trường chính trị nói riêng đang 
còn những hạn chế nhất định 
như: Chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng có nội dung chưa 
thật sát với đối tượng cần đào 
tạo, bồi dưỡng. Một số chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng nặng 
về lý luận, dàn trải, thiếu sự liên 
thông, kế thừa, trùng lặp về nội 
dung, chưa đi sâu vào rèn luyện 
kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho 
cán bộ, công chức, viên chức; 
lý luận chưa gắn với thực tiễn, 
học chưa đi đôi với làm. Một bộ 
phận giảng viên còn ít kiến thức 
thực tiễn và kinh nghiệm giảng 
dạy. Cơ sở vật chất, trang thiết 
bị phục vụ giảng dạy, học tập, 
nghiên cứu còn thiếu thốn, có 
mặt bất cập. Công tác đào tạo 
cán bộ có nơi, có lúc chưa gắn 

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên 
của Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

Thái ViếT TườNg �
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam
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với bố trí sử dụng, dẫn đến lãng 
phí, hiệu quả không cao.

Để khắc phục những hạn 
chế nêu trên và tiếp tục nâng 
cao chất lượng, hiệu quả trong 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, Trường Chính trị tỉnh 
Quảng Nam xác định thực hiện 
đổi mới, nâng cao chất lượng 
đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm 
vụ trọng tâm, thường xuyên 
trong những năm đến. Đây là 
công việc không mới, nhưng 
cũng không dễ, đòi hỏi phải có 
sự tham gia, vào cuộc một cách 
đồng bộ và có trách nhiệm của 
các cấp, các ngành liên quan, 
các cơ quan có thẩm quyền. 
Đối với Trường Chính trị tỉnh, 
đơn vị trực tiếp tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức 
cần tập trung thực hiện một số 
công việc sau đây.

Một là, tập trung xây dựng 
đội ngũ giảng viên đủ số lượng, 
đặc biệt là nâng cao chất lượng 
về mọi mặt; tổ chức rà soát, 
đánh giá kỹ trình độ, chuyên 
ngành đào tạo, kỹ năng, sở 
trường của đội ngũ giảng 
viên, trên cơ sở đó, xây dựng 
kế hoạch tiếp tục đào tạo, bồi 
dưỡng, nhất là đào tạo sau đại 
học, ngoại ngữ, tin học. Đồng 
thời tổ chức, tạo ra môi trường 
tốt nhất để cán bộ, giảng viên 
phát huy tinh thần tự học, tự 
nghiên cứu, rèn luyện, tự đào 
tạo, bồi dưỡng để không ngừng 
nâng cao năng lực chuyên môn, 

trình độ lý luận. Tổ chức cho 
giảng viên về cơ sở nghiên cứu, 
nắm bắt thực tế, trau dồi và 
nâng cao kiến thức thực tiễn, kỹ 
năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản 
lý, vận động quần chúng nhân 
dân, thực hành công vụ để làm 
chất liệu vận dụng vào từng bài 
giảng. Chăm lo giáo dục, rèn 
luyện, nâng cao bản lĩnh chính 
trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, 
để cán bộ, giảng viên có đạo 
đức, lối sống trong sáng, mẫu 
mực, thái độ khách quan, trung 
thực, trách nhiệm, yêu nghề, 
tâm huyết, trách nhiệm cao với 
nghề. Đề xuất hình thành đội 
ngũ giảng viên thính giảng là 
cán bộ có khả năng giảng dạy, 
có kinh nghiệm về lãnh đạo, 

Đồng chí Thái Viết Tường - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng Giấy khen cho học viên có thành tích học tập 
xuất sắc lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019-2020.
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quản lý, có thực tiễn công tác 
ở các ban, sở, ngành của tỉnh 
tham gia giảng dạy, góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức 
tại Trường Chính trị tỉnh.

Hai là, đổi mới công tác 
quản lý đào tạo, bồi dưỡng từ 
khâu chiêu sinh, tổ chức đào 
tạo, quản lý chất lượng, đánh 
giá kết quả và công nhận tốt 
nghiệp. Thực hiện đúng quy chế 
chiêu sinh, đảm bảo tiêu chuẩn, 
chất lượng đầu vào các hệ lớp 
đào tạo. Đối tượng đào tạo phải 
gắn với quy hoạch, sử dụng cán 
bộ, tập trung đào tạo để chuẩn 
hóa và nâng cao chất lượng của 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý các cấp. Đổi mới công tác 
quản lý giảng dạy, học tập, tăng 
cường các biện pháp kiểm tra, 
đánh giá chất lượng giảng dạy 
của giảng viên và chất lượng 
học tập, rèn luyện của học viên 
theo hướng biến quá trình đào 
tạo thành quá trình tự đào tạo, 
chú trọng khâu tự học, tự rèn 
luyện của người học. Đổi mới 
quy chế về đánh giá chất lượng 
theo hướng nghiêm túc, hiệu 
quả, thiết thực; khắc phục tình 
trạng ngại học, lười học lý luận 
chính trị, chống tình trạng tiêu 
cực, dễ dãi, hình thức, cương 
quyết xử lý những hiện tượng vi 
phạm quy chế quản lý đào tạo, 
bồi dưỡng.

Ba là, đổi mới phương pháp 
giảng dạy trong công tác đào 
tạo, bồi dưỡng, nhất là giảng 
dạy lý luận chính trị, thực hiện 
dạy lý luận gắn với thực tiễn, 
học đi đôi với làm, nhà trường 
gắn với thực tiễn công tác ở 

cơ sở. Trong giảng dạy, giảng 
viên chú ý xây dựng, thực hành 
nhiều bài tập tình huống về 
thực tiễn lãnh đạo, quản lý, vận 
động quần chúng nhân dân, 
thực hành công vụ ở cơ sở, nhất 
là về mô hình tốt, cách làm hay, 
các điển hình tiên tiến, những 
đột phá, sáng tạo, những vấn 
đề khó, vấn đề nóng về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác 
cán bộ, quản lý nhà nước về đất 
đai, môi trường, cải cách hành 
chính nhà nước để rèn luyện kỹ 
năng cho người học. Vận dụng 
các phương pháp giảng dạy tích 
cực, hiện đại phù hợp với đặc 
điểm tâm lý, trình độ nhận thức, 
khả năng tiếp thu của người 
học, tăng cường hình thức đối 
thoại, thảo luận, làm việc theo 
nhóm, sử dụng công nghệ 
thông tin trong giảng dạy.

Bốn là, các cơ quan có 
chức năng ban hành nội dung, 
chương trình cần tiếp tục đổi 
mới hệ thống chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng theo hướng nâng 
cao chất lượng, chú trọng tính 
hiệu quả, thiết thực với từng đối 
tượng người học. Các chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng, cả lý 
luận chính trị và bồi dưỡng cập 
nhật kiến thức về các lĩnh vực 
khác cần sát với thực tiễn, hướng 
vào các vấn đề thiết thực đặt ra 
từ quá trình thực thi công vụ, 
nâng cao kỹ năng, nghệ thuật 
lãnh đạo, quản lý, rèn luyện 
đạo đức công vụ cho cán bộ, 
công chức, viên chức. Nội dung, 
chương trình cần bao quát kiến 
thức cơ bản nhằm trang bị cho 
người học thế giới quan duy 
vật biện chứng, phương pháp 

luận khoa học, nâng cao năng 
lực tư duy lý luận, năng lực tổ 
chức thực tiễn, khả năng vận 
dụng sáng tạo, hiệu quả lý luận 
vào thực tiễn. Đồng thời cần 
dành một tỷ lệ thích hợp cho kỹ 
năng thực hành trong cấu trúc 
chương trình để khi gặp những 
tình huống cụ thể trong công 
tác thì cán bộ có thể vận dụng 
xử lý kịp thời, hiệu quả.

Trên cơ sở các chương trình, 
nội dung đào tạo, bồi dưỡng 
do các cơ quan chức năng ban 
hành, trong quá trình giảng dạy, 
giảng viên nghiên cứu, chọn 
lọc, bổ sung, cập nhật thông 
tin, làm cho nội dung đào tạo, 
bồi dưỡng sát với đối tượng 
người học, bảo đảm yêu cầu cả 
về lý luận và thực tiễn, đặc biệt 
là bảo đảm tính thiết thực, hiệu 
quả cao nhất.

Năm là, đội ngũ giảng 
viên phải tăng cường công 
tác nghiên cứu khoa học, tổng 
kết thực tiễn, coi đây là công 
việc thường xuyên, là nhu cầu 
tự thân của mỗi giảng viên, 
nghiên cứu khoa học, tổng kết 
thực tiễn giúp giảng viên có 
kiến thức chuyên sâu, giàu kinh 
nghiệm nghiên cứu thực tiễn và 
tìm được phương pháp giảng 
dạy phù hợp. Trong nghiên cứu 
khoa học, trước hết cần tập 
trung vào các đề tài, nhiệm vụ 
có nội dung gắn liền với thực 
tiễn của đời sống xã hội ở cơ 
sở, những vấn đề cần cho công 
tác lãnh đạo, quản lý, thực hành 
công vụ hướng đến mục tiêu 
phục vụ nhân dân, phục vụ sự 
phát triển của tỉnh, tránh những 
đề tài, nhiệm vụ có nội dung 
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chung chung, thuần túy lý luận, thiếu thực tiễn nhằm 
giúp giảng viên có cơ hội tiếp cận, xâm nhập thực tế, 
có  kinh nghiệm, kiến thức về cơ sở để vận dụng trong 
quá trình giảng dạy. 

Sáu là, những năm qua, tỉnh có quan tâm đầu tư 
tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trường 
Chính trị tỉnh nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu 
thốn và bất cập với yêu cầu, nhiệm vụ. Hiện nay, nhà 
trường vẫn thiếu phòng học, thiếu chỗ ở cho học viên, 
chưa có các công trình dành cho hoạt động thể chất, 
vui chơi giải trí. Đồng thời một số hạng mục do đầu 
tư xây dựng khá lâu nên xuống cấp, hư hỏng, chắp vá, 
thiếu tính cơ bản, công năng không hợp lý. Từ thực tế 
đó, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục có sự 
quan tâm về đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở 
vật chất, tăng cường trang thiết bị kỹ thuật theo hướng 
cơ bản, thiết thực, hiện đại, có công năng hợp lý, để nhà 
trường có điều kiện thực hiện đổi mới, nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu là trung 
tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: Cùng với xây dựng 
hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; 
chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lương 
cao là ba nhiệm vụ đột phá chiến lược để phát triển 
tỉnh Quảng Nam. Chủ trương ấy đặt công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức của tỉnh trở thành khâu đột phá của nhiệm vụ đột 
phá. Theo đó, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh là nhiệm vụ 
trọng tâm, thường xuyên cần tập trung thực hiện. Đây 
là công việc đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, 
giảng viên Trường Chính trị, đồng thời cần sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn 
thể, các huyện, thành phố, trên địa bàn toàn tỉnh.

đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, 
năng lực, ngày càng đáp ứng tốt hơn 
yêu cầu nhiệm vụ.  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt 
được, công tác nội chính, phòng chống 
tham nhũng và cải cách tư pháp vẫn còn 
khó khăn, hạn chế. Tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức 
tạp. Khiếu nại, tranh chấp trong Nhân 
dân còn xảy ra ở nhiều địa phương. Các 
loại tội phạm còn diễn biến phức tạp. 
Công tác tự kiểm tra phát hiện tham 
nhũng chưa đạt hiệu quả. Một số cấp 
ủy, chính quyền chưa quyết liệt trong 
lãnh đạo, chỉ đạo; năng lực của một 
số cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ 
công chức, cũng như sự hiểu biết và ý 
thức chấp hành pháp luật trong một 
bộ phận Nhân dân còn hạn chế nhất 
định.

Trong những năm tới, trên cơ sở 
dự báo tình hình, yêu cầu đặt ra ngày 
càng cao hơn đối với công tác nội 
chính, phòng chống tham nhũng và cải 
cách tư pháp, đòi hỏi các cấp ủy, chính 
quyền hết sức quan tâm trong lãnh 
đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành tăng 
cường phối hợp với tinh thần trách 
nhiệm cao, nhằm tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải 
pháp đã đề ra; đồng thời, chỉ đạo xử 
lý, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh 
trong thực tiễn. Từ đó, nâng cao hiệu 
quả công tác nội chính, phòng chống 
tham nhũng và cải cách tư pháp thời 
gian đến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới; góp phần thực 
hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh trên địa bàn tỉnh.

(Tiếp theo trang 6)

Những kết quả...
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Thực phẩm là nguồn sống 
thiết yếu của con người. 
Thực phẩm trở thành một 

phần quan trọng đối với sức 
khỏe của mỗi người, thế nhưng 
nguồn cung cấp thực phẩm 
đang bị ô nhiễm, đe dọa trực tiếp 
đến sức khỏe, tính mạng con 
người. Nhiều người đang lo ngại 
về tình trạng mất vệ sinh thực 
phẩm xảy ra thường xuyên, khó 
kiểm soát. Chất lượng vệ sinh an 
toàn thực phẩm hiện nay là mối 
quan tâm của các cấp lãnh đạo 
cũng như người dân. Chính vì 
vậy cần phải có những giải pháp 
hữu hiệu trong việc đảm bảo an 
toàn thực phẩm. Chính quyền 
và các ngành chức năng phải có 
những động thái tích cực và triệt 
để thì mới cải thiện được tình 
hình, bảo vệ được quyền lợi của 
người tiêu dùng, nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân.

Công tác an toàn thực phẩm 
nhận được sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo của các ngành, các 
cấp, tạo được sự chuyển biến rõ 
nét, tích cực trên toàn diện các 
lĩnh vực. Công tác thanh tra, 
kiểm tra và xử lý vi phạm được 
tăng cường. Trong  “Tháng hành 
động vì an toàn thực phẩm” năm 
2020, thực hiện kế hoạch của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Sở Công thương thành lập 
các đoàn thanh tra, kiểm tra liên 
ngành về việc thực hiện chỉ đạo 
của cấp trên trong công tác đảm 
bảo an toàn thực phẩm tại địa 
phương, quy định trách nhiệm 
của chính quyền cấp huyện, cấp 
xã trong việc quản lý các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
trên địa bàn mình quản lý; kiểm 
tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm. Công 
tác thông tin, tuyên truyền, vận 
động được đẩy mạnh. Tuy nhiên, 
công tác bảo đảm an toàn thực 
phẩm vẫn còn khó khăn, thách 
thức do sản xuất nhỏ lẻ vẫn còn 
nhiều. Doanh nghiệp, nhà sản 

xuất vì lợi nhuận mà bất chấp 
các quy định về vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Việc lạm dụng, sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, vật 
tư nông nghiệp không đúng 
quy trình, không rõ nguồn gốc 
còn khá phổ biến. Nhiều vụ việc 
liên quan đến quy trình sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm bẩn, 
thực phẩm hết hạn sử dụng 
đang khiến nhiều người lo ngại. 
Ý thức, trách nhiệm của người 
sản xuất, kinh doanh chưa cao. 
Tình trạng mất vệ sinh an toàn 
thực phẩm, làm cho nhiều người 
bị ngộ độc vẫn còn xảy ra. Thực 
phẩm nhập lậu không rõ nguồn 
gốc, thực phẩm giả, không an 
toàn vẫn còn nhiều, còn đan 

Đảm bảo an toàn thực phẩm
VÌ SỨC  KHỎE CON NGƯỜI

huỳNh Thị TuyếT �
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
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xen, khó phân biệt. Khâu tổ chức 
sản xuất để có sản phẩm an toàn 
chưa được quan tâm đúng mức. 
Tình hình kinh doanh, quảng 
cáo thực phẩm chức năng khó 
quản lý. Quảng cáo thực phẩm 
chức năng sai sự thật. Chất lượng 
hàng hóa một đường, quảng 
cáo một nẻo. Quản lý  hoạt 
động giết mổ gia súc, gia cầm 
còn lỏng lẻo. Biện pháp xử lý vi 
phạm mất an toàn thực phẩm 
chưa nghiêm, chưa triệt để, hiệu 
quả ngăn ngừa còn thấp. Nhận 
thức của người tiêu dùng dù có 
chuyển biến nhưng vẫn còn hạn 
chế, tiêu thụ sản phẩm một cách 
tràn lan, không chọn lọc, thói 
quen sử dụng thực phẩm không 
an toàn còn phổ biến.

An toàn thực phẩm rất quan 
trọng. Vì quan trọng nên Quốc 
hội thấy cần thiết phải ban hành 
Luật An toàn thực phẩm. Thực 
phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến 
sức khỏe bao gồm cả thể chất và 

trí tuệ, ảnh hưởng đến sự phát 
triển toàn diện của con người, 
ảnh hưởng đến giống nòi, đến 
sự phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. Đối với vấn đề an toàn 
thực phẩm, mọi người hãy quan 
tâm và có trách nhiệm nhiều hơn 
nữa ở mỗi vị trí của mình.

Trước tiên, quan tâm đẩy 
mạnh công tác thông tin, giáo 
dục, truyền thông về an toàn 
thực phẩm nhằm nâng cao nhận 
thức về an toàn thực phẩm, thay 
đổi hành vi, phong tục, tập quán 
sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, 
ăn uống lạc hậu, gây mất vệ sinh 
an toàn thực phẩm, góp phần 
bảo vệ sức khỏe, tính mạng con 
người; đạo đức kinh doanh, ý 
thức trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh với 
sức khỏe, tính mạng của người 
tiêu dùng thực phẩm. Việc cung 
cấp thông tin, giáo dục, truyền 
thông về an toàn thực phẩm 
phải chính xác, kịp thời, rõ ràng, 

đơn giản, thiết thực; phù hợp 
với truyền thống, văn hoá, bản 
sắc dân tộc, tôn giáo, đạo đức 
xã hội, tín ngưỡng và phong tục 
tập quán; phù hợp với từng loại 
đối tượng được tuyên truyền. Về 
đối tượng: ưu tiên tiếp cận thông 
tin, giáo dục, truyền thông an 
toàn thực phẩm cho người tiêu 
dùng thực phẩm; người quản 
lý, điều hành các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm; người 
trực tiếp sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm: tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm tươi 
sống, sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm nhỏ lẻ; người dân khu 
vực có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn. Về nội dung: 
thông tin, tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức, pháp luật về an 
toàn thực phẩm; nguyên nhân, 
cách nhận biết nguy cơ gây ngộ 
độc thực phẩm, bệnh truyền 
qua thực phẩm và các biện pháp 
phòng, chống sự cố về an toàn 

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
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thực phẩm; thông tin về các 
điển hình sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm bảo đảm an toàn; 
việc thu hồi thực phẩm không 
bảo đảm an toàn, xử lý đối với 
cơ sở vi phạm nghiêm trọng 
pháp luật về an toàn thực phẩm. 
Tuyên truyền, vận động, hướng 
dẫn bảo đảm an toàn vệ sinh 
cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ 
chế, chế biến thực phẩm. Tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức, tăng 
cường trách nhiệm trong sản 
xuất, kinh doanh, quảng cáo 
thực phẩm theo quy định của 
pháp luật. Giới thiệu, quảng 
bá các mô hình sản xuất kinh 
doanh các sản phẩm, chuỗi sản 
phẩm an toàn; sản phẩm truyền 
thống, đặc sản của địa phương. 
Tuyên truyền, vận động người 
tiêu dùng lựa chọn và sử dụng 
thực phẩm bảo đảm an toàn, 
nói không với thực phẩm bẩn, 
thực phẩm giả, thực phẩm kém 
chất lượng. Hiểu đúng, dùng 
đúng thực phẩm để bảo vệ sức 
khỏe cho bản thân, gia đình và 
cộng đồng. Nâng cao hiểu biết 
cho người sản suất và người tiêu 
dùng về tác hại lâu dài của việc 
sử dụng, tiêu thụ thực phẩm 
kém chất lượng, mất vệ sinh. 
Phát huy vai trò, trách nhiệm 
của các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp trong việc thực thi pháp 
luật về an toàn thực phẩm.

Tăng cường trách nhiệm 
quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm của ủy ban nhân 
dân các cấp. Ngành Y tế chủ trì, 
phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với 
ngành Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, ngành Công 
thương trong thực hiện nhiệm 
vụ quản lý an toàn thực phẩm. 

Phát huy vai trò giám sát của 
Mặt trận và các tổ chức chính trị 
- xã hội. Thực hiện tốt công tác 
kết nối, chia sẻ thông tin về an 
toàn thực phẩm. Xây dựng hệ 
thống thông tin, cập nhật thông 
tin thường xuyên về an toàn 
thực phẩm từ cấp xã, huyện, 
tỉnh. Quan tâm đến đội ngũ cán 
bộ làm công tác quản lý an toàn 
thực phẩm tuyến xã, huyện. Đội 
ngũ này phải nắm sát được tình 
hình sản xuất, chế biến, kinh 
doanh thực phẩm tại địa bàn 
mình quản lý. Chính quyền các 
cấp chỉ đạo, hướng dẫn người 
dân phát triển các vùng sản 
xuất thực phẩm an toàn; thúc 
đẩy việc sử dụng các quy trình 
quản lý chất lượng tiên tiến, các 
mô hình sản xuất thực phẩm 
theo chuỗi, hệ thống phân 
phối thực phẩm an toàn. Nâng 
cao hiệu quả quản lý nhà nước 
trong truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm trên thị trường. Thực hiện 
tốt công tác thanh tra, kiểm tra, 
xử lý rõ ràng và nghiêm khắc các 
vi phạm. Chú trọng thanh tra, 
kiểm tra các cơ sở cung cấp thực 
phẩm cho nhiều người, bếp ăn 
tập thể, cơ sở kinh doanh dịch 
vụ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ 
lẻ. Đưa ra các hình thức xử phạt 
đủ sức răn đe để loại bỏ việc sản 
xuất không đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Các hành vi vi 

phạm pháp luật về an toàn thực 
phẩm, quảng cáo thực phẩm 
phải được xử lý triệt để, không 
được “đánh trống bỏ dùi”. Ngăn 
chặn kịp thời thực phẩm giả, 
thực phẩm nhập lậu không rõ 
nguồn gốc. Nêu cao vai trò của 
chính quyền các cấp từ tỉnh đến 
cơ sở, các cơ quan quản lý, tổ 
chức xã hội và sự giám sát của 
người dân đối với việc tuân thủ 
pháp luật về an toàn thực phẩm 
của các cá nhân, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh và quảng cáo thực 
phẩm.

Sử dụng thực phẩm an toàn 
để không gây hại đến sức khỏe, 
tính mạng là mong muốn của 
mọi người. Chất lượng thực 
phẩm là thành tố liên quan trực 
tiếp đến sự phát triển của mỗi 
người và mỗi người dân đóng 
vai trò là nhân tố ảnh hưởng 
đến sự phát triển của đất nước. 
Công tác an toàn thực phẩm 
trong thời gian qua có nhiều 
chuyển biến tích cực nhưng 
còn nhiều việc phải làm. Các 
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm, người quản 
lý và người tiêu dùng cùng phải 
nâng cao ý thức và trách nhiệm 
trong việc đảm bảo an toàn thực 
phẩm, nghiêm chỉnh chấp hành 
chính sách pháp luật trong sản 
xuất, kinh doanh và quảng cáo 
thực phẩm.
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đạo đức lối sống của đảng viên chưa được quan 
tâm; đăng ký cam kết còn chung chung, có nhiều 
bản cam kết giống nhau về nội dung, chi bộ chưa 
đánh giá đúng thực chất nội dung mà đảng viên 
đăng ký…

Từ những hạn chế trên, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-
2020 đã xác định: “Tiếp tục nâng năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đảng bộ 
ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Trong những 
năm qua, cùng với việc triển khai đồng bộ, có 
hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc 
thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCC Đảng 
và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã được 
tập trung thực hiện. Đặc biệt, Thành ủy chú trọng 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi 
bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở và tăng cường công tác 
quản lý đảng viên về tư tưởng, chính trị, đạo đức, 
lối sống. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4 (khóa XI, XII) gắn với việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã 
trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng, cấp 
thiết và tác động mạnh mẽ đến công cuộc xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, trở thành việc làm thường 
xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. 
Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình cơ 
bản được thực hiện chặt chẽ, công phu, đúng 
theo quy trình hướng dẫn. Việc lấy ý kiến góp ý 
của các tổ chức và cá nhân được tổ chức nghiêm 
túc, với tinh thần cầu thị, tâm huyết, chân tình, 
thẳng thắn, trách nhiệm. Trong 4 năm qua, Ban 
Thường vụ Thành ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 53 
tập thể và 96 cá nhân. Qua kiểm điểm tự phê bình 
và phê bình hằng năm, đã nâng cao nhận thức và 
tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 
đạo, chủ chốt; những vấn đề nổi cộm, bức xúc 
trong Nhân dân được tập trung giải quyết, không 
để tồn tại kéo dài. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ 
sở đảng và đảng viên hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ 
sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV) trở lên 
bình quân đạt 91,7%; tỷ lệ đảng viên HTTNV trở 
lên đạt 90,7%. Công tác phát triển đảng viên mới 

được chú trọng cả về chất lượng và số lượng, đã 
kết nạp gần 600 đảng viên, số lượng đảng viên 
là Trưởng thôn, khối phố, Trưởng Ban Công tác 
Mặt trận đạt 100%, góp phần nâng cao năng lực 
lãnh đạo của chi bộ Đảng ở Khu dân cư, nhất là 
việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh theo đúng chủ trương và đạt nhiều kết quả 
đáng kể, điển hình như Đảng bộ xã Tam Thanh, 
Tam Ngọc, Tân Thạnh, An Xuân… Bên cạnh đó, 
việc kết nạp đảng viên trong Doanh nghiệp ngoài 
nhà nước cũng được chú trọng. Đến nay, số lượng 
đảng viên là Giám đốc Doanh nghiệp ngoài nhà 
nước đạt khoảng 90%, đã góp phần thực hiện tốt 
công tác phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chi bộ với 
Hội đồng quản trị, chủ Doanh nghiệp, nâng cao 
vai trò của cấp ủy trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch và 
triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 
6 (khóa XII); thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ 
máy, đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở, nhất 
là các chức danh chủ chốt đảm bảo tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả; Công tác đào tạo, bồi 
dưỡng đã chú trọng cả về chuyên môn, nghiệp 
vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học. Nhiệm kỳ 
qua, đã cử trên 2.300 lượt CB, CC đi đào tạo, bồi 
dưỡng. Trong đó, đào tạo LLCT 353 đồng chí (cử 
nhân và cao cấp: 55 đ/c, TC: 265 đ/c, sơ cấp: 33 
đ/c); về chuyên môn, nghiệp vụ: 557 đ/c (đào tạo 
sau đại học: 12 đ/c)... Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công 
chức cấp xã, phường đạt 3 chuẩn 100%; 99,7% 
cán bộ chủ chốt xã, phường đạt trình độ chuyên 
môn đại học; có đạo đức, lối sống, phong cách 
gần dân, sát dân.

Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, 
Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU, 
ngày 06/01/2016 về chủ đề năm 2016 “Năm nâng 
cao chất lượng chi bộ”. Theo đó, các cấp ủy cơ sở 
đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần 
Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và các hướng 
dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Ban 
Thường vụ Thành ủy. Đồng thời phân công các 
đồng chí Thành ủy viên và lãnh đạo các Ban Xây 
dựng Đảng Thành ủy dự sinh hoạt ở các chi bộ 
trực thuộc Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở, nhằm 
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giúp các tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh 
đạo và giúp Thành ủy nắm bắt kịp thời những vấn 
đề phát sinh từ cơ sở để lãnh đạo thực hiện. Sinh 
hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản 
của công tác xây dựng đảng, là cơ sở cho sự tồn 
tại và phát triển của đảng và là quy định được ghi 
rõ trong Điều lệ Đảng. Do vậy, sinh hoạt chi bộ là 
một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, 
có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của 
Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. 
Từ đó, việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề thực chất là 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi 
đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân 
chủ trong Đảng. 

Nhìn chung, trong những năm qua việc sinh 
hoạt chi bộ đã từng bước đi vào nề nếp, nội dung 
sinh hoạt chi bộ được chi ủy chuẩn bị chu đáo 
theo đúng trình tự của Hướng dẫn 12, có thực 
hiện việc tự đánh giá, chấm điểm chất lượng sinh 
hoạt chi bộ theo Quy định 15 của Tỉnh ủy; đưa nội 
dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
vào sinh hoạt định kỳ. Việc thực hiện nguyên tắc 
tập trung dân chủ được chi bộ chú trọng, nhất 
là trong việc thảo luận, quyết định những vấn 
đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo 
của chi bộ, trách nhiệm của đảng viên, tạo được 
không khí cởi mở trong sinh hoạt để mọi đảng 
viên tham gia phát biểu, bày tỏ quan điểm, chính 
kiến của mình, chất lượng sinh hoạt định kỳ được 
nâng lên đáng kể. Đa số các tổ chức đảng đều 
có nghị quyết chuyên để trên tất cả các lĩnh vực, 
nhất là công tác lãnh đạo, hướng dẫn nhân dân 
trong phát triển kinh tế, công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh..., góp phần hoàn thành thắng 
lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã 
hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn 
thành phố.

Lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng 
Đảng đã chứng minh dù ở giai đoạn nào trên con 
đường phát triển của cách mạng, các tổ chức cơ 
sở Đảng đều là cấp tổ chức nền tảng, là hạt nhân 
chính trị lãnh đạo bảo đảm cho đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được tổ 
chức thực hiện có kết quả ở đơn vị cơ sở và trực 
tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ 
Đảng. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của Đảng bộ trong thời gian tới cần tập trung 
một số giải pháp như sau:

Một là, tăng cường hơn nữa trong việc hướng 
dẫn, chỉ đạo, tập trung đổi mới, nâng cao chất 
lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt 
chuyên đề theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW 
ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban 
Bí thư; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ 
chức Trung ương; Quy định số 15-QĐi/TU, ngày 
14/11/2018 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 09-HD/
BTCTU, ngày10/01/2019 của Ban Tổ chức Thành 
ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng 
thời, tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện có 
chất lượng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo 
đúng tinh thần Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức 
Trung ương và Hướng dẫn số 07-HD/TU của Ban 
Thường vụ Thành ủy; xây dựng kế hoạch và chuẩn 
bị tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề nhằm đề ra 
giải pháp lãnh đạo, giải quyết những vấn đề bức 
thiết của chi bộ và của địa phương.

Hai là, thường xuyên nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ về vị trí, vai 
trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. 
Các cấp ủy tổ chức đảng phải nâng cao nhận thức 
cho các chi bộ, đảng bộ về vị trí, vai trò của tổ 
chức cơ sở đảng đối với việc thực hiện thắng lợi 
đường lối, chủ trương của Đảng, trong công tác 
xây dựng đội ngũ đảng viên, trong tăng cường 
mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng. Đội ngũ 
đảng viên phải nhận thức đúng tổ chức cơ sở 
đảng là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết 
trong toàn cơ quan, đơn vị, sự vững mạnh của các 
tổ chức cơ sở đảng là điều kiện để cơ quan, đơn 
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vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 
Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
chi bộ đối với thực hiện tốt công tác quản lý, giáo 
dục đảng viên. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất 
lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa 
những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi 
Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban 
Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 218-KH/TU của 
Tỉnh ủy Quảng Nam, tuyệt đối không vì chạy theo 
số lượng mà . 

Ba là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các 
nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, gắn 
nâng cao chất lượng ra nghị quyết với tổ chức 
thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị 
quyết của các cấp uỷ đảng. Trong lãnh đạo của 
chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò 
tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình 
và phê bình; phát huy vai trò nêu gương, nhất là 
đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đề cao tự phê bình và 
phê bình là biện pháp tốt nhất để phát huy ưu 
điểm, sửa chữa khuyết điểm, củng cố đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng. Bên cạnh đó, cần khắc 
phục được tình trạng nể nang, đùn đẩy trách 
nhiệm, vì lợi ích nhóm mà bao che khuyết điểm 
cho nhau. 

Bốn là, thường xuyên củng cố, kiện toàn, 
nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy; quan tâm 
bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng, 
cách thức, nội dung sinh hoạt chi bộ nói chung 
và sinh hoạt chuyên đề nói riêng. Đảng ủy xã, 
phường phân công đảng viên là cán bộ, công 
chức xã đang sinh hoạt ở chi bộ khu dân cư chuẩn 
bị chuyên đề, báo cáo bí thư chi bộ nhằm triển 
khai có hiệu quả gắn với nghị quyết của đảng ủy. 
Đối với các TCCS Đảng ở cơ quan, doanh nghiệp: 
cần thường xuyên trao đổi với chi ủy nơi cư trú 
nhằm nắm bắt thông tin 2 chiều và đánh giá cụ 
thể đảng viên của chi bộ mình về sinh hoạt ở khu 
dân cư, nhất là tình hình tư tưởng, chính trị, đạo 
đức, lối sống, mối quan hệ với chi ủy nơi cư trú.

Trong thời kỳ cuộc cách mạng 4.0 diễn ra ngày 
càng mạnh mẽ, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước ngày 

càng sâu rộng như hiện nay, thì việc tiếp tục đổi 
mới và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của TCCS Đảng, nhất là nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác xây 
dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI, XII) là nhằm đáp ứng tốt 
yêu cầu công tác trong tình hình mới. Tăng cường 
việc sinh hoạt chi bộ còn thể hiện rõ tính lãnh đạo, 
tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức đảng, 
xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị tư 
tưởng, mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo 
của Đảng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. 
Do đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 
là một yêu cầu cấp thiết, nhằm xây dựng chi bộ 
trong sạch, vững mạnh, đồng thời, làm cho sinh 
hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn 
đảng viên tham gia, mong muốn được tham gia, 
khắc phục sự nhàm chán, xơ cứng, nghèo nàn, 
khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt chi 
bộ.

Phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê 
hương Tam Kỳ, với tinh thần đoàn kết, chung sức, 
đồng lòng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố, 
sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, 
chắc chắn trong thời gian tới việc nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng trên 
địa bàn thành phố sẽ đạt được nhiều kết quả 
hơn nữa, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần 
hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-
2025 đề ra.
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Công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược 
đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp 
phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu 
thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. 
Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác dân 
vận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, 
chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân 
vận đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần 
xây dựng thế trận lòng dân, tham gia phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh trên địa bàn tỉnh.   

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW, 
ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khoá XI về “Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình 
mới”, Nghị quyết 06-NQ/TVĐU, ngày 20/4/2017 
của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và các văn bản 
hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Đảng ủy Quân 
sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa vào Nghị 
quyết số 10-NQ/ĐUQS, ngày 09/6/2017“Về tăng 
cường và đổi mới công tác dân vận của LLVT tỉnh 
trong thời kỳ mới”; Chương trình hành động số 34-
CTr/ĐUQS, ngày 14/8/2015 về thực hiện Nghị quyết 
số 49 của Quân uỷ Trung ương về “Tăng cường và 
đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình 
hình mới” trong Đảng bộ Quân sự tỉnh; đồng thời 
chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, 
đơn vị quán triệt Kế hoạch số 70/KH-BDVTW của 
Ban Dân vận Trung ương, Hướng dẫn số 676/HD-
CT của Tổng cục Chính trị và các kế hoạch, hướng 
dẫn của Quân khu về triển khai thực hiện phong 
trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị 

dân vận tốt”; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ban hành Kế 
hoạch số 375/KH-BCH ngày 26/02/2012 về tổ chức 
phát động phong trào thi đua “LLVT Quảng Nam 
chung sức xây dựng nông thôn mới”; Kế hoạch số 
572/KH-BCH ngày 09/3/2017 về phân công địa 
bàn làm công tác dân vận ở xã khó khăn, xã kết 
nghĩa, Hướng dẫn số 20/HD-CT ngày 15/2/2011 
về tham gia “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, Hướng 
dẫn số 520/HD-PCT ngày 11/6/2012 về thực hiện 
Chỉ thị số 76/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Tiếp 
tục đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ 
trong tình hình mới”; các văn bản hướng dẫn thực 
hiện mô hình “Hũ gạo vì người nghèo” trong LLVT 
tỉnh. Hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 
đội ngũ Bí thư, cấp ủy, cán bộ chính trị các cấp, tập 
trung hướng dẫn thực hiện các chủ trương, nhiệm 
vụ mới về thực hiện công tác dân vận trong tình 
hình hiện nay, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, 
ý chí và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong lực 
lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.  

Đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, 
đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, 
đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, người 
lao động, cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân thực 
hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền vận động 
ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của 
Tổ quốc, vận động thanh niên lên đường thực hiện 
nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng 
được nâng lên; thực hiện tốt các chính sách hậu 
phương quân đội, tham gia giảm nghèo bền vững, 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung 
tay vì sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch 
bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng ngừa tệ 
nạn xã hội, tội phạm, công tác dân tộc, miền núi có 

Một số kinh nghiệm thực hiện công tác 
dân vận của lực lượng vũ trang Quảng Nam

Đại tá  � TrươNg côNg ThuậN
Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
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hiệu quả, nhiều phương pháp, cách làm hay được 
nhân rộng…, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường 
tình đoàn kết quân dân, xây dựng thực lực chính 
trị cơ sở vững mạnh, củng cố các tiềm lực trong 
khu vực phòng thủ tỉnh, nâng cao chất lượng tổng 
hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, phòng 
chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến 
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn tỉnh.

Tiêu biểu là thực hiện các chương trình hướng 
về miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa 
bàn khó khăn. Từ năm 2014 đến nay đã thực hiện 
nhiều chương trình ý nghĩa: phối hợp với Tập đoàn 
Viễn thông Quân đội chi nhánh Quảng Nam và 
Viện Quân y 17 (Quân khu 5) thực hiện chương 
trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại 
xã LaDê, La ÊÊ, Đắk Pring, Tà Pơơ huyện Nam Giang 
đã khám bệnh, phát thuốc 1.300 lượt người, tặng 
quà 20 suất/6 triệu đồng, tặng trang thiết bị y tế xã 
Chơ Chun (Nam Giang) 20 triệu, tuyên truyền cho 
nhân dân về công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh 
môi trường, dân số kế hoạch hóa gia đình, tổng 
kinh phí 280 triệu; tổ chức lực lượng hành quân về 
nguồn tại khu di tích Nước Oa tại xã Trà Tân (Bắc 
Trà My) và các hoạt động từ thiện khu căn cứ cách 
mạng xã Trà Mai, Trà Tập (Nam Trà My) và xã Phước 
Lộc (Phước Sơn), đã tổ chức tặng 120 suất quà cho 
người nghèo và học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 
kinh phí 36 triệu đồng, 5 bộ bàn ghế đá, trị giá 20 
triệu đồng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí 615 
lượt người; hỗ trợ kinh phí xây dựng 6 nhà, 02 cổng 
chào, 02 điểm trường, khám bệnh, cấp thuốc miễn 
phí 615 người, làm 2 km đường bê tông,... kinh phí 
hơn 1,5 tỷ đồng, góp phần đưa xã Trà Tân, huyện 
Bắc Trà My đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 
12/2017; phối hợp thăm, tặng quà, hỗ trợ gia đình 
chính sách và hộ nghèo bị thiệt hại do lũ, lụt kinh 
phí 445 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 02 nhà bị sập 
hoàn toàn do bão số 12, kinh phí 140 triệu đồng. 
Phối hợp với các lực lượng tổ chức di dời 144 hộ 
dân tại thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My ra 
khỏi vùng sạt lở đến nơi ở mới. Bằng nguồn ngân 
sách của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh đã phối 

hợp với các ban, ngành và huyện Nam Trà My tổ 
chức xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng điểm 
trường tiểu học làng Khe chữ, thôn 2, xã Trà Vân, 
huyện Nam Trà My, với kinh phí 1,5 tỷ đồng. Năm 
2020, trong thiên tai, dịch bệnh, “lửa thử vàng, 
gian nan thử sức”, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, 
sự đồng hành, hỗ trợ của các lực lượng, Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh đã vượt qua khó khăn, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, giúp sửa chữa 41 nhà 
dân hư hỏng do lốc xoáy trên địa bàn huyện Bắc 
Trà My, Hiệp Đức; huy động hơn 2.500 ngày công 
cán bộ, chiến sĩ LLVT tìm kiếm cứu nạn, giúp dân 
khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở đất (Tham gia sơ 
tán, di dời 30.776 hộ/93.940 người ra khỏi các vùng 
có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất 
ở các huyện miền núi, trung du đến nơi an toàn; 
tìm kiếm 45 thi thể, sửa chữa 4.892 nhà, dọn vệ 
sinh 874 trường học và các công trình công cộng, 
khắc phục đường giao thông…). Tổ chức lực lượng 
kết hợp với Sư đoàn Không quân 372 vận chuyển 
đường không kết hợp gùi, cõng hàng bằng đường 
bộ để tiếp tế LTTP, nhu yếu phẩm cho nhân dân 
02 xã Phước Thành, Phước Lộc bị cô lập được 34,6 
tấn lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm; chỉ đạo 
sơ tán 217 công nhân Thủy điện Đăk Mi 2 bị cô lập 
ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn. Vận 
động Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (Ree) hỗ trợ 
đồng bào bị thiệt hại do bão lụt 100 triệu đồng; 
tổ chức thăm, tặng quà đồng bào nghèo bị thiệt 
hại do lũ lụt, sạt lở đất tại các huyện Tây Giang, 
Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, hỗ trợ 13 gia 
đình có người thân bị chết do lũ lụt mỗi gia đình 
3.000.000đ, với kinh phí 150 triệu đồng, được cấp 
ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, 
đánh giá cao.

Từ thực tế tổ chức thực hiện công tác dân vận 
trong những năm qua, chúng tôi thấy rằng để 
không ngừng nâng cao hiệu quả công tác vận 
động quần chúng, cần tăng cường vai trò lãnh 
đạo của các cấp ủy, người chỉ huy các cấp, thường 
xuyên chỉ đạo quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ LLVT 
tỉnh nhận thức sâu sắc về quan điểm của Đảng, tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân 
vận, đặc biệt là các chủ trương mới của Đảng, Nhà 
nước, Quân đội, Quân khu và Tỉnh ủy về công tác 
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dân vận trong tình hình hiện nay.  

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến 
sĩ về chức năng, nhiệm vụ của quân đội, nhất là 
thực hiện chức năng đội quân công tác, nhận rõ 
âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, vai trò của Nhân 
dân đối với sự nghiệp cách mạng, những khó 
khăn của đồng bào thiểu số, vùng sâu vùng xa, hộ 
nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ đó thấy 
rõ trách nhiệm và ý nghĩa nhân văn cao cả trong 
việc giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp 
phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 
phòng chống dịch bệnh, thiên tai…, xây dựng các 
tiềm lực trong khu vực phòng thủ, nhất là tiềm lực 
chính trị - tinh thần, thế trận lòng dân ngày càng 
vững chắc. 

Công tác dân vận phải gắn liền với công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng cơ quan, địa phương, đơn vị 
vững mạnh toàn diện. Lấy việc hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị trung tâm của địa phương, đơn vị là 
mục tiêu, động lực để tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ, làm cơ sở vững chắc để tuyên truyền vận động, 
thuyết phục người dân. Vì kết quả công việc cụ thể 
là tấm gương phản chiếu sáng nhất để củng cố, 
tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng. 

Không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ 
cán bộ nói chung, cán bộ phụ trách công tác dân 
vận, vận động quần chúng nói riêng, quan tâm bồi 
dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp 
vụ, bảo đảm các điều kiện hoạt động cho đội ngũ 
cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác vận động 
quần chúng. Vì cán bộ là cái gốc của mọi công việc, 
xét đến cùng thì Nhân dân nghe và tin theo Đảng 
không chỉ bằng những việc làm cụ thể, mà còn 
thông qua những cán bộ, đảng viên cụ thể, nếu họ 
thực sự tận tâm lo cho dân cho nước, thực sự mực 
thước trong sinh hoạt, công việc, gương mẫu về 
đạo đức, lối sống…, thì sẽ đoàn kết được mọi lực 
lượng, huy động được sức dân cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Những năm đến, Đảng ta chủ trương tiếp tục 
đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, 
tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân 
dân. Củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân 

đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện 
tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của 
Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Trên địa bàn tỉnh, tình hình KT-XH tiếp tục 
phát triển, an ninh chính trị cơ bản ổn định, quốc 
phòng - an ninh được giữ vững, đời sống của cán 
bộ, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ LLVT và Nhân dân 
tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, các thế lực thù 
địch, phần tử phản động trong các tôn giáo sẽ 
tăng cường các hoạt động chống phá; tình hình 
an ninh nông thôn, nhất là việc khiếu kiện về đất 
đai, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội và thiên tai, 
dịch bệnh... còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn 
định, sẽ tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế, 
an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, 
vì vậy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác định tiếp tục 
quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Ban 
chấp hành Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ 
Quân khu và Tỉnh ủy về công tác dân vận trong 
tình hình mới. Thực hiện đổi mới biện pháp lãnh 
đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác dân vận của LLVT tỉnh; tập trung tham gia xây 
dựng cơ sở địa phương vững mạnh, trước hết là 
vững mạnh về chính trị, quốc phòng - an ninh, chú 
trọng ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền vận động Nhân dân, kịp thời cung 
cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, tạo nhận thức 
chính trị, “sức đề kháng” trước các vấn đề nhạy cảm 
và đấu tranh với những thông tin xấu độc, bịa đặt, 
sai sự thật, nhất là trên không gian mạng (mạng xã 
hội)…; xây dựng các lực lượng có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong 
sáng, lành mạnh, làm nòng cốt cho các phong trào 
ở địa phương, cơ sở, góp phần làm thất bại âm 
mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ 
của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. 

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, 
cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, 

(Xem tiếp trang 36)
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chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước; thông tin tuyên truyền về các sự 
kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm luôn 
được chú trọng và từng bước đổi mới. Bằng hình 
thức sân khấu hóa, Trung tâm Văn hóa thể thao - 
Truyền thanh truyền hình của huyện đã đẩy mạnh 
công tác thông tin tuyên truyền lưu động, xây 
dựng các kịch bản dân ca: “Người xứ biển” tuyên 
truyền về việc triển khai thực hiện các dự án ở vùng 
Đông; kịch bản “Đừng hại chính mình” về công tác 
phòng chống ma túy; kịch bản “Bà 5 không và ông 
3 sạch” tuyên truyền về vệ sinh, môi trường trong 
xây dựng nông nghiệp, phát triển nông thôn; kịch 
bản “Một ca phẫu thuật” tuyên truyền về đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”..., đi lưu diễn ở tận địa bàn thôn, 
khối phố, nhất là ở những địa bàn xa trung tâm, 
thu hút đông đảo người dân đến xem, qua đó đã 
tạo ra những hiệu ứng tích cực trong việc nâng 
cao tầm nhận thức và động viên cổ vũ các tầng 
lớp Nhân dân ra sức thi đua, góp phần thực hiện 
thắng lợi  đường lối chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, cũng đã tổ chức thành 
công Liên hoan nghệ thuật quần chúng nông 
thôn mới - đô thị văn minh huyện Duy Xuyên lần 
thứ 2 năm 2019. Từ những câu chuyện đời thường 
diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, thông qua câu 
hò, điệu lý..., các diễn viên không chuyên của từng 
đơn vị đã hóa thân vào vai diễn, phản ảnh một 
cách sinh động những mảng đề tài khác nhau, rất 
phong phú và đa dạng. Có thể khẳng định thành 
công của Liên hoan nghệ thuật quần chúng đã 
góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và 
giúp cho người dân phần nào hiểu rõ hơn, mình 
là chủ thể quan trọng trong xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh.

Những chuyển biến tích cực trong công tác 
thông tin cơ sở ở huyện Duy Xuyên còn phải kể đến 
kênh thông tin tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo 
cáo viên Huyện ủy, tuyên truyền viên cơ sở luôn 
được quan tâm kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng về 
chuyên môn, nghiệp vụ và cung cấp đầy đủ lượng 
thông tin qua hội nghị giao ban theo định kỳ hằng 
quý. Thông qua thực tiễn hoạt động, đội ngũ này 
đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, 
từng bước chuyền tải được những lượng thông tin 

cần thiết đến với người dân, nhất là những thông 
tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; thông tin phổ biến các 
kiến thức khoa học, kỹ thuật; thông tin về dự án, 
chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; 
quốc phòng - an ninh, phòng chống dịch bệnh, 
phòng chống thiên tai bão lũ..., phù hợp với đối 
tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng. 
Hình thức thông tin đến cơ sở còn được Phòng Tư 
pháp phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao - 
Truyền thanh truyền hình huyện xây dựng vở diễn 
qua hình thức hô hát sắc bùa, tổ chức lưu diễn ở 
địa bàn xã, thị trấn, giúp người dân kịp thời nắm 
bắt các văn bản Luật, nghị định do Quốc hội và 
Chính phủ ban hành, đồng thời phục vụ tốt cho 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, 
chính quyền địa phương ở cơ sở. 

Đặc biệt, trong những năm qua, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức hội, đoàn thể 
từ huyện đến cơ sở đã có sự phối hợp, tích cực vận 
động Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về 
văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, xây dựng gia 
đình văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang, lễ hội; duy trì, phát huy hiệu quả các 
mô hình “Đèn ngoài ngõ, mõ trong nhà”; “Câu lạc 
bộ phòng chống tội phạm”; “Tổ đoàn kết trên biển, 
chung tay xây dựng biển đảo quê hương”, “Cổng an 
ninh”; “Ánh sáng đường quê”; “Tiếng kẻng an ninh, 
tiếng mõ Nhân dân”, “Camera an ninh”...; phối hợp 
với lực lượng công an huyện, xã, thị trấn tổ chức 
trên 2.000 cuộc tuyên truyền pháp luật về an toàn 
giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, các 
loại tội phạm ở địa bàn khu dân cư..., thu hút gần 
60.000 lượt người dự, qua đó đã góp phần nâng 
cao tinh thần cảnh giác cách mạng và động viên 
được người dân tích cực hưởng ứng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
chính trị - xã hội trên địa bàn huyện cũng đã phối 
hợp tổ chức tốt các đợt “Diễn đàn Nhân dân”, qua 
tổng hợp có hơn 1.131 lượt ý kiến, 87 cuộc đối 
thoại trực tiếp của người dân với người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền. Với cách làm này, lãnh đạo 
các cấp đã kịp thời phản ánh, đưa thông tin về 
cơ sở, tạo điều kiện cho người dân trao đổi thảo 
luận, đề đạt những nguyện vọng chính đáng của 
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mình trong việc tham gia góp ý xây dựng quê 
hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. 
Trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của 
tình hình dịch bệnh và thiên tai bão lũ, Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan ban, 
ngành trên địa bàn huyện đã có sự phối hợp vào 
cuộc, hướng về cơ sở tập trung đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền cổ động trực quan làm mới các 
pa nô, áp phích, khẩu hiệu, đồng thời thông qua 
mô hình “Tiếng loa di động” được gắn kết trên xe 
lưu động, chạy khắp địa bàn thôn, khối phố, vào 
tận các khu dân cư, các vùng trọng điểm để đưa 
thông tin, thông báo về công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 và công tác phòng chống thiên 
tai bão lũ; Đài Truyền thanh huyện, Đài truyền 
thanh cơ sở tăng thời lượng phát sóng, xây dựng 
các chuyên trang, chuyên mục “Vì sức khỏe cộng 
đồng”... Tất cả những việc làm hữu ích đó, đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận được 
những lượng thông tin cần thiết trong công tác 
phòng chống thiên tai, dịch bệnh, góp phần làm 
hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ và 
những rủi ro do thiên tai, dịch bệnh gây ra. 

Cùng với việc phát huy thế mạnh theo nhiều 
loại hình thông tin khác nhau như thông qua hệ 
thống truyền thanh, thông tin lưu động, hình thức 
sân khấu hóa; tuyên truyền miệng qua lực lượng 
báo cáo viên, tuyên truyền viên và trên hệ thống 
thông tin điện tử qua các cổng thông tin điện tử 
điều hành nội bộ thì việc đưa thông tin về cơ sở 
luôn được chú trọng, triển khai thực hiện. Ngoài 
việc chuyển tải những lượng thông tin quan trọng 
phục vụ cho công tác tuyên truyền, kỷ niệm các 
ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại, Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy biên tập, phát hành tài liệu 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh phục vụ cho việc sinh hoạt chi 
bộ theo định kỳ hằng tháng; biên tập và phát 
hành Bản tin nội bộ theo định kỳ hằng quý, qua 
đó đã kịp thời định hướng thông tin, tạo điều kiện 
thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm 
bắt tình hình chung trên địa bàn huyện. Công tác 
biên soạn, xuất bản các ấn phẩm như Đặc san 
Xuân; tập sách những điển hình tiên tiến, gương 
„Người tốt, việc tốt „ qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 

05 của BCT;  tập sách “Duy Xuyên - vùng đất và con 
người”; tuyển tập dân ca, bài chòi “Như hạt mưa 
sa” của tác giả Lê Trung Thùy; xuất bản tập nhạc 
“Duy Xuyên yêu thương” gồm 100 ca khúc, MV 
karaoke gồm 28 ca khúc được chọn từ tuyển tập 
nhạc viết về quê hương Duy Xuyên. Đặc biệt để 
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, huyện 
đã phối hợp với Đài Truyền hình QRT xây dựng 
phim tài liệu “Đảng bộ Duy Xuyên – 90 năm một 
chặng đường” phát trên Đài Truyền hình QRT nhân 
kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 
và phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 
lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, đã xây 
dựng được những thước phim tư liệu, phản ánh 
về kết quả của “Phong trào toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”; “Phong trào xây dựng nông 
thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa”; phối hợp với 
cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tam 
Kỳ, Quảng Nam xây dựng phóng sự tuyên truyền 
việc triển khai thực hiện các dự án ở Vùng Đông 
của huyện. Thông qua công tác biên soạn, xuất 
bản, tất cả những ấn phẩm, những thước phim tư 
liệu làm ra được phổ biến rộng khắp đến tận cơ 
sở, được công chúng đón nhận, qua đó đã cổ vũ, 
động viên và tạo dựng thêm niềm tin trong Nhân 
dân về sự lãnh đạo của Đảng bộ cũng như công 
tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền 
trên địa bàn huyện. 

Công tác thông tin cơ sở là chiếc cầu nối để 
cung cấp, chuyển tải và phản hồi lượng thông tin 
giữa người dân với Đảng, chính quyền, mặt trận, 
đoàn thể các cấp. Với sự quan tâm theo dõi chỉ 
đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng 
với sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị, công tác thông tin cơ sở trên địa bàn huyện 
Duy Xuyên trong những năm qua đạt nhiều kết 
quả tích cực. Có thể khẳng định, nhờ làm tốt công 
tác này, sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong 
Đảng, sự đồng thuận trong xã hội ngày càng được 
nâng cao, góp phần đưa chủ trương, đường lối 
của của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
sớm đi vào đời sống thực tiễn, tạo ra tiền đề và 
những bước đi vững chắc để Đảng bộ, Nhân dân 
Duy Xuyên nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu 
chí, xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới trong năm 2020.
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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”, trong những năm qua Ban Tuyên giáo 
Thành ủy đã luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy 
và Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai 
thực hiện với nhiều nội dung trọng tâm và các giải 
pháp thiết thực từ nội dung học tập đến những 
việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của 
Bác, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong 
nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, cơ 
quan, ban ngành, đoàn thể, của mỗi cán bộ đảng 
viên, đoàn viên, hội viên, góp phần thúc đẩy các 
phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh trên địa bàn thành phố được tập trung ở 
một số giải pháp chủ yếu sau:

Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện 
đồng bộ, hiệu quả, thiết thực trong mỗi cơ 
quan, đơn vị

Trước hết là chú trọng nâng cao nhận thức 
trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân 
về tầm quan trọng, những nội dung cơ bản và giá 
trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về 
“tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 
đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ; gắn với việc triển khai thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với 
nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, 
đơn vị và phong trào thi đua yêu nước. 

Hiệu quả của việc học tập và làm theo phải gắn 
với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị 
và của mỗi cán bộ, đảng viên. Phải làm cho mỗi 
phong trào, mỗi gương sáng trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh thực sự có sức thuyết phục, từ đó mà không 
ngừng lan tỏa những mô hình hay, những việc 
làm ý nghĩa trong đời sống xã hội. Kịp thời phát 
huy, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu 
trong thực hiện Chỉ thị 05.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ 
thị 05 kịp thời và bằng nhiều hình thức phong 
phú, hiệu quả

Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp 
ủy Đảng, cơ quan ban, ngành, đoàn thể tổ chức 
học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Chỉ 
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán 
bộ, đảng viên và trong các tầng lớp Nhân dân. Sau 
học tập, các TCCS Đảng tổ chức cho cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức đăng ký cam kết thực 
hiện, trong đó chú trọng nội dung “làm theo”, với 
những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm 
vụ; nội dung đăng ký cụ thể và là cơ sở để các tổ 
chức đảng, các cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát 
đánh giá việc thực  hiện.

Bên cạnh đó,  Thành ủy luôn chỉ đạo các cơ quan, 
ban, ngành, Mặt trận và các hội, đoàn thể thành 

NHỮNG GIẢI pHáp cơ BẢN 
ĐẩY MẠNH HọC TậP VÀ LÀM THeO TƯ TƯỞNG, 

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH Hồ CHÍ MINH
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM Kỳ

Lê hoài Ngọc �
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ
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phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống 
văn hóa, lịch sử của quê hương, đất nước cho thế 
hệ trẻ qua những chuyến đi thực tế, những buổi 
nói chuyện của các cựu chiến binh; tuyên truyền 
trên sóng Truyền thanh - Truyền hình thành phố 
với nhiều tin, bài phản ánh gương người tốt, việc 
tốt, chuyển tải phong phú những câu chuyện về 
cuộc đời hoạt động của Bác và những bài học ý 
nghĩa; Chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong “Bản tin 
nội bộ” của Ban Tuyên giáo Thành ủy phục vụ sinh 
hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng luôn trích những 
lời dạy của Bác và các bài viết về những mô hình 
tập thể, cá nhân tiêu biểu. Công tác tuyên truyền 
còn đẩy mạnh qua cổ động trực quan, qua hội thi, 
tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, văn hoá, văn nghệ 
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh được tổ chức tại các chi, đảng 
bộ. Ngoài ra, các địa phương, cơ quan, đơn vị đều 
nghiêm túc duy trì tổ chức chào cờ đầu tháng gắn 
với việc sinh hoạt, kể chuyện về Bác… thực sự là 
những hình thức tuyên truyền phù hợp, luôn hấp 
dẫn, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Luôn gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 
05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị 
quyết TW4 khóa XI, XII và tập trung giải quyết 
kịp thời những vấn đề tồn tại, nổi cộm của địa 
phương, đơn vị

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực và 
hiệu quả, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, 
chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể từ thành 
phố đến cơ sở xây dựng nội dung học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, cơ 
quan, đơn vị; đồng thời đưa nội dung học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh vào nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ định 
kỳ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể làm cho việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của 
các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể 
và của mỗi cán bộ, đảng viên, là chuẩn mực đạo 
đức để cán bộ, đảng viên làm theo một cách thiết 
thực.

Bên cạnh đó, Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, 
đạo đức công vụ với phương châm: sát chức năng, 
nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ 
đánh giá. Tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn đảng 
bộ đều xây dựng cam kết, kế hoạch làm theo của 
cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng và thực hiện các quy định nêu gương 
của Đảng; căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ cụ thể 
của mỗi người, xác định nội dung làm theo một 
cách phù hợp, thiết thực. Chú trọng việc rèn luyện, 
nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong công 
tác, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân 
dân, chất lượng, hiệu quả công việc... 

Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành 
nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo 
đức; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình 
thức; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và sự thống 
nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp Nhân dân.

Để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm 
trên địa bàn, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ 
động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã 
hội thông qua việc định kỳ tổ chức hội nghị giao 
ban công tác an ninh tư tưởng với các tổ chức cơ 
sở Đảng, thông qua điều tra dư luận xã hội và công 
tác theo dõi kiểm tra giám sát …từ đó có những 
nhận định, đánh giá, nắm bắt tư tưởng trong cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân để tham mưu Thành 
ủy trong công tác lãnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời, 
có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa 
bàn thành phố. 

Xác định và thực hiện tốt các nội dung đột phá 
nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh.

Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
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Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định 
những nội dung đột phá đó là: xác định rõ trách 
nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới 
phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong 
làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với 
Nhân dân; chống bệnh thành tích, quan liêu, hình 
thức; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, 
lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi 
đôi với làm”; tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải 
cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ thành phố 
đến cơ sở. Các cấp ủy đảng cơ sở cũng đã lựa chọn 
một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư 
tưởng, đạo đức, phương pháp công tác và trong 
thực hiện nhiệm vụ chính trị... của địa phương, cơ 
quan, đơn vị mình để có biện pháp khắc phục, tạo 
sự chuyển biến rõ nét. 

Theo đó, để chuyển hóa những nội dung đột 
phá trở thành phương châm hành động, trong 
những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ 
đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thành 
phố hạn chế tối đa thời gian hội họp, tăng cường 
trực tiếp xuống cơ sở và gặp gỡ người dân để giải 
quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, 
đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. 
Tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc 
của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có 
nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực và ngày càng 
được rõ nét hơn. Đặc biệt, việc nhận diện và đấu 
tranh phòng chống những biểu hiện suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên ngày càng 
tích cực, hiệu quả hơn.

Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ thành phố 
đến cơ sở đều kịp thời triển khai thực hiện tốt việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn 
vị. Trong đó, chú trọng xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, 
nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực; xây 
dựng các chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện 

văn hóa công sở, chấp hành nghiêm thời gian làm 
việc; quy định rõ trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị... 

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII 
về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII 
trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã đạt được những 
kết quả quan trọng, mỗi cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố đã 
nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm tự 
phấn đấu, rèn luyện. Những việc làm đầy ý nghĩa 
đang không ngừng tiếp tục diễn ra trong sinh 
hoạt và công việc thường ngày, trong mối quan 
hệ với Nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp… từng 
bước góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo được sự 
chuyển biến khá rõ nét về tu dưỡng, rèn luyện, giữ 
gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của cán bộ, đảng 
viên. 

Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, thành 
phố Tam Kỳ đã biểu dương, khen thưởng cho 40 
tập thể, 52 cá nhân xuất sắc. Các mô hình hay, các 
điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc 
tốt trên địa bàn thành phố đã và đang ngày càng 
phát huy nhân rộng, tác động tích cực, thu hút và 
lôi cuốn sự tham gia, hưởng ứng của cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp Nhân dân. Đây cũng chính là 
cơ sở quan trọng để Thành ủy Tam Kỳ tiếp tục lãnh 
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm 
theo tấm gương của Bác, tạo đà thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với 
yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
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Những năm qua, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp huyện 

Nông Sơn đã phối hợp tổ chức 
tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri 
(TXCT) của Đoàn đại biểu Quốc 
hội, HĐND các cấp. Qua các 
buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội, 
HĐND các cấp lắng nghe ý kiến, 
nguyện vọng của cử tri, qua đó, 
tổng hợp gửi các cơ quan có 
thẩm quyền xem xét, giải quyết, 
đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng 
hợp pháp của Nhân dân.

Với chức năng, nhiệm vụ 
theo quy định, hằng năm, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam phối hợp 
với Thường trực HĐND và UBND 
huyện xây dựng kế hoạch TXCT 
trước và sau kỳ họp, thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền, tổng 
hợp ý kiến kiến nghị của cử tri 
gửi các cơ quan chức năng giải 
quyết theo quy định của pháp 
luật. Đồng thời, hướng dẫn Mặt 
trận Tổ quốc (MTTQ) các xã phối 
hợp với Thường trực HĐND, 
UBND cùng cấp tổ chức thực 
hiện kế hoạch, chủ trì các hội 
nghị TXCT giữa đại biểu với cử tri 
ở địa phương.

Thông qua TXCT, nhiều kiến 
nghị của cử tri được giải quyết, 

tạo cơ sở để các cơ quan nhà 
nước ban hành các chính sách 
quan trọng, phù hợp với nguyện 
vọng chính đáng của Nhân dân 
và tình hình thực tiễn của cơ sở. 
Các cuộc TXCT tiếp tục đổi mới 
theo hướng tăng số lượng cử tri 
là người trực tiếp lao động sản 
xuất, giảm thời gian trình bày 
báo cáo, tăng thời gian để cử tri 
phát biểu ý kiến và tăng phần 
giải trình, trả lời của đại biểu, 
ngành liên quan.

Sau hội nghị TXCT, MTTQ 
phối hợp tập hợp, tổng hợp các ý 
kiến, kiến nghị của cử tri để phân 
loại, báo cáo. Với trách nhiệm 
chủ trì tổ chức các hội nghị TXCT, 
MTTQ các cấp phân công cán bộ 
tham dự và ghi chép, phối hợp 
tập hợp, tổng hợp đầy đủ các ý 
kiến, kiến nghị, bảo đảm không 
bỏ sót kiến nghị của cử tri tại các 
hội nghị. Việc tập hợp đầy đủ các 
ý kiến, kiến nghị của cử tri góp 
phần nâng cao chất lượng của 

Đồng chí Ngô Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo 
tại buổi Tọa đàm “Nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri và đại biểu 
Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và giám sát việc giải quyết các kiến nghị 

sau tiếp xúc cử tri”.

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri 
huyện Nông Sơn

NguyễN TấN Bảy �
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn
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báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri 
và Nhân dân. Báo cáo tổng hợp 
ý kiến, kiến nghị của cử tri thể 
hiện đầy đủ, toàn diện và sâu sắc 
những lĩnh vực, vấn đề cử tri và 
Nhân dân quan tâm, phản ánh, 
kiến nghị. Nhận thức của người 
dân về quyền, nghĩa vụ và tầm 
quan trọng trong việc tham dự 
các hội nghị TXCT ngày càng 
nâng cao. Các cuộc TXCT diễn 
ra trong không khí sôi nổi, xây 
dựng và trách nhiệm.

Tổ chức hội nghị TXCT, MTTQ 
các cấp tích cực phối hợp với các 
ngành chức năng, các tổ chức 
chính trị - xã hội tuyên truyền 
nâng cao ý thức trách nhiệm của 
cử tri trong việc tham gia tiếp 
xúc với các đại biểu dân cử; phối 
hợp làm tốt nhiệm vụ chuẩn bị 
các hội nghị tiếp xúc như: Thông 
báo công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng; xác 
định rõ nội dung hội nghị tiếp 
xúc (tiếp xúc trước và sau kỳ họp, 
tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc theo 
đối tượng, địa bàn…), lập danh 
sách, gửi giấy mời đến cử tri.

Chuẩn bị cơ sở vật chất, địa 
điểm, hội trường, trang thiết bị 
phục vụ hội nghị; đảm bảo an 
ninh, trật tự trên địa bàn...; nắm 
bắt tình hình Nhân dân và dự 
báo, định hướng để cử tri phát 
biểu đúng trọng tâm, giúp đại 
biểu chủ động và có sự chuẩn bị 
trong giải đáp, trả lời tại các cuộc 
hội nghị, thu thập, tổng hợp 
những vấn đề cử tri và Nhân dân 
quan tâm.

Thực hiện tốt vai trò phối hợp, 
trong những năm qua, MTTQ các 
cấp trong huyện tiếp tục tổ chức 
tốt các hội nghị tiếp xúc giữa cử 

tri với các đại biểu dân cử trước 
và sau kỳ họp Quốc hội và HĐND 
các cấp:

Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp phối hợp 
chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ 
chức tiếp xúc cử tri của đại biểu 
dân cử

Căn cứ vào kế hoạch tiếp 
xúc cư tri (TXCT) của đoàn đại 
biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân về tổ chức hội nghị TXCT, 
xác định rõ thời gian, địa điểm, 
chương trình, nội dung, thành 
phần tham gia, đồng thời xác 
định rõ trách nhiệm của từng cơ 
quan tham gia TXCT, Mặt trận Tổ 
quốc (MTTQ) đã chủ động phối 
hợp làm tốt nhiệm vụ chuẩn bị 
các hội nghị tiếp xúc như: thông 
báo công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng; xác 
định rõ nội dung hội nghị tiếp 
xúc (tiếp xúc trước và sau kỳ 
họp, tiếp xúc chuyên đề, tiếp 
xúc theo đối tượng, địa bàn…), 
lập danh sách, gửi giấy mời đến 
cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất, địa 
điểm, hội trường, trang thiết bị, 
phục vụ hội nghị; đảm bảo an 
ninh, trật tự trên địa bàn...; nắm 
bắt tình hình nhân dân và dự 
báo, định hướng để cử tri phát 
biểu đúng trọng tâm, giúp đại 
biểu chủ động và có sự chuẩn bị 
trong giải đáp, trả lời tại các cuộc 
hội nghị.

MTTQ Việt Nam đã tích cực 
phối hợp thông tin, tuyên truyền 
về kế hoạch TXCT của đại biểu; 
làm tốt vai trò, trách nhiệm theo 
kế hoạch, nhất là việc chuẩn bị 
địa điểm, mời cử tri tham dự đảm 
bảo số lượng, thành phần tham 
dự, nắm bắt, dự báo tình hình 

Nhân dân trước hội nghị tiếp xúc, 
giúp cho các hội nghị tiếp xúc 
an toàn, chất lượng. Thực hiện 
công khai lịch, chương trình, nội 
dung TXCT trên các phương tiện 
thông tin đại chúng; nhiều nơi 
đã tổ chức phát thanh, truyền 
thanh trực tiếp buổi TXCT. 

MTTQ Việt Nam luôn xác 
định công tác dân vận là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị, 
trong đó Đảng lãnh đạo, chính 
quyền tổ chức thực hiện, Mặt 
trận, đoàn thể làm tham mưu và 
nòng cốt, tăng cường phát huy 
dân chủ, năng lực trí tuệ, ý thức 
trách nhiệm của công dân trong 
xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền.

Thứ hai, MTTQ Việt Nam các 
cấp chủ trì tổ chức hội nghị TXCT 
của đại biểu dân cử để tăng 
cường trách nhiệm của cấp ủy, 
chính quyền địa phương về giải 
quyết kịp thời các bức xúc trong 
Nhân dân, giảm thiểu khiếu nại, 
tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự 
tại địa phương. Tại các hội nghị 
TXCT, MTTQ Việt Nam đã mời 
đại diện lãnh đạo chính quyền 
địa phương đến dự để trực tiếp 
lắng nghe, giải đáp, trả lời, giải 
quyết những vấn đề cử tri nêu 
lên thuộc thẩm quyền và trách 
nhiệm của mình, phối hợp với 
các cơ quan, tổ chức có liên quan 
giải quyết ý kiến, kiến nghị của 
cử tri. Trong các hội nghị TXCT, 
nhiều kiến nghị của cử tri đã 
được giải quyết tại hội nghị, đáp 
ứng kịp thời được mong mỏi, 
nguyện vọng chính đáng của 
cử tri và Nhân dân, góp phần 
ổn định tình hình chính trị tại 
địa phương, tăng cường đồng 
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thuận xã hội.

Thứ ba, MTTQ Việt Nam các 
cấp phối hợp tập hợp, tổng hợp 
ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau hội nghị TXCT, MTTQ Việt 
Nam đã phối hợp tập hợp, tổng 
hợp các ý kiến, kiến nghị của 
cử tri để phân loại, báo cáo. Với 
trách nhiệm chủ trì tổ chức các 
hội nghị TXCT, MTTQ các cấp đã 
phân công cán bộ tham dự và 
ghi chép, phối hợp tập hợp, tổng 
hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, 
đảm bảo không bỏ sót kiến nghị 
của cử tri tại các hội nghị. Việc tập 
hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri tại các địa phương đã 
góp phần nâng cao chất lượng 
của báo cáo tổng hợp ý kiến cử 
tri. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến 
nghị cử tri và nhân dân của Mặt 
trận trong thời gian qua đã thể 
hiện đầy đủ, toàn diện và sâu sắc 
những lĩnh vực, vấn đề cử tri và 
nhân dân quan tâm, phản ánh, 
kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị 
đã cụ thể, có địa chỉ và sát thực 
tế hơn, có sự trao đổi, phản hồi 
thông tin của các bộ, ngành 
được góp ý, kiến nghị, được 
Đảng, Nhà nước, Quốc hội ghi 
nhận, được cử tri và nhân dân cả 
nước đánh giá cao. Qua đó, Mặt 
trận đã thể hiện rõ hơn vai trò, 
trách nhiệm trong việc đại diện, 
bảo vệ lợi ích chính đáng của 
nhân dân, góp phần tăng cường 
lòng tin của nhân dân với Đảng 
và Nhà nước.

Thứ tư, MTTQ Việt Nam các 
cấp tham gia giám sát việc trả lời 
kiến nghị của cử tri. Tại các cuộc 
TXCT của đại biểu Hội đồng nhân 
dân (HĐND), các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri đề nghị các cơ quan có 

chức năng của địa phương giải 
quyết, trả lời, theo quy định của 
pháp luật. Đối với những kiến 
nghị chậm trễ giải quyết, trả lời, 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam phối hợp 
với HĐND tiếp tục đề nghị chính 
quyền giải quyết hoặc phối hợp 
với cơ quan hữu quan giải quyết, 
đảm bảo quyền lợi cho cử tri và 
nhân dân. Nhờ có sự giám sát 
tích cực của Mặt trận, các kiến 
nghị của cử tri được giải quyết 
nhanh hơn, góp phần ổn định, 
tránh phát sinh điểm nóng ở 
địa phương. Qua tổ chức TXCT, 
MTTQ đồng thời giám sát thực 
hiện trách nhiệm của người đại 
biểu dân cử, cán bộ các cấp, kịp 
thời có ý kiến đối với những vấn 
đề chưa đúng quy định.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy 
công tác tổ chức TXCT, MTTQ 
Việt Nam còn một số khó khăn, 
hạn chế đó là:

Tại một số địa phương, sự 
phối hợp giữa MTTQ Việt Nam 
với đoàn đại biểu Quốc hội, 
Thường trực HĐND, UBND và 
các cơ quan, tổ chức có liên 
quan trong việc tổ chức cho đại 
biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 
cấp tỉnh tiếp xúc với cử tri có lúc, 
có nơi chưa chặt chẽ; thông tin 
về kế hoạch, nội dung, chương 
trình tiếp xúc cử tri của đại biểu 
một số nơi chưa kịp thời dẫn đến 
việc Mặt trận các cấp thiếu chủ 
động trong triển khai tổ chức 
các hội nghị tiếp xúc trên địa 
bàn. Công tác tuyên truyền về kế 
hoạch tiếp xúc cử tri, về chương 
trình, nội dung, thời gian và lịch 
tiếp xúc cử tri của đại biểu chưa 
được quan tâm thích đáng, 
việc mời cử tri tham dự một số 

nơi vẫn hình thức, vẫn còn tình 
trạng cử tri “chuyên nghiệp”, cử 
tri “đại diện”.

Công tác chuẩn bị nội dung 
của đại biểu tại một số hội nghị 
TXCT chưa thực sự tốt. Việc tổ 
chức hội nghị TXCT định kỳ 
trước và sau kỳ họp một số nơi 
còn mang tính hình thức, chất 
lượng chưa cao, nhất là đối với 
việc tiếp xúc sau kỳ họp; việc tổ 
chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo 
chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng… 
còn ít, chưa thường xuyên, chưa 
thực sự phát huy được trách 
nhiệm đại biểu trong việc thu 
thập ý kiến của cử tri là các nhà 
nghiên cứu, nhà khoa học trong 
từng lĩnh vực cụ thể. Mối liên hệ 
giữa đại biểu với cử tri nhiều nơi 
chưa thường xuyên, chặt chẽ, 
chưa nắm chắc để có chính kiến, 
biện pháp góp phần giải quyết 
bức xúc, giảm vụ việc khiếu nại, 
tố cáo đông người kéo dài.

Việc tham dự các hội nghị 
TXCT của đại diện chính quyền, 
các cơ quan, tổ chức có liên quan 
ở địa phương chưa đầy đủ; việc 
tiếp thu, giải quyết, trả lời các ý 
kiến, kiến nghị của cử tri của đại 
diện chính quyền, một số ngành 
chức năng một số địa phương 
(tại hội nghị và sau hội nghị) còn 
chung chung, chưa được kịp 
thời, thông tin giải đáp chưa đầy 
đủ, chưa cụ thể, rõ ràng như cử 
tri mong muốn.

Ở một số địa phương, việc tập 
hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị 
của cử tri còn chưa đầy đủ, thiếu 
địa chỉ cụ thể. Việc theo dõi, đôn 
đốc, xem xét, đánh giá và giám 
sát việc trả lời các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri đã gửi chuyển 
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đến các ngành chức năng trong 
những năm qua đã có nhiều 
chuyển biến tích cực, nhưng vẫn 
chưa thực sự mạnh mẽ, dẫn đến 
tình trạng nhiều kiến nghị qua 
nhiều kỳ nhưng chưa được giải 
quyết, trả lời dứt điểm.

Để nâng cao chất lượng 
công tác tổ chức tiếp xúc cử tri 
trong thời gian tới MTTQ Việt 
Nam các cấp huyện Nông Sơn 
đề ra một số giải pháp như sau:

Một là, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp cần chủ động phối 
hợp sớm với các đoàn đại biểu 
Quốc hội và Thường trực HĐND 
các cấp từ khi xây dựng kế hoạch 
tiếp xúc cử tri của đại biểu. Tùy 
theo nội dung cụ thể của hội 
nghị tiếp xúc, MTTQ Việt Nam ở 
địa phương xác định hình thức 
tiếp xúc, đối tượng, thành phần 
tham dự; chuẩn bị kỹ các nội 
dung trong hội nghị tiếp xúc. 
Tại các hội nghị TXCT định kỳ 
trước và sau kỳ họp, MTTQ chủ 
động nắm rõ những vấn đề cử 
tri và Nhân dân đang quan tâm 
để định hướng đúng nội dung 
cuộc tiếp xúc. Hội nghị tiếp xúc 
cử tri  cần mời đầy đủ các thành 
phần tham dự như Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, 
đại diện lãnh đạo các cơ quan, 
ban, ngành có liên quan tại địa 
phương để khi cử tri kiến nghị, 
đại diện các cơ quan có thể trực 
tiếp tiếp thu, trả lời, giải quyết 
ngay tại hội nghị, tránh tình 
trạng tiếp thu xong “để đấy”, 
không có phản hồi cụ thể.

Hai là, MTTQ Việt Nam phối 
hợp tốt với đoàn đại biểu Quốc 
hội và HĐND chuẩn bị các nội 
dung trong cuộc tiếp xúc, chủ 

động định hướng các nội dung 
cần thiết, quan trọng để cử tri có 
thể phát biểu tập trung, tránh 
việc cử tri phát biểu trùng lặp 
hoặc nêu các ý kiến, kiến nghị 
đã được trả lời, giải quyết. Định 
hướng chương trình, nội dung 
đảm bảo cuộc tiếp xúc hiệu quả, 
hạn chế việc hội nghị tiếp xúc 
trở thành nơi tiếp dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo… 

Ba là, ngoài tổ chức TXCT 
theo định kỳ, cần tăng cường 
việc TXCT của đại biểu dân cử 
theo các hình thức khác, như: 
TXCT theo chuyên đề, lĩnh vực, 
theo đối tượng để tiếp nhận 
được nhiều ý kiến, kiến nghị của 
các chuyên gia, nhà khoa học, 
những người có uy tín trong dân, 
về những lĩnh vực có liên quan, 
góp phần xây dựng, hoàn thiện 
chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, mang tính khả thi 
cao, đáp ứng được yêu cầu, tâm 
tư, nguyện vọng chính đáng của 
cử tri và Nhân dân, tăng cường 
đồng thuận xã hội.

Bốn là, MTTQ Việt Nam tăng 
cường tổ chức tập huấn kỹ năng, 
hướng dẫn kinh nghiệm cho đội 
ngũ cán bộ Mặt trận tham gia tổ 
chức tiếp xúc cử tri, nhất là kỹ 
năng tổ chức, chủ trì điều hành 
hội nghị, kỹ năng ghi chép, tổng 
hợp ý kiến cử tri và nhân dân.

Năm là, MTTQ Việt Nam 
thông qua việc tổng hợp ý kiến, 
kiến nghị của cử tri và Nhân dân 
có những kiến nghị xác đáng 
với Đảng và Nhà nước, các bộ, 
ngành hữu quan về những vấn 
đề cử tri và nhân dân quan tâm. 
Tăng cường công tác phối hợp 
giám sát việc tiếp thu, giải quyết 
ý kiến, kiến nghị của cử tri và 
nhân dân. MTTQ chủ động phối 
hợp với Quốc hội, HĐND các cấp 
theo dõi, đôn đốc và giám sát 
việc giải quyết của các bộ, ngành, 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
đối với kiến nghị cử tri, đảm bảo 
tất cả các phản ánh, ý kiến, kiến 
nghị của cử tri đều được tiếp 
nhận, xem xét, giải quyết và trả 
lời theo quy định.

tiêu biểu”, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong 
tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua 
“Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt”; “Quân đội chung 
sức xây dựng nông thôn mới” và “Quân đội chung tay vì người 
nghèo -  không để ai bị bỏ lại phía sau”, tham gia thực hiện có 
hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính 
trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; thực hiện phong 
cách, tác phong dân vận của Bác Hồ “Trọng dân, gần dân, hiểu 
dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân 
hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, để được Nhân dân tin 
yêu, quý trọng, đùm bọc che chở. Nhằm góp phần thực hiện 
phương châm “An dân, nắm dân, giành và giữ dân” trong tình 
hình mới, góp phần xây dựng, phát triển quê hương Quảng 
Nam ngày càng giàu đẹp.

(Tiếp theo trang 26)Một số kinh nghiệm...
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Việc tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN), 
các đoàn thể chính trị - xã hội 
và Nhân dân là hoạt động rất 
có ý nghĩa; nhất là trong giai 
đoạn hiện nay, khi Đảng ta chủ 
trương tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI, XII 
về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ; thì việc giám 
sát của MTTQVN, các tổ chức 
chính trị - xã hội và Nhân dân đối 
với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 
đức, lối sống của người đứng 
đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, 
đảng viên càng có ý nghĩa hơn 
bao giờ hết.

Xác định được ý nghĩa, vai 
trò trên, những năm qua Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 
thể huyện đã có nhiều cố gắng 
trong mọi hoạt động, tổ chức 
cho đoàn viên, hội viên và Nhân 
dân tham gia góp ý xây dựng 
Ðảng, xây dựng chính quyền 
thông qua nhiều hình thức, 
như: Hội nghị; hòm thư phản 
ánh; giao ban công tác định kỳ 
hằng quý giữa thường trực cấp 
ủy, chính quyền với MTTQ và 

các đoàn thể; đối thoại định kỳ, 
chuyên đề, các cuộc tiếp xúc cử 
tri... Thông qua các hình thức 
này, tiếng nói của người dân đã 
đến được với Đảng, với chính 
quyền, nhất là nội dung liên 
quan đến quyền và lợi ích chính 
đáng, hợp pháp của đông đảo 
Nhân dân. Cũng với hình thức 
này, Nhân dân đã tham gia góp 
ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 
các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; dự 
thảo nghị quyết HÐND, đề án, 
kế hoạch của UBND cùng cấp; 
tham gia góp ý vào việc kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại cấp 
ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 
cán bộ, đảng viên định kỳ hằng 

năm. Trên cơ sở các ý kiến góp 
ý, MTTQVN huyện tổng hợp, 
cung cấp các ý kiến góp ý đến 
cơ quan, đơn vị, cá nhân được 
góp ý và thông tin kết quả tiếp 
thu tới chủ thể góp ý. Thông qua 
hệ thống tổ chức, lực lượng của 
mình, để nắm bắt tình hình dư 
luận xã hội, những kiến nghị của 
đoàn viên, hội viên và Nhân dân 
để kịp thời đề xuất với cấp ủy, 
chính quyền có giải pháp tháo 
gỡ, giải quyết khó khăn, vướng 
mắc trong thực hiện các chủ 
trương Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. Đồng thời, 
tích cực tuyên truyền, vận động 
Nhân dân nhận thức đầy đủ, 

Quang cảnh Hội nghị góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Phú NiNh:
Mô hình “Hòm thư góp ý ở địa bàn dân cư”

NguyễN Thị Thùy �
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hưởng ứng các chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước 
nhất là trong việc xây dựng 
nông thôn mới; tạo sự đồng 
thuận trong xã hội, giữ gìn đoàn 
kết và ổn định tình hình ở cơ sở.

Tiếp tục phát huy là cánh tay 
nối dài của Đảng đến với Nhân 
dân; MTTQVN huyện đã tích 
cực đổi mới nội dung, hình thức 
hoạt động để góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền. Từ 
năm 2013, MTTQVN huyện đã 
hướng dẫn triển khai thực hiện 
đặt hòm thư góp ý ở 11 xã, thị 
trấn, do MTTQVN các xã, thị trấn 
theo dõi quản lý theo quy chế. 
Qua nhiều năm, hòm thư góp ý 
đã góp phần quan trọng trong 
công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền các cấp; đã có 
nhiều ý kiến góp ý chân thành, 
thẳng thắn của Nhân dân về việc 
thực thi công vụ cũng như đạo 
đức, lối sống, vai trò nêu gương 
của cán bộ, đảng viên… qua 
đó, giúp cấp ủy, chính quyền có 
những điều chỉnh trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, phát triển kinh tế- xã 
hội, an ninh, quốc phòng, xây 
dựng Đảng, chính quyền vững 
mạnh, đi vào thực chất hơn. Tuy 
nhiên, cái khó chính là địa điểm 
đặt hòm thư. Việc đặt hòm thư 
góp ý tại trụ sở làm việc của xã, 
thị trấn là một trong những trở 
ngại chính dẫn đến số lượng thư 
góp ý rất ít, phần lớn Nhân dân 
có chung tâm lý e ngại khi đến 
trụ sở làm việc xã, thị trấn để gửi 
thư góp ý.

Trước thực trạng nêu trên, để 
tiếp tục phát huy hiệu quả hòm 

thư góp ý; ngoài việc duy trì các 
hòm thư đặt tại trụ sở các xã, thị 
trấn; đầu năm 2020, MTTQVN 
huyện đã phát động rộng rãi mô 
hình “Hòm thư góp ý về địa bàn 
dân cư” trên toàn huyện. Ngay 
sau khi phát động, mô hình được 
Mặt trận các xã, thị trấn hưởng 
ứng và triển khai thực hiện. Đến 
nay, tại 51/51 nhà sinh hoạt văn 
hóa của khu dân cư trên địa bàn 
huyện đều đặt hòm thư góp 
ý và đã ban hành qui chế hoạt 
động; nội dung quy chế hoạt 
động được triển khai rộng rãi 
đến Nhân dân. Sự thay đổi vị trí 
đặt hòm thư góp ý đã tạo bước 
chuyển quan trọng trong việc 
lấy ý kiến góp ý của Nhân dân. 
Sau gần 1 năm hoạt động, mô 
hình ngày càng phát huy hiệu 
quả; ngoài những ý kiến góp ý 
thường ngày, Ban thường trực 
MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn 
đã tiếp nhận 11 đơn thư góp ý 
của Nhân dân thông qua hòm 
thư góp ý tại khu dân cư; các ý 
kiến được tổng hợp phân loại và 
gửi đến các cơ quan, đơn vị liên 
quan để xem xét, giải quyết. Mô 
hình thật sự có ý nghĩa, có tác 
động nhiều mặt của xã hội. Đối 
với Nhân dân, đã tạo điều kiện 
để người dân ở các khu dân cư, 
tổ đoàn kết được tham gia góp 
ý, phản ánh với Mặt trận các cấp 
về những tâm tư, nguyện vọng 
chính đáng của mình, góp ý với 
Đảng, với chính quyền trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; 
trong việc tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đảng viên, nhất là những người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
các cấp. Đối với cấp ủy, chính 

quyền: thông qua ý kiến góp ý 
của Nhân dân để có những điều 
chỉnh phù hợp, đáp ứng yêu 
cầu, nguyện vọng chính đáng 
của Nhân dân. Đối với MTTQVN 
các cấp: mô hình chính là kênh 
thông tin quan trọng để nắm 
bắt dư luận xã hội, kịp thời kiến 
nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, 
các cơ quan chuyên môn giải 
quyết, giải thích những vướng 
mắc trong Nhân dân; góp phần 
hạn chế tình trạng đơn thư vượt 
cấp. Ngoài ra, còn là kênh thông 
tin để giúp MTTQ, các tổ chức 
chính trị- xã hội và Nhân dân 
thực hiện vai trò giám sát đối 
với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 
đức, lối sống của người đứng 
đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, 
đảng viên theo Quy định 124-
QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của 
Ban Bí thư. 

 Những kết quả nêu trên chỉ 
là bước khởi đầu, nhưng mô 
hình “Hòm thư góp ý ở địa bàn 
dân cư” trên địa bàn huyện đã 
phát huy hiệu quả; có tác động 
nhiều mặt đến vai trò lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy, điều hành, 
quản lý của chính quyền và sự 
giám sát, phản biện xã hội của 
Mặt trận các cấp. Trong thời gian 
tới, cấp ủy cần quan tâm hơn 
đến hoạt động của mô hình; chỉ 
đạo chính quyền, các cơ quan 
chuyên môn tập trung quyết 
liệt, giải quyết các ý kiến, kiến 
nghị chính đáng của Nhân dân, 
nhất là những vấn đề bức xúc, 
tồn tại kéo dài; qua đó, củng cố, 
tạo niềm tin của Nhân dân với 
Đảng, chính quyền và đối với 
tính hiệu quả của mô hình “Hòm 
thư góp ý ở địa bàn dân cư”.
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Với tinh thần chủ động, sáng tạo, nhiều năm 
qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự 
(CHQS) huyện Thăng Bình đã tích cực khắc 

phục khó khăn, phát huy truyền thống, đoàn kết, 
thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, xứng 
đáng là điểm sáng, lá cờ đầu trong phong trào thi 
đua quyết thắng của lực lượng vũ trang toàn tỉnh 
và Quân khu V…

Những kết quả nổi bật
Thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS 

huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thi đua 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị như: sẵn 
sàng chiến đấu, hội thao, hội thi, công tác tuyển 
quân, huấn luyện, chính sách hậu phương quân 
đội... Xây dựng đơn vị có nền nếp chính quy, rèn 
luyện kỷ luật, không có cán bộ nhân viên vi phạm 
kỷ luật; nội bộ đoàn kết thống nhất cao từ lời nói 
đến hành động. Đặc biệt, đơn vị chú trọng việc 
xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây 
là then chốt để thực hiện hiệu quả phong trào thi 
đua quyết thắng, tạo tiền đề để đơn vị hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Ban CHQS 
huyện đã thường xuyên quán triệt các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, 
Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Huyện ủy về 
công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, 
hướng dẫn hành động, nâng cao nhận thức về 
tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị, 
niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ và nhân viên. Kịp thời 
phát hiện và đấu tranh có hiệu quả trước những 
âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Ban 
CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện 
ủy, UBND huyện ra Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ 
đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa 
phương (QP-QSĐP), quan tâm chăm lo xây dựng 

lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh về số lượng 
và chất lượng. 

Nổi bật trong phong trào thi đua đó là Đảng 
ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung triển khai các 
biện pháp thực hiện, xác định rõ nội dung và chỉ 
tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với từng đơn vị và đối 
tượng, tổ chức ký kết thi đua giữa các đơn vị cơ 
sở trong các đợt thi đua thường xuyên, cao điểm 
và đột kích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác. Nội dung và mục tiêu của phong trào thi 
đua quyết thắng luôn bám sát thực tiễn, thường 
xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp 
tổ chức phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai 
đoạn, gắn với thực hiện các cuộc vận động và các 
phong trào thi đua yêu nước của địa phương như: 
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 
danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Quản lý, khai thác vũ khí trang 
bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”, các 
phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời 
Bác Hồ dạy”, “Xây dựng, quản lý doanh trại chính 
quy, xanh, sạch, đẹp”…Trong đó, đơn vị luôn chú 
trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tạo 
chuyển biến toàn diện trong nhận thức và hành 
động của cán bộ, chiến sĩ, tập trung giải quyết 
những khâu yếu, mặt yếu.

Đặc biệt, năm 2020, lực lượng vũ trang huyện 
đã tích cực tham mưu tiến hành các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, 
là lực lượng thường trực trên tuyến đầu chống 
dịch. Ban CHQS huyện đã chủ trì phối hợp tham 
mưu cho Ban Chỉ đạo huyện điều hành hoạt động 
tại 03 khu các ly của huyện đảm bảo chặt chẽ, an 
toàn; tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu 
cách ly của huyện và của tỉnh đóng trên địa bàn 
được Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh và lãnh 
đạo huyện đánh giá cao.

Thăng Bình: Điểm sáng trong phong trào 
thi đua quyết thắng toàn tỉnh

NguyễN ĐôNg aNh �



40 XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 11+12/2020

GƯƠNG NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT

Hiệu quả thiết thực 
Với các biện pháp tích cực, chủ động, sáng tạo, 

Phong trào thi đua quyết thắng của Ban CHQS 
huyện nhiều năm qua được duy trì nền nếp, hiệu 
quả. Duy trì nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu 
từ huyện đến cơ sở, tổ chức kiểm tra trực sẵn sàng 
chiến đấu ở cơ sở đúng quy định. Thường xuyên 
phối hợp với Công an huyện, Đồn Biên phòng Bình 
Minh, Kiểm lâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp 
theo Nghị định 03 và Nghị định 133 của Chính phủ; 
tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, góp phần 
giữ vững tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn. Tiến 
hành kiểm tra các công trình chiến đấu và mạng 
mốc pháo binh đúng quy định. Hoàn thành khảo 
sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng trường bắn của 
huyện. Xây dựng lực lượng DQTV đạt 100% chỉ tiêu, 
chất lượng chính trị và độ tin cậy từng bước được 
nâng lên. Tổ chức đăng ký độ tuổi công dân theo 
Luật DQTV đúng quy định; đăng ký NVQS cho nam 
công dân đủ 17 tuổi bảo đảm chặt chẽ; giao nhận 
quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức quán 
triệt nhiệm vụ huấn luyện chặt chẽ, đạt 100% chỉ 
tiêu trên giao. Cán bộ sĩ quan tham gia viết chuyên 
đề do Quân khu tổ chức và cán bộ tham kiểm tra 
chính trị cuối năm do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đạt 
100% khá giỏi, đơn vị đạt loại giỏi. Hoàn thành nội 
dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện 
quân sự cho các đối tượng theo đúng thời gian, 
chương trình, kế hoạch. Kết quả kiểm tra các nội 
dung huấn luyện có 100% đạt yêu cầu; bàn giao đầy 

đủ chỉ tiêu chiến sĩ mới cho các 
đơn vị nhận quân, đảm bảo chất 
lượng. Tích cực tham gia và đạt 
được nhiều thành tích cao trong 
các hội thi, hội thao, cuộc thi tìm 
hiểu do cấp trên tổ chức. 100% 
cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, chấp hành nghiêm 
pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân 
đội và quy định của đơn vị; bảo 
đảm an toàn tuyệt đối trong các 

hoạt động của LLVT huyện. Duy trì tốt chế độ huấn 
luyện tại chức và hoạt động giờ thứ 8 hằng ngày; 
xây dựng doanh trại có cảnh quan, môi trường văn 
hóa xanh, sạch, đẹp, bảo đảm khá tốt đời sống văn 
hóa tinh thần cho bộ đội. 

Đơn vị thường xuyên thăm hỏi và động viên 
các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách, 
cán bộ nhân viên cơ quan nhân dịp lễ, tết; vận 
động các cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn và 
cán bộ, nhân viên đơn vị ủng hộ cho các quỹ: “Đền 
ơn đáp nghĩa”, “Trẻ em nghèo khuyết tật”, “Quỹ xây 
nhà đồng đội”. Phong trào “Nuôi heo đất vì nghĩa 
tình biên giới, hải đảo” có kết quả. Chi đoàn Ban 
CHQS huyện xây dựng 01 công trình thanh niên 
“Khuôn viên bãi tập thể lực” với kinh phí 35 triệu 
đồng. Thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu 
cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Ban CHQS 
huyện đã trích quỹ vốn đơn vị tặng quà các đối 
tượng chính sách và đảm bảo Tết Nguyên đán tại 
đơn vị với kinh phí trên 310 triệu đồng; tạo nguồn 
kinh phí sửa chữa doanh trại, mua sắm doanh cụ 
phục vụ công tác chuyên môn và đời sống cán bộ 
nhân viên đơn vị đảm bảo tốt...

Với việc hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu 
của Phong trào Thi đua quyết thắng, Ban CHQS 
huyện Thăng Bình vinh dự được Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Quảng Nam tặng Cờ dẫn đầu thi đua toàn 
tỉnh năm 2018, Bộ tư lệnh Quân khu V tặng Cờ dẫn 
đầu thi đua năm 2019 và đề nghị Bộ Quốc phòng 
tặng Cờ dẫn đầu thi đua năm 2020...

Các chiến sĩ Ban CHQS huyện nấu 
cơm phục vụ bà con trong khu cách 

ly phòng, chống dịch Covid-19.
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“Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, 
gương mẫu” - đấy là những nhận xét 
của bà con Nhân dân dành cho chị 

Trương Thị Luôn - Bí thư chi bộ thôn 1, xã Trà Cang, 
huyện Nam Trà My. Không chỉ hoàn thành trọng 
trách của một người Bí thư Chi bộ mà trong mọi 
hoạt động xã hội, chị Luôn đều tích cực tham gia để 
nêu gương cho bà con, phát huy tính tiên phong, 
gương mẫu của người cán bộ đảng viên trẻ.

Tôi theo chân ông Hồ Văn Xiêm - Phó Bí thư 
Đảng ủy xã Trà Cang đến thôn 1, một thôn nằm 
ở cửa ngõ ra vào xã. Nhà chị Luôn nằm ngay trên 
tuyến đường chính. Trò chuyện với chị, chúng tôi 
được biết chị Trương Thị Luôn sinh năm 1991, là 
một trong những Bí thư Chi bộ trẻ nhất của xã. 
Năm 2013, chị bắt đầu tham gia hoạt động đoàn 
tại thôn, với sức trẻ và sự nhiệt tình khi tham gia 
vào các phong trào trong xây dựng nông thôn 
mới, phát động các phong trào trong thanh niên, 
chị Luôn được bà con trong thôn hết sức tin tưởng 
và quý mến. Ghi nhận những đóng góp tích cực 
của chị, năm 2014, người dân trong thôn đã bầu 
chị làm Trưởng thôn và trong đợt triển khai nhất 
thể hoá chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng 
thôn năm 2019, chị tiếp tục được bà con ủng hộ 
bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 1. Khi hỏi 
ông Hồ Văn Bôn - Thôn 1, xã Trà Cang, Nam Trà My 
về chị Luôn, ông cho biết: “Chị Luôn làm tốt lắm! 
nhiều việc bà con trong thôn chưa hiểu như hiến 
đất làm đường, việc ăn ở hợp vệ sinh hay việc thực 
hiện những chủ trương, chính sách của Nhà nước về 
đăng ký thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, sắp 
xếp khu dân cư,... chị đều đến tận nhà vận động, nói 
rõ nên chúng tôi rất tin tưởng làm theo. Chị cũng là 
người hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ bà con lúc khó 
khăn, giúp bà con trong thôn có cuộc sống ngày 
càng tốt hơn.”.

Thôn 1 xã Trà Cang hiện có 204 hộ với 798 nhân 

khẩu, chủ yếu là người dân tộc Xê Đăng sinh sống. 
Những năm trước, thôn 1 là một trong những 
địa phương khó khăn nhất của xã, cơ sở vật chất 
còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí thấp. Chính 
vì vậy, với vai trò là người tuyên truyền, đưa các 
chủ trương, chính sách đến với người dân nên chị 
Luôn luôn tâm niệm bản thân phải không ngừng 
học tập, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, 
từ đó mới có thể vận động cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân học tập, làm theo. Không những là điển 
hình trong phát triển kinh tế mà trong các phong 
trào của thôn như xây dựng nông thôn mới, Chi 
bộ thôn 1 đã phối hợp với xã vận động 08 hộ dân 
hiến trên 2.000m2 đất, hiến hàng ngàn cây cối, hoa 
màu mới trồng, tham gia hàng trăm ngày công 
để làm đường trục thôn. Cùng với đó, nhận thấy 
các gia đình trong thôn ăn ở còn kém vệ sinh, chị 
cùng MTTQ xã vận động các hộ dân thực hiện di 
dời chuồng trại, tham gia hưởng ứng các phong 

Gương sáng bí tHƯ CHI bộ tHôN
Mỹ hạNh �

Chị Trương Thị Luôn tại Đại hội đại biểu các dân tộc 
thiểu số huyện Nam Trà My lần thứ III năm 2019
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trào về vệ sinh môi trường như “Ngày chủ nhật 
xanh”, phong trào “5 không, 3 sạch”. Trao đổi với 
chúng tôi về chị Luôn, ông Hồ Văn Xiêm - Phó Bí 
thư Đảng ủy xã Trà Cang cho biết thêm: “Chị Luôn 
tuy còn trẻ nhưng khi được giao các nhiệm vụ, chị 
đều có trách nhiệm, nhiệt huyết để hoàn thành một 
cách tốt nhất. Đối với thôn 1, là thôn khó khăn với 
đa số là người đồng bào còn nhiều tập tục lạc hậu, 
thôn lại chưa có đường giao thông nông thôn kết 
nối giữa các làng với nhau nên để triển khai các hoạt 
động, các chương trình cần phải có người nhiệt tình, 
tận tâm và chị Luôn là người mà chúng tôi tin tưởng 
sẽ hoàn thành trọng trách, xứng đáng là tấm gương 
cho người khác noi theo.”

Với sự nỗ lực của cá nhân chị Luôn và sự đoàn 
kết của tập thể, cuối năm 2019, Chi bộ thôn 1 hoàn 
thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên trong Chi bộ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bản thân chị Luôn 
được đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Hàng năm, số hộ đạt gia đình văn hoá 
đạt từ 80% trở lên, đời sống nhân dân ổn định, an 
ninh chính trị được giữ vững, văn hoá - xã hội được 
nâng cao.

Chia sẻ với chúng tôi về công việc của mình, 
chị Luôn nói: “Ban đầu, tôi tham gia vào hoạt động 

Đoàn Thanh niên thật sự vì yêu thích và vì lúc đấy 
mình chưa có gia đình có thể dành nhiều thời gian 
cho các hoạt động. Nhưng để bắt tay sang làm Bí thư 
Chi bộ kiêm Trưởng thôn thì lại là một vai trò khác, 
tôi phải nghiên cứu học tập các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, Nhà nước để triển khai trong Chi bộ, sau 
đó vận động, triển khai đến từng hộ dân. Vừa lo phát 
triển kinh tế gia đình, vừa lo công việc của chi bộ, 
của thôn nên cũng bận rộn, chồng tôi ban đầu cũng 
không muốn vợ làm nhưng vì yêu thích, tôi lại nghĩ 
mình còn trẻ nên cần cố gắng hết sức để đáp lại sự tin 
tưởng của Nhân dân.”

Với vai trò là Chi hội trưởng phụ nữ, chị Luôn 
tích cực tuyên truyền người dân bỏ rượu, làm ăn 
phát triển kinh tế, nhiều mô hình trồng chuối và 
Sâm Ngọc Linh do chị vận động đạt hiệu quả như: 
hộ ông Hồ Văn Đỏ, Lê Xuân Nghĩa, Lê Thị Hằng có 
trên 500 gốc /hộ. Về phát triển kinh tế gia đình, chị 
Luôn cho biết, ngoài việc nấu rượu nuôi heo với 
tổng đàn đến 20 con, vợ chồng chị còn trồng keo, 
mua keo, chuối, tre của bà con trong thôn để bán 
lại. Tiền lãi thu được dùng để làm nhà, mua xe và 
các con ăn học. Khi đăng ký thoát nghèo, vợ chồng 
chị vay 20 triệu mở rộng chuồng trại nuôi heo. Khi 
có chủ trương của xã về sắp xếp dân cư, chị tình 
nguyện hiến đất, chuồng trại của gia đình để bố 
trí nhà ở cho người dân trong làng. Chị nói: “Mình 
muốn bà con thay đổi phương thức sản xuất, cách 
làm xưa nay của bà con bỏ nhiều công sức mà không 
đủ ăn, muốn họ bỏ rượu lo làm ăn phát triển kinh tế, 
lo cho các con học hành. Cuối năm, họp dân, mình 
biểu dương những hộ dân làm ăn tốt, chỉ ra những 
hộ không lo làm ăn để bà con rút kinh nghiệm, không 
trông chờ ỷ lại Nhà nước. Vận động bà con bỏ hủ tục, 
cúng bái lạc hậu, giữ vệ sinh môi trường, không thả 
rông heo, gà,... Đau ốm phải đến bệnh viện. Để làm 
được điều đó, đảng viên phải đi trước để làm gương 
cho dân”.

Với sự nhiệt tình trong tham gia các hoạt động, 
năm 2015 đến nay, chị Luôn được tặng nhiều Giấy 
khen của các cấp, các ngành từ huyện đến xã trên 
các lĩnh vực: phòng chống lụt bão, xây dựng nông 
thôn mới, nữ duyên dáng tài năng, gia đình văn 
hóa tiêu biểu, gia đình lao động tiên tiến,... Chị 
thực sự là gương sáng để những đảng viên trẻ 
phấn đấu học tập và làm theo.

Chị Trương Thị Luôn
cùng bà con mở đường vào 

làng Tu Reo
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Giáo viên miền núi vốn đã khó khăn, giáo 
viên miền núi cao lại khó khăn gấp bội 
phần, sau trận bão lũ, trường học hoang 

tàn, bốn bề đều sạt lở, vùi lấp và cô lập… phương 
tiện đi lại gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn lương 
thực, nước uống, sách vở và trang thiết bị dạy 
học. Nỗi đau mất học trò chưa nguôi ngoai, lại lo 
cho những học trò mồ côi, được ăn no, được mặc 
ấm và có thể quay trở lại trường học tập một cách 
sớm nhất. 

Bởi trong trận bão lũ liên tiếp xảy ra ở Quảng 
Nam, cướp đi sinh mạng bao người, trong đó có 
nhiều trẻ em, nhiều trẻ trở thành mồ côi, mất 
người thân. Trên facebook của cô giáo Lê Trần 
Ánh Tuyết nguyên là giáo viên dạy ở xã Phước 
Lộc (Phước Sơn) chia sẻ: “Trong số nạn nhân bị vùi 
lấp có học trò cũ của tôi, Hồ Thị Bạch, Hồ Văn Trót… 
tuổi đời còn quá trẻ, lại ra đi như thế để lại bao nỗi 
xót xa…Các học trò của tôi Hồ Văn Lan, Hồ Thị Sơ, 
Hồ Thị Dấu, Hồ Thị Bông mất người thân, nhiều 
em trở thành trẻ mồ côi, nhưng cô tin là các em sẽ 
cố gắng vượt qua nỗi đau này một cách mạnh mẽ 
nhất, có lẽ các em không bao giờ quên được nỗi đau 
này nhưng các em không thể ngã gục…Hãy mạnh 
mẽ, đoàn kết để ấm lòng hơn trong ngày mưa bão 
này nhé!”. Thầy cô giáo chính là người cha, người 
mẹ thứ hai như cô giáo Phạm Thị Thứ, Hiệu trưởng 
Trường PTDTNT Phước Sơn và các thầy, các cô ở 
những ngôi trường vùng cao, luôn ở bên cạnh các 
trò, động viên, an ủi các học trò mồ côi, để nguôi 
ngoai bớt phần nào nỗi đau tinh thần. 

Trong bức thư dính đầy bùn, đất của thầy giáo 
Bùi Quang Ngọc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học 
Trà Leng ( Nam Trà My), nhờ người băng rừng gửi 
về, nhờ liên lạc cho người thân của các giáo viên 
tại trường, báo tin rằng họ vẫn an toàn nhưng 

toàn bộ bàn ghế, nhà ăn của học sinh bị trôi và hư 
hỏng nặng. Các phòng học, bàn học bán trú của 
học sinh đều bị ngập, bùn đất tràn khắp nơi… 
Bức ảnh được thầy giáo Trần Thanh Quốc, hiệu 
trưởng Trường THPT Nam Trà My chụp cô học trò 
Hồ Thị Điệp - học sinh lớp 11 gục bên hai nấm mồ 
là cha, mẹ, nạn nhân vụ sập núi tại thôn 1, xã Trà 
Leng thật sự quá xót xa. Những bức ảnh, những lá 
thư, những lời kêu gọi của các thầy, các cô đã lan 
tỏa cộng đồng, thương cảm. Nhiều tấm lòng hảo 
tâm trong cả nước đã động viên, an ủi các thầy 
cô giáo cùng học trò vượt qua nỗi đau để tiếp tục 

Tấm lòng thầy cô 
      TroNG Bão lũ!

hà aN �

Thầy giáo Trần Thanh Quốc trao quà động viên học trò 
Hồ Thị Điệp
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đến trường.
Lũ chồng lũ, bão chồng bão đã gây thiệt hại 

nặng nề cho các trường học, cán bộ, nhà giáo, 
người lao động và học sinh, hoạt động giảng dạy, 
học tập bị gián đoạn. Thế nhưng, trước cơn nguy 
nan, khẩn cấp của cộng đồng, nhiều trường học, 
thầy cô tại vùng tâm bão, lũ vẫn gác lại việc riêng, 
tham gia giúp đỡ người dân bị nạn. Thầy giáo Trần 
Vỹ Nguyễn dạy học ở vùng cao Nam Trà My, làm 
công tác từ thiện đã lâu năm, trong những ngày 
này thầy luôn phát đi thông điệp giúp đỡ bà con 
vùng cao, các điểm trường và luôn thông báo tình 
hình đường sá, thời tiết để cảnh báo nguy hiểm 
cho những đoàn thiện nguyện. Không những 
lo cái ăn, cái mặc cho đồng bào, học sinh vùng 
bão lũ mà thầy Trần Vỹ Nguyễn còn lo chỗ ở, xin 
hỗ trợ máy phát điện, nhà bạt, sinh kế cho người 
dân. Thầy tâm sự: “Ổn định chỗ ăn ở cho người 

Điểm trường Mẫu giáo Mang Dí 
(Trà Nam) bị hư hại nặng 

do mưa bão

dân, thì lúc ấy, học sinh mới an tâm trở lại trường 
lớp được”. Thầy giáo Trần Văn Thắng, quyền hiệu 
trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Phước 
Kim có tâm thư kêu gọi: “Đã hơn một tuần sau bão 
số 9, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà 
trường đã dồn hết sức lực, có thể nói trên 100% sức 
lực của mình và đến nay cơ bản đã dọn dẹp hết một 
lượng đất đá, bùn đất vô cùng kinh khủng, đã ổn 
định lại trường lớp. Nhưng để học sinh quay lại học 
tập thì còn vô vàn khó khăn.Trong cơn bão vừa qua 
có gần 60 em học sinh của trường nhà cửa bị trôi 
hoàn toàn và thiệt hại trên 70%, các em mất hết 
quần áo sách vở, nhà ăn bán trú cho học sinh bị hư 
hại nặng nề không thể sử dụng được và rất nhiều 
thiệt hại khác...”.  

Chia sẻ khó khăn này, những ngày qua nhiều 
tổ chức, cá nhân trên cả nước đã và đang vào 
cuộc hỗ trợ. Cộng đồng đã tiếp thêm nguồn lực, 

sức mạnh để trường học và thầy cô, 
học sinh vùng tâm lũ nhanh chóng 
khắc phục thiệt hại, sớm ổn định 
cuộc sống và dạy học. Tinh thần 
sẻ chia là vô hạn nhưng nguồn lực 
của các trường học, các thầy cô vẫn 
còn quá hạn chế, nhất là trong cảnh 
chính thầy cô và ngành giáo dục là 
nạn nhân của bão lũ. Ngổn ngang 
bao khó khăn đang chờ người thầy 
giáo, cô giáo ở phía trước.

Sắp xếp việc riêng, thầy cô vùng 
thiên tai tiếp tục vào cuộc dọn dẹp, 
tái thiết lại trường lớp học, khắc 
phục thiếu thốn sách vở, trang 
thiết bị, vận động học sinh trở lại 
trường... Nỗ lực cùng xã hội giúp 
dân bị nạn, tấm lòng thầy cô vùng 
tâm lũ những ngày qua thật đáng 
quý, trở thành bài học sống động 
về trách nhiệm với cộng đồng cho 
học sinh trong những lúc nan nguy, 
khó khăn.
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Là người đầu tiên được 
Đảng ủy, chính quyền và 
nhân dân xã Tam Mỹ Tây, 

huyện Núi Thành tin yêu gửi 
gắm chọn thực hiện cơ chế  
“nhất thể hóa chức danh” bí 
thư chi bộ kiêm trưởng thôn từ 
nhiệm kỳ 2017-2020 và tiếp đến 
nhiệm kỳ 2015-2020, đó là anh 
Bùi Văn Quảng ở thôn Trung 
Chánh, xã Tam Mỹ Tây.

Anh Bùi Văn Quảng năm 
nay đã qua tuổi 60, từng là  “Bộ 
đội cụ Hồ”. Năm 1978, theo 
tiếng gọi thiêng liêng của Tổ 
quốc anh xếp lại bút nghiên 
lên đường nhập ngũ và tham 
gia đoàn quân tình nguyện của 
Quân khu 5 làm nhiệm vụ quốc 
tế ở nước bạn Campuchia. Sau 
khi hoàn thành nghĩa vụ quân 
sự về lại quê hương sinh sống, 
anh tham gia xây dựng Hợp tác 
xã Mua bán, Hợp tác xã Nông 
nghiệp và nhiệt tình, năng nổ 
trong các các phong trào ở địa 
phương từ xóm, thôn đến xã. 
Năm 2012-2014, anh được nhân 
dân tín nhiệm bầu  làm Trưởng 
thôn, đến năm 2014 thôi giữ 
chức Trưởng thôn để giữ chức 
vụ Bí thư chi bộ thôn. Đến tháng 
5 năm 2017 anh được Đảng và 
Nhân dân giao cho  nhiệm vụ - 
Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 
Trung Chánh.

Trước đây, dù ở trên cương 
vị trưởng thôn hay bí thư chi 

bộ anh đều năng động, nhiệt 
tình cùng bà con thôn xóm 
hăng hái trong các hoạt động 
phong trào quần chúng ở địa 
phương. Đáng quan tâm hơn 
cả là phong trào xây dựng nông 
thôn mới, phong trào toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa và đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Các hội, đoàn thể ở thôn Trung 
Chánh hằng năm đều đạt danh 
hiệu vững mạnh, xuất sắc được 
các câp khen thưởng. Các trục 
đường chính trong thôn đã bê 
tông khép kín,  các cánh đồng 
ở thôn được thực hiện theo mô 
hình xanh sạch, hệ thống kênh 

mương tưới nước nội đồng đã 
hoàn chỉnh, an ninh trật tự trong 
thôn ổn định. Điều làm tôi thích 
nhất là những gia đình ở đây rất 
hiếm xây tường rào cổng ngõ 
bằng xi măng mà thay vào đó 
là những hàng cây xanh mướt, 
đều tắp. Tình hình an ninh thôn 
xóm an toàn, trộm cắp hiếm khi 
xảy ra.

Gặp và trò chuyện với người 
dân và các cán bộ dân chính 
Đảng của thôn nơi đây, tôi bắt 
gặp trên gương mặt và ánh 
mắt của họ đã giành cho anh 
nhiều thiện cảm và phấn khởi 
khoe về sự nhiệt tình, tận tụy 
của ông trưởng thôn quê mình. 
Phải nói rằng, người dân thôn 

Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng tâm huyết, nhiệt tình
Lê VăN huâN �

Hiệu trưởng Trường THCS Phan Châu Trinh, huyện Núi Thành

Anh Bùi Văn Quảng bên bàn làm việc.
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Trung Chánh rất tin tưởng, tự 
hào và tích cực cùng anh thực 
hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu 
quan trọng của thôn do Đảng 
và chính quyền xã giao, để góp 
phần cải thiện, nâng cao đời 
sống vận chất, tinh thần cho bà 
con Nhân dân.  

Tôi nhớ có một lần dưới cái 
nắng chói chang của một trưa 
hè, tôi đã cùng anh đi trên những 
con đường làng bê tông phẳng 
lì nhưng trong tôi không hề có 
cảm giác với nắng nóng bởi 
những con đường đã được phủ 
che kín bởi những bóng cây sưa 
vàng, lộc vừng, sanh, si… Vui vẻ 
anh bộc bạch: “Hôm nay, những 
con đường trong thôn được xanh, 
sạch, đẹp và an toàn  như thế này 
là nhờ bà con mình thấy được sự 
tiện lợi của giao thông nên quyết 
tâm ủng hộ chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, 
nhiều hộ rất vui mừng hiến đất, 
chặt cây để con đường qua ngõ 
nhà mình được thoáng rộng và 
thường xuyên quét dọn”. Nét 
mặt rạng ngời, anh khẳng định: 
“Nếu bà con thôn xóm không 
tự giác, không quyết liệt ủng hộ 
chủ trương thì đâu có thành quả 
ngày hôm nay”. Anh cũng cho 
biết làm cán bộ thôn là vừa khó, 
vừa khổ. Khó là thôn thiếu thốn 
rất nhiều nhất là tài chính và 
các cơ sở vật chất, khổ là cán bộ 
thôn là những người làm việc 
trực tiếp với Nhân dân, vừa là 
lãnh chỉ đạo và cũng là người 
phải vắn tay áo lên mà làm, việc 
gì dân cũng hỏi và kêu thôn 
trước. Có những việc muốn làm 
thành công là phải tổ chức họp 
dân nhiều lần để tuyên truyền, 
vận động, giải thích. Khi bà con 

hiểu, thông suốt rồi thì làm việc 
gì cũng dễ. Như việc vận động 
Nhân dân tham gia hoạt động 
của xã, của huyện tưởng chừng 
đơn giản nhưng nếu không có 
kế hoạch, không vận động thì 
sẽ gặp khó khăn ngay. Chính 
vì lẽ đó nên anh luôn đọc, tìm 
hiểu các chủ trương, chính sách, 
pháp luật  của Đảng và Nhà 
nước, thường xuyên học hỏi, 
đọc sách báo nhất là các loại 
báo của Đảng do đảng ủy cấp 
cho chi bộ và xem thời sự trên 
các đài truyền hình. Tích cực rèn 
luyện học tập theo tấm gương 
đạo đức, phong cách làm việc 
của Bác Hồ,  biết rèn luyện tính 
nhẫn nại, tinh thần cầu thị, tiếp 
thu ý kiến đóng góp, nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng của bà 
con. Còn bản thân và gia đình, 
con cái phải gương mẫu, xung 
phong các phong trào. Khi có 
việc phát sinh mâu thuẫn thì 
phải cương quyết, kịp thời giải 
quyết dứt điểm không nên để 
xảy ra khiếu kiện vượt cấp. Dù 
cuộc sống còn nhiều khó khăn, 
nhưng bà con trong thôn luôn 
đoàn kết, yêu thương nhau, đó 
mới là điều tôi vui nhất”.  

10 năm liên tục thôn Trung 
Chánh đạt danh hiệu thôn văn 
hóa cấp huyện, nghĩa là trong 
thời gian ấy trong thôn không 

có vi phạm chế độ chính sách 
dân số và an ninh trật tư. Các 
phong trào thể dục thể thao, 
văn hóa, văn nghệ trong thôn 
đều mạnh mẽ đều khắp. Đến 
nay, cả thôn có 3 sân bóng 
chuyền được bê tông, một câu 
lạc bộ văn nghệ mà các thành 
viên “nam, phụ, lão, ấu” đều có 
cả. Với điều kiện như thế nên 
thôn Trung Chánh bao giờ cũng 
ở tâm thế chủ động với các hội 
thi thể dục thể thao, văn nghệ 
do xã, huyện tổ chức.

Trải qua bao nhiêu năm ăn 
cơm nhà, lo việc thôn, nhưng 
anh ít phiền hà, kêu ca. Công 
việc của thôn thì đủ thứ từ 
chuyện tăng gia sản xuất, chăn 
nuôi, cây trồng, kế hoạch hóa 
gia đình, an ninh trật tự, thu các 
khoản tiền nghĩa vụ công dân 
nhưng  anh cùng các cán bộ 
thôn thực hiện đâu vào đó.

Ngoài chức vụ Bí thư chi bộ 
kiêm Trưởng thôn anh cũng đã 
từng là ủy viên Hội đồng nhân 
dân xã, UVBCH Hội Cựu chiến 
binh xã Tam Mỹ Tây kiêm chi hội 
trưởng chi hội Cựu chiến binh  
của thôn. Với những việc làm 
thiết thực, cụ thể, nhiều năm 
liền ông Bùi Văn Quảng đã được 
UBND xã, huyện khen thưởng, 
được nhân dân trong thôn tin 
yêu.
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Báo cáo số 16-BC/TU ngày 31/12/2020 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình 
hình thực hiện các mặt công tác năm 2020, 

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: Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, 
theo dõi, chỉ đạo quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội 
đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều 
hình thức để cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn 
tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng 
của đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự thống nhất về 
chính trị, tư tưởng, góp phần tổ chức thành công 
đại hội và sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các 
cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từng bước đi vào cuộc 
sống. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo thực 
hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào 
dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XXII và các văn kiện trình Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên 
truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của 
Trung ương; đồng thời, ban hành Kế hoạch tổ chức 
học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 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 giáo1; chỉ đạo, định hướng 

1. Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm 

thông tin, tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, 
sự kiện quan trọng trong năm2; hướng dẫn tuyên 
truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 trên địa bàn tỉnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt giữa 
lãnh đạo tỉnh với đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo 
chí hoạt động trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị 
cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt toàn 
tỉnh về văn hóa chính trị và đạo đức công vụ của 
người lãnh đạo, quản lý; Chỉ đạo xây dựng, biên 
soạn Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2010 - 2020; tập sách “Căn cứ và nơi 
đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam 1930 - 1945” 
để làm tài liệu phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XXII. 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 15 năm thực 
hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công 
nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về chống sự xâm nhập 
của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; 
15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về xây dựng gia đình thời 
kỳ CNH - HĐH; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 
05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức 
lễ hội; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường lãnh đạo 
công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới...
2. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020; 
60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa 
(12/3/1960 - 12/3/2020); 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn 
miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và 134 
năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886- 01/5/2020); 130 năm 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 66 
năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông 
Dương (20/7/1954 - 20/7/2020); 73 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2020); 75 năm Ngày cách mạng tháng 
Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước 
(02/9/1945 -02/9/2020); tuyên truyền biển, đảo năm 2020...

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 2020
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Tổ chức triển khai thực hiện nội dung chuyên 
đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Chú trọng công tác điều tra dư luận xã hội; theo 
dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng và 
Nhân dân, định hướng hoạt động của báo chí, kịp 
thời lãnh đạo xử lý các thông tin sai lệch, không để 
xảy ra các điểm nóng, giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội.

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của 
tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng về thông 
tin đối ngoại, nhất là những vấn đề nhạy cảm phức 
tạp; hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn 
tỉnh có những chuyển biến tích cực, đồng bộ và 
phong phú hơn3. 

Công tác tổ chức, cán bộ
Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện hiệu 

quả; tập trung thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự 
phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Hoàn thành việc 
rà soát, bổ sung quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh 
nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021; đặc biệt, bổ 
sung quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 đảm bảo đúng Hướng 
dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Phê duyệt kết 
quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo 
quản lý giai đoạn 2016 - 2021, 2021 - 2026 của một 
số địa phương, cơ quan, đơn vị4. Kịp thời củng cố, 
kiện toàn các chức danh lãnh đạo cho 112 trường 
hợp5.  

3. Đã tổ chức đoàn khảo sát, kiểm tra tình hình triển khai thực 
hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại tại huyện Núi Thành, Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
4. Huyện Hiệp Đức, Sở Y tế, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Sở Giáo dục và Đào tạo. 
5. Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh: Bổ sung 05 
đồng chí Tỉnh ủy viên; 03 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; 01 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và 02 đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện, đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy: Chỉ định 10 đồng chí vào Ban Chấp hành, 15 đồng 
chí vào Ban Thường vụ, 05 đồng chí Bí thư, 04 đồng chí Phó Bí 
thư; giới thiệu ứng cử 03 đồng chí Chủ tịch HĐND và 10 đồng chí 

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, 
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Quy định số 205-
QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm 
soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống 
chạy chức, chạy quyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
tập trung chỉ đạo việc rà soát các trường hợp tuyển 
dụng, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, quy hoạch, đề 
bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu ứng cử... 
không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình 
theo quy định6.

Kịp thời báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, 
nghị quyết, quy định về công tác cán bộ, xây dựng 
Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực tham gia góp 
ý vào dự thảo các đề án, quy định theo yêu cầu của 
Trung ương. Tổ chức Hội nghị chuyên đề sơ kết 01 
năm thực hiện Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ 
chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; tổ 
chức tốt kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan, 
đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh7. Thực 
hiện chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng về chính 
sách cán bộ. Tính đến cuối tháng 11/2020, tổng 
số đảng viên mới được kết nạp trong toàn tỉnh là 
1.350 đảng viên, đạt 90% kế hoạch; ước thực hiện 
đến cuối năm 2020 là 1.450 đảng viên, chưa đạt 
chỉ tiêu đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát
Trong năm, UBKT các cấp đã tập trung quán 

triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn 
của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát phục 
vụ đại hội đảng bộ các cấp. Tổng kết công tác kiểm 
tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 
- 2020; việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 
26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi 
hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về 
Chủ tịch UBND cấp huyện, 02 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và 
03 đồng chí Phó Chủ tịch UBND cấp huyện. 
Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành: Bổ 
nhiệm 13 đồng chí giữ chức vụ Giám đốc và tương đương, 19 
đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc và tương đương; bổ nhiệm lại 
01 đồng chí Giám đốc và 06 đồng chí Phó Giám đốc.
6. Qua rà soát, đã xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan; điều 
chuyển công tác, đào tạo lại, không giới thiệu ứng cử, tổ chức xét 
tuyển và thi tuyển lại đối với một số trường hợp.
7. Kết quả có 43 thí sinh trúng tuyển và được tuyển dụng vào 
công chức.
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công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm 

tra 721 tổ chức đảng và 1.649 đảng viên (trong đó, 
có 864 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); giám sát 
chuyên đề 537 tổ chức đảng và 1.074 đảng viên 
(trong đó, có 625 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). 
UBKT các cấp đã kiểm tra 79 tổ chức đảng và 231 
đảng viên (trong đó, có 99 đảng viên là cấp ủy 
viên các cấp) khi có dấu hiệu vi phạm8; kiểm tra 
452 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát và 369 tổ chức đảng về thi hành 
kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính 84 tổ chức 
đảng và kiểm tra thu nộp, quản lý, sử dụng đảng 
phí đối với 602 tổ chức đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng 
và UBKT các cấp thi hành kỷ luật đối với 356 đảng 
viên vi phạm9. UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 146 đơn, thư 
tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan 
đến cán bộ, đảng viên. Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy 
giải quyết 01 đơn tố cáo 01 đảng viên; thẩm tra 05 
đơn liên quan đến nhân sự Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 
- 2025; tiến hành khảo sát, nắm tình hình 09 đơn; 
chuyển 66 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết; trả lời 22 đơn không thuộc thẩm quyền 
giải quyết; xếp lưu 42 đơn. Ngoài ra, UBKT các cấp 
thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ 
đại hội đảng bộ các cấp theo Hướng dẫn số 07-
HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của UBKT Trung 
ương; tiến hành thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối 
sống cán bộ, đảng viên phục vụ công tác đề bạt, 
bổ nhiệm cán bộ và cho ý kiến nhận xét, đánh giá 
nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Công tác dân vận
Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, 

8. Trong đó: UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối 
với 01 tổ chức đảng và 06 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 01 
tổ chức đảng và 04 đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ 
luật bằng hình thức khiển trách, nhưng đã hết thời hiệu xử lý kỷ 
luật; 01 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức 
phải xử lý kỷ luật, đề nghị nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm 
sâu sắc; 01 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử 
lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, nhưng xét tính chất, mức 
độ và tình tiết giảm nhẹ, UBKT Tỉnh ủy thống nhất không xử 
lý kỷ luật, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu 
sắc; UBKT cấp huyện kết luận 188 đảng viên có khuyết điểm, 
vi phạm, phải thi hành kỷ luật 102 đảng viên; các tổ chức đảng, 
đảng viên còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức 
phải xử lý kỷ luật, đã được kiểm điểm, yêu cầu khắc phục những 
hạn chế, khuyết điểm. 
9. 254 khiển trách, 70 cảnh cáo, 04 cách chức, 28 khai trừ.

quán triệt, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc 
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công 
tác dân vận10. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế 
hoạch số 299-KH/TU, ngày 13/02/2020 về tổ chức 
đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy tỉnh 
năm 2020; đến nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ 
chức đối thoại với cán bộ Đoàn các cấp.

Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tích cực, 
chủ động nắm tình hình tư tưởng, đời sống Nhân 
dân trong tỉnh, giúp Nhân dân phát triển kinh tế - 
xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền 
vững; phát động các phong trào thi đua yêu nước, 
phong trào thi đua thực hiện “Năm dân vận khéo” 
2020 gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, 
đơn vị, địa phương, lập thành tích chào mừng các 
ngày lễ lớn, đại hội đảng bộ các cấp. Công tác dân 
vận chính quyền có sự chuyển biến tích cực; đặc 
biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 
Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 và khắc phục hậu quả do thiên tai, bão, lũ 
gây ra; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách 
hành chính, tiếp công dân và đối thoại, giải quyết 
những vấn đề hợp pháp, chính đáng của Nhân 
dân. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan 
tiếp tục được ký kết và triển khai thực hiện công 
tác dân vận sâu rộng11. 

Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của Tỉnh ủy, Ban 
Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của 

10. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 
08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ Thập đỏ 
Việt Nam; sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Kết luận số 114-
KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 
nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các 
cấp... 
11. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt 
động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị - xã 
hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm 2016 - 2020, triển khai 
ký kết giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh 
sát biển 2 ký kết và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 
2020; tặng 200 suất quà cho ngư dân của xã Tam Giang và xã 
Tam Quang, huyện Núi Thành; tổ chức Chương trình công tác 
dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã đảo Tân 
Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An; phối hợp với Công an 
tỉnh thăm, tặng quà cho tập thể, cá nhân có thành tích về xây 
dựng mô hình “Dân vận khéo” trong phong trào “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc” nhân ngày truyền thống của Công an nhân 
dân Việt Nam (19/8).

(Xem tiếp trang 60)
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Ngày 02/12/2020, Tỉnh ủy Quảng Nam ban 
hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo Nghị 

quyết, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, 
năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức 
tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 vẫn chưa được 
khống chế; tăng trưởng kinh tế thế giới có khả 
năng phục hồi nhưng còn chậm; cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư sẽ tiếp tục tác động mạnh 
mẽ và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống. Bối 
cảnh quốc tế và trong nước tạo ra những cơ hội, 
thuận lợi; đồng thời, đặt ra nhiều khó khăn, thách 
thức, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, 
các ngành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ năm 2021, tạo nền tảng phát triển cho 
những năm tiếp theo.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá và dự báo tình 
hình, Tỉnh ủy đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải 
pháp chủ yếu năm 2021 như sau:

PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Phương hướng
Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh;  huy động, sử dụng 
hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã 
hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình 
tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; triển khai thực 
hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược. 
Quyết liệt hơn nữa trong xây dựng nông thôn 
mới và giảm nghèo bền vững; bảo đảm an sinh 
xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân 
dân; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với 
biến đổi khí hậu; phòng, chống hiệu quả dịch 
bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác cải cách hành 
chính, hiệu lực quản lý nhà nước; tiếp tục sắp xếp 

NGHỊ QUYẾT
VỀ pHƯơNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. Giữ vững quốc phòng, an ninh; 
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập 
quốc tế. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu
2.1. Các chỉ tiêu về kinh tế
- Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 

từ 6,5 - 7% so với năm 2020.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm trên 30% 
GRDP.

- Thu nội địa đạt 16.000 tỷ đồng (tăng 2,1% so 
với kết quả thực hiện năm 2020).

2.2. Các chỉ tiêu về xã hội
- Giảm từ 2.000 hộ nghèo trở lên.

- Phấn đấu đến năm 2021, có thêm ít nhất 
06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới lên 122 xã.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%.

- Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính 
giường trạm y tế xã) đạt 42,6 giường/vạn dân.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng (thể 
thấp còi) còn dưới 21,6%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%.

- Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 
hơn 201.000 người.

- Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 
186.400 người.

- Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 
là 26.500 người.

2.3. Các chỉ tiêu về môi trường
- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước 

hợp vệ sinh đạt 96%.

- Tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch 
đạt 82%.
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- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 
91%.

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 60,2%.
2.4. Chỉ tiêu về xây dựng Đảng, quốc phòng, 

an ninh
- Kết nạp 1.500 đảng viên trở lên; số đảng viên 

được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 
từ 90% trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành 
tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ 
sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập 
ngũ.

- 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về 
quốc phòng, an ninh; trên 70% xã, phường, thị 
trấn vững mạnh toàn diện.

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại 
dịch Covid-19 

Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các 
văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; xem 
đây là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện 
nghiêm túc, thường xuyên, kịp thời để phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 bùng phát lại; đồng 
thời, khôi phục nhanh các hoạt động kinh tế - xã 
hội trên địa bàn tỉnh. 

Thường xuyên rà soát, dự báo các tình huống 
và xây dựng phương án, kịch bản để chuẩn bị lực 
lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong 
trường hợp dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, 
bảo đảm phương án phản ứng nhanh, kịp thời, 
chính xác. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao 
ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ 
quan, lơ là, mất cảnh giác, không để mất kiểm 
soát. Thực hiện tốt công tác cách ly các đối tượng 
ở nước ngoài mới về theo đúng quy định. Cơ 
quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra dịch bệnh 
do chủ quan, lơ là, mất cảnh giác thì người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm 
trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên
Tập trung quán triệt, lãnh đạo xây dựng 

chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng bộ, các tổ chức đảng và trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao để lãnh 
đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, 
chỉ tiêu năm 2021, tạo tiền đề thực hiện thành 
công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XXII. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng 
nhiều hình thức thiết thực, tạo sự chuyển biến 
tích cực, hiệu quả trong việc nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu.

Tập trung đẩy mạnh giáo dục chính trị tư 
tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phát 
huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, tăng 
cường đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến 
hòa bình về tư tưởng chính trị, góp phần bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng. Đổi mới hình thức, 
phương pháp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên 
truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp với 
đặc điểm, điều kiện của từng ngành, địa phương, 
đơn vị và đối tượng. Tổ chức tốt các cuộc điều tra, 
xử lý thông tin kịp thời, định hướng tư tưởng và 
dư luận xã hội. 

Tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới, sắp xếp 
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 6 khóa XII. Tổ chức tổng kết 
Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của 
Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
kiện toàn tổ chức bộ máy đến hết năm 2020 và 
định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 16-NQ/
TU, ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số giai 
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đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025; 
ban hành nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ các cấp, kiện toàn tổ chức 
bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 
năm 2030. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với 
cán bộ. Xây dựng các Đề án về quy hoạch, luân 
chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Bí thư cấp ủy 
huyện không là người địa phương, chuyển đổi vị 
trí việc làm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý cấp phòng giữa các cơ quan khối Đảng, Nhà 
nước và Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
Bộ tiêu chí để nhận xét, đánh giá, phân loại cán 
bộ và tổ chức thực hiện hiệu quả. Tiếp tục nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình 
công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy khóa XXII 
và năm 2021. Ban hành nghị quyết chuyên đề của 
Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công 
tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm thông tin, 
phát hiện và kịp thời kiểm tra, kết luận các trường 
hợp vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; giải 
quyết tốt các đơn thư tố cáo, kiến nghị đối với tổ 
chức đảng và đảng viên, nhất là liên quan đến 
nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 
- 2026. Tập trung kiểm tra, giám sát những nơi có 
biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên 
tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, các quy định của 
Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên và những lĩnh vực như: Công tác quản 
lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; bảo vệ 
môi trường; quản lý đầu tư công; quản lý đất đai, 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất; công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo; công tác tổ chức, cán bộ gắn với kiểm soát 
quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy 
chức, chạy quyền.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và 
hành động của hệ thống chính trị gắn với nêu cao 
vai trò của người đứng đầu các cấp trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân vận. 
Trong đó, chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt cơ chế 
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm 
chủ” gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 
Làm tốt công tác đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe 
và kịp thời giải quyết nguyện vọng hợp pháp, 
chính đáng của Nhân dân theo phong cách dân 
vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần 
dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân 
dân”. Quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 
chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân 
tộc, tôn giáo. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi 
đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” trên các lĩnh vực. Củng cố, kiện toàn tổ 
chức bộ máy, biên chế cán bộ của hệ thống dân 
vận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới.

3. Thực hiện tốt việc cơ cấu lại nền kinh tế, 
nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao 
động theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ 
- du lịch 

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng theo hướng phân bổ và sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực, nhằm nâng cao năng 
suất lao động, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả 
và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng thu 
nhập thực tế cho Nhân dân; chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng phát triển song song ngành 
công nghiệp và dịch vụ, trong đó, lấy phát triển 
dịch vụ - du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn. Tổ 
chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/
TU, ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du 
lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2025; đề ra giải pháp về phát triển thương 
mại, dịch vụ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2030.

Giải quyết đồng bộ và hiệu quả các mâu 
thuẫn, thách thức nhằm đẩy nhanh tốc độ công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa; kết hợp 
chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp theo 
hướng: Phát triển thương mại - dịch vụ tổng hợp 
hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo. Phát triển 
công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ 
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cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi 
trường. Tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công 
nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công 
nghệ thông minh; phát triển hợp lý, bền vững 
ngành công nghiệp khai khoáng theo quy hoạch. 
Phát triển kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ 
cao. Xây dựng Đề án về cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, phát triển nông, 
lâm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa; Đề 
án về chính sách tích tụ, tập trung đất đai để hình 
thành các vùng chuyên canh gắn với việc liên kết 
sản xuất giữa doanh nghiệp với địa phương và 
nông dân.

4. Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp 
tác xã, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 
số 164/NQ-CP, ngày 05/11/2020 của Chính phủ 
về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực 
hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo 
quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, ngày 
14/11/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát 
triển đô thị. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư, thu hồi đất, giao đất cho các nhà 
đầu tư để triển khai dự án. Triển khai thực hiện có 
hiệu quả các cơ chế đặc thù khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn.

Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp 
nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp trong quá trình hoạt động đầu tư 
và sản xuất kinh doanh. Cung cấp thông tin hỗ 
trợ doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo lao động, tiếp 
cận và ổn định trong sử dụng đất đai, vốn nhằm 
tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho 
doanh nghiệp phát triển. 

Chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị 
trường xuất khẩu, nhất là đối với một số mặt hàng 
chủ lực của tỉnh như: Hàng dệt may, giày da, vận 
tải và phụ tùng, sản phẩm sắt thép, linh kiện điện 
tử, thủy sản, sản phẩm gỗ, nguyên liệu giấy, hàng 
nông sản. Chú trọng thị trường nội địa, hỗ trợ các 
doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm, phát triển 
hàng hóa về nông thôn.

Khuyến khích phát triển các thành phần kinh 
tế và hình thức tổ chức kinh doanh. Năm 2021, 

phấn đấu phát triển thêm khoảng 750 doanh 
nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động 
lên hơn 9.370 doanh nghiệp; trong đó, chú trọng 
phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh 
nghiệp công nghiệp, hỗ trợ, dịch vụ. Phát triển 
thêm 35 - 40 hợp tác xã, nâng số hợp tác xã hoạt 
động lên hơn 430 hợp tác xã; xử lý dứt điểm và 
tiến hành giải thể các hợp tác xã yếu kém, ngừng 
hoạt động. Triển khai phương án chuyển đổi mô 
hình hợp tác xã thích ứng với yêu cầu mới, cung 
cấp các dịch vụ cho kinh tế hộ phát triển. Củng 
cố, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác. Hỗ 
trợ thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng, xúc tiến 
thương mại, cơ sở hạ tầng, khuyến công, khuyến 
nông, khuyến ngư, từng bước nâng cao hiệu quả 
hoạt động của kinh tế hợp tác.

5. Triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá 
chiến lược

Tổ chức tổng kết việc thực hiện 03 nhiệm vụ 
đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát 
triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu 
tư giai đoạn 2016 - 2020 để ban hành cơ chế, chính 
sách và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần tập 
trung thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược 
trong nhiệm kỳ đến.

Đẩy nhanh tốc độ phát triển, hoàn thiện hệ 
thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ 
và phát triển đô thị hiện đại bảo đảm liên thông, 
tổng thể, trọng tâm ưu tiên là phát triển hạ tầng 
giao thông chiến lược, công nghệ thông tin, 
viễn thông, cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ 
tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tổ chức 
tổng kết việc thực hiện chủ trương về xây dựng 
và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2016 - 2020; đề ra các cơ chế, chính sách và nhiệm 
vụ, giải pháp phát triển đô thị bền vững đến năm 
2025; ban hành nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy 
về xây dựng và phát triển thành phố Tam Kỳ đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng gắn với 
tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số đáp 
ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; gắn 
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chặt với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trong hệ 
thống chính trị là nhân tố quyết định sự thành 
công trước mắt và chiến lược. Rà soát, sửa đổi, bổ 
sung cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương 
trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng kế 
hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất 
lượng cao của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 gắn với 
các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển, nhu cầu sử 
dụng lao động tại Khu kinh tế mở Chu Lai và các 
địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo, nâng cao chất lượng cải cách hành 
chính, thu hút đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh các 
hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với quy định 
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chuẩn bị 
tốt nhất các điều kiện cần thiết, nhất là hạ tầng, 
mặt bằng, nguồn nhân lực... để chủ động đón bắt 
thời cơ, thu hút nguồn lực bên ngoài, đón đầu làn 
sóng dịch chuyển vốn đầu tư sau đại dịch Covid-
19. Phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, 
thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, vườn ươm 
doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du 
lịch, thương mại, nông nghiệp, chế tạo, phát triển 
kinh tế biển... Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; giữ 
vững vị trí nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có 
điểm số cao nhất cả nước về chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện các chỉ số cải cách 
hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị 
và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)... Hoàn thiện 
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

6. Phát triển mạnh kinh tế biển và vùng 
đồng bằng ven biển của tỉnh; tập trung nguồn 
lực phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du, 
miền núi

6.1. Đối với vùng đồng bằng ven biển
Tổ chức tổng kết việc 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; ban 
hành nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về định 
hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, 

ban hành các cơ chế, chính sách, đề án cụ thể để 
xây dựng vùng đồng bằng ven biển của tỉnh trở 
thành chuỗi đô thị - trung tâm dịch vụ, du lịch - 
công nghiệp sạch - nông nghiệp công nghệ cao. 
Đẩy mạnh thu hút các dự án du lịch vui chơi, giải 
trí, chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp, nông 
thôn. Đồng thời, đảm bảo sinh kế bền vững cho 
Nhân dân khu vực đồng bằng ven biển. Hoàn 
thành Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất 
đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
trên địa bàn các huyện vùng Đông của tỉnh. Xây 
dựng, tích hợp quy hoạch cấp, thoát nước vùng 
Đông vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng liên 
huyện nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu 
sử dụng nước của Nhân dân, doanh nghiệp, đáp 
ứng yêu cầu phát triển trong dài hạn của toàn bộ 
vùng Đông.

6.2. Đối với khu vực trung du, miền núi
Tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 

05-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát 
triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng 
thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 
đến năm 2025. Xây dựng Đề án phát triển kinh 
tế - xã hội miền núi gắn với thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030. Khai thác hiệu 
quả tiềm năng, thế mạnh của khu vực miền núi, 
huy động tối đa các nguồn lực để phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội; chú trọng đầu tư kết cấu hạ 
tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối giữa 
đồng bằng và miền núi, tạo động lực cho phát 
triển. Hoàn thành việc bố trí, sắp xếp, ổn định 
dân cư mang tính bền vững, lâu dài; phát triển 
sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm 
nghèo bền vững, phù hợp với điều kiện địa hình, 
kinh tế, văn hóa miền núi. 

Tập trung phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang 
trại phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu; xúc 
tiến hỗ trợ hình thành các trung tâm giống nông 
lâm chất lượng cao, các khu sản xuất trồng trọt, 
chăn nuôi, lâm nghiệp tập trung gắn với liên kết 
sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao năng suất, 
chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế vùng 
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miền núi; phục vụ nhu cầu xuất khẩu một số loại 
nông sản, dược liệu.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kết 
nghĩa giữa doanh nghiệp với địa phương; giữa 
huyện, thị, thành đồng bằng với các địa phương 
miền núi để công tác kết nghĩa thật sự hiệu quả, 
thiết thực nhất; hỗ trợ, giúp đỡ các xã biên giới, 
đất liền phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

7. Về phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã 
hội

Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 550 
năm danh xưng Quảng Nam; các hoạt động văn 
hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường quản lý 
và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật, các lễ hội; các hoạt động thông tin, tuyên 
truyền; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng 
dư luận, phản bác thông tin sai lệch của các thế 
lực phản động, thù địch. Xây dựng Đề án về phát 
triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác y tế, 
nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật 
chất, trang thiết bị hiện đại, gắn với ứng dụng 
mạnh mẽ các thành tựu của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư vào các hoạt động y tế, 
chú trọng y tế cơ sở. Ban hành chính sách thu hút 
bác sĩ hoạt động tại y tế cơ sở, vùng sâu, vùng 
xa, vùng khó khăn. Đẩy mạnh xã hội hóa trong 
lĩnh vực y tế. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; 
vấn đề bình đẳng giới. Xây dựng Đề án cơ sở dữ 
liệu y tế toàn dân Quảng Nam, liên thông lý lịch 
y tế. Tiếp tục chương trình đầu tư nâng cấp các 
bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trạm y tế các xã. Chú 
trọng thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho 
người nghèo, cho trẻ em và các trường hợp chính 
sách xã hội khác. Triển khai thực hiện tốt công tác 
phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ 
cao xảy ra ở người. 

Rà soát quy hoạch, triển khai Đề án sắp xếp, 
phát triển hệ thống trường học và cơ sở giáo 
dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII phù hợp 
với điều kiện thực tế của từng địa phương, khu 

vực, phấn đấu đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất 
trường lớp tốt nhất cho dạy và học. Khuyến khích 
phát triển mạnh mẽ giáo dục ngoài công lập, 
nhất là các trường đa cấp, trường chất lượng cao 
và trường mầm non. Xây dựng Đề án nâng cao 
chất lượng giáo dục và kỹ năng sống cho học sinh 
các bậc học; xây dựng văn hóa đọc; tăng cường 
an ninh, an toàn trường học. 

Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát 
triển khoa học và công nghệ; cơ chế, chính sách 
hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công 
nghệ của tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động 
tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và hoạt động 
sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy phát 
triển thị trường, tăng cường hợp tác về khoa học 
và công nghệ. Xây dựng Đề án thực hiện chuyển 
đổi số tại Quảng Nam hướng đến xã hội số vào 
năm 2030; cơ bản hoàn thành xây dựng chính 
quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số 
vào năm 2025. Tập trung quản lý nâng cao chất 
lượng, định hướng hoạt động lĩnh vực báo chí, 
phát thanh truyền hình.

Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ưu 
đãi người có công cách mạng, thanh niên xung 
phong, trợ cấp, bảo hiểm xã hội. Đẩy nhanh việc 
giải quyết các trường hợp tồn đọng về công nhận 
người có công và các trường hợp công nhận mới. 
Tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, các hoạt động đền ơn 
đáp nghĩa. Đổi mới các chính sách về giải quyết 
việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống 
nhân dân, nhất là tập trung giải quyết việc làm 
cho lao động nông nghiệp do chuyển đổi cơ cấu 
lao động theo cơ cấu kinh tế. 

Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo 
bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều, đặc biệt 
quan tâm khu vực đặc biệt khó khăn, đồng bào 
dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo; giảm dần khoảng cách giàu - nghèo giữa các 
vùng, miền. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị 
quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy 
về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2016 - 2020; đề ra giải pháp đến năm 2025. 
Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chính 
sách, chương trình, dự án về giảm nghèo nhằm 
thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo, hạn chế tái 
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nghèo; tạo điều kiện để người thuộc hộ nghèo, 
hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch 
vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt; thực hiện có hiệu 
quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, an 
sinh xã hội có hiệu quả, nâng cao mức sống cho 
các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. 

8. Đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, 
khoáng sản, bảo vệ môi trường

Tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 
số 06-NQ/TU, ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy về 
tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài 
nguyên khoáng sản giai đoạn 2016 - 2020; Nghị 
quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy 
về quản lý, bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 
2020, định hướng đến năm 2025; trong đó, chú ý 
đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, tác động đến 
môi trường của các mỏ khoáng sản, công trình 
thủy điện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; xây 
dựng Đề án phòng, chống thiên tai trong tình 
hình biến đổi khí hậu mới phức tạp tác động đến 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 
2025.

Giải quyết tốt vấn đề môi trường ở các khu, 
cụm công nghiệp; tổ chức đấu nối quan trắc tự 
động đối với một số nhà máy sản xuất có xả thải 
ra môi trường. Chú trọng xử lý chất thải nguy hại, 
chất thải y tế; giải quyết vấn đề nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn. Cải tạo và xử lý ô 
nhiễm môi trường trên các dòng sông, hồ; ứng 
phó và khắc phục hiệu quả các sự cố môi trường. 
Hoàn thành đầu tư xây dựng các khu xử lý, lò đốt 
rác thải Đại Hiệp, Tam Xuân để đảm bảo xử lý 
rác thải. Xây dựng Đề án thu gom, xử lý rác công 
nghiệp, rác sinh hoạt giai đoạn 2021 - 2025. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho 
thuê đất, định giá đất, giải phóng mặt bằng, tạo 
nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Quản lý 
chặt chẽ, thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng 
đất phục vụ kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. 
Tập trung giải quyết các vướng mắc về giải phóng 
mặt bằng đối với dự án trọng điểm. Rà soát, kiên 
quyết thu hồi đất đối với các trường hợp giao đất, 
cho thuê đất đã quá thời hạn quy định nhưng 
chưa xây dựng hoặc xây dựng kéo dài chưa đưa 

vào sử dụng.
9. Tăng cường công tác nội chính; quốc 

phòng, an ninh; đối ngoại
Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, quốc phòng, an 
ninh, nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị về 
bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, an ninh 
mạng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ biên giới 
quốc gia; phòng, chống, kiểm soát ma túy và các 
văn bản của Tỉnh ủy cụ thể hóa việc thực hiện 
trên địa bàn tỉnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, 
tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức 
đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, trước hết 
là người đứng đầu trong công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí. 

Tổ chức tốt công tác đối thoại, tiếp công dân 
ở các cấp nhằm chỉ đạo giải quyết kịp thời các đề 
xuất, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Nâng 
cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu 
kiện, khiếu nại đông người, vượt thẩm quyền. 
Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc 
xử lý sau thanh tra (nhất là thu hồi tài sản do vi 
phạm…).

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận 
quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, tăng 
cường thực thi pháp luật trên biển. Tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng tỉnh và các 
huyện, thị xã, thành phố thành khu vực phòng 
thủ vững chắc. Xây dựng lực lượng dự bị động 
viên, tổ chức huấn luyện, diễn tập khu vực phòng 
thủ theo kế hoạch. Chú trọng kết hợp củng cố 
quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã 
hội, giảm nghèo bền vững, nhất là ở địa bàn trọng 
điểm, vùng biên giới, vùng an toàn khu. Giữ vững 
ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng 
cường đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. 
Kiên quyết triệt phá các băng nhóm tội phạm. 
Triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục 
lập lại trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an 
toàn giao thông đường bộ, phấn đấu giảm tỷ lệ 
tai nạn giao thông.
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 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối 
ngoại; tổ chức tốt các hoạt động hữu nghị với 
các nước trong khu vực và quốc tế. Tiếp tục thực 
hiện đổi mới phương thức, nội dung hoạt động 
thông tin đối ngoại trong việc giới thiệu, quảng 
bá hình ảnh Quảng Nam, tiềm năng phát triển và 
hợp tác của tỉnh ra các nước trong khu vực. Mở 
rộng quan hệ hữu nghị với các nước, các tổ chức 
quốc tế trên cơ sở tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc. 
Tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho các dự án 
FDI đã được cấp phép đầu tư đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện và giải ngân vốn. Thực hiện tốt nhiệm 
vụ tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; 
tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc 
biệt, xây dựng “biên giới mẫu mực” giữa hai tỉnh 
Quảng Nam - Sê Kông. 

10. Xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
vững mạnh

Tiếp tục củng cố bộ máy chính quyền các 
cấp sau Đại hội; đồng thời, chuẩn bị nhân sự và 
tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nâng cao vai trò, hiệu 
quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp. Không ngừng kiện toàn, 
sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo 
hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. 
Tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả Trung tâm Giám 
sát, điều hành đô thị thông minh Quảng Nam 
(IOC Quảng Nam).

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng 
cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực 
thi công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành 
chính để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, 
điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp. Đổi mới 
phong cách, phương pháp làm việc, lấy người 
dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng 
của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước 
đo quan trọng trong cải cách hành chính. Thúc 
đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin trong xây 
dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền 
số để quản lý nhanh hơn, minh bạch, hiệu quả 

hơn. Tiếp tục rà soát các quy định về cải cách thủ 
tục hành chính theo hướng rút ngắn quy trình xử 
lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, 
giảm thời gian và chi phí thực hiện; ưu tiên các 
thủ tục phục vụ khởi nghiệp, các lĩnh vực về tài 
chính, đầu tư, đất đai, xây dựng, y tế, chính sách 
người có công. Bảo đảm đồng bộ, kết nối thông 
tin thông suốt từ Trung tâm Hành chính công tỉnh 
đến Trung tâm hành chính công/Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp; tham gia đóng góp 
tích cực, hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ chính 
trị quan trọng của tỉnh, công tác giảm nghèo bền 
vững, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, bảo vệ an 
ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội… Tiếp tục 
triển khai tốt việc giám sát và phản biện xã hội, 
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW 
và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 
của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh vận động, tập hợp các 
tổ chức thành viên, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, 
đồng bào các tôn giáo và Nhân dân tham gia vào 
sự nghiệp phát triển của tỉnh. Tăng cường củng 
cố, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân 
gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 
trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết 
đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
ngày 04/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XXII ban hành Chương trình hành động 
số 01-CTr/TU thực hiện cụ thể, trong đó nội dung 
triển khai thực hiện về công tác xây dựng Đảng 
như sau:

Ban hành các chủ trương và đề ra các nhiệm 
vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường công tác xây 
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức

- Đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức học 
tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch 
thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng sát với 
thực tiễn và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính 
trị của từng địa phương, đơn vị; thường xuyên 
kiểm tra, theo dõi việc triển khai, thực hiện các 
chủ trương của Đảng trên địa bàn để kịp thời đôn 
đốc, chỉ đạo. Tiếp tục củng cố và kiện toàn đội 
ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội 
các cấp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng 
nhiều hình thức thiết thực, tạo sự chuyển biến 
tích cực, hiệu quả trong việc nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu.

- Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển 
khai thực hiện Đề tài khoa học “Đấu tranh phòng, 
chống âm mưu diễn biến hòa bình về tư tưởng 

chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng tại tỉnh Quảng Nam”. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý 
báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo. 
Tăng cường giáo dục lý luận chính trị và truyền 
thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân. Tổ chức tốt các cuộc điều tra, 
xử lý thông tin kịp thời, định hướng tư tưởng và 
dư luận xã hội. Tiếp tục thực hiện công tác biên 
soạn và giáo dục lịch sử Đảng bộ tỉnh, các đảng 
bộ địa phương, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và lịch 
sử truyền thống các ngành.

Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy.

Ban hành các chủ trương, đề án, các nhiệm 
vụ, giải pháp trong công tác tổ chức xây dựng 
Đảng, chú trọng đổi mới công tác tổ chức, cán 
bộ

- Tổng kết, ban hành nghị quyết về nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, kiện toàn tổ 
chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 
đến năm 2030.

- Kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới về 
quy trình, quy định, quy chế trong công tác cán 
bộ và đảng viên theo quy định, hướng dẫn của 
Trung ương. Xây dựng Bộ tiêu chí cụ thể (có định 
lượng) để thực hiện việc nhận xét, đánh giá, phân 
loại cán bộ. Tạo môi trường thuận lợi phát huy 
cao nhất năng lực cán bộ, thúc đẩy đổi mới, sáng 
tạo, khuyến khích, trọng dụng, bảo vệ cán bộ 
dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách 
nhiệm vì lợi ích chung. 

- Triển khai tốt công tác quy hoạch, đào tạo, 
bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách 

cHƯơNG TrÌNH HÀNH ĐỘNG cỦA TỈNH ỦY
 TrIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH 

lẦN THỨ XXII ĐỀ rA NHỮNG NỘI DUNG 
TrỌNG TÂM VỀ cÔNG Tác XÂY DỰNG ĐẢNG



59XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 11+12/2020

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

cán bộ; trong đó, chú ý quan tâm cán bộ nữ, cán 
bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ 
khoa học và công nghệ; có cơ chế thu hút, trọng 
dụng nhân tài. Xây dựng Đề án về luân chuyển 
cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ để có kế hoạch đào 
tạo, rèn luyện cán bộ, đáp ứng yêu cầu trước mắt 
và lâu dài trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh. 
Triển khai xây dựng và thực hiện Đề án bí thư cấp 
ủy huyện không phải là người địa phương; Đề án 
về chuyển đổi vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp phòng giữa các cơ quan 
khối Đảng, Nhà nước và Mặt trận, tổ chức chính 
trị - xã hội tỉnh.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng; tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ về hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở 
đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. 
Thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên. Thường 
xuyên rà soát, sàng lọc để đưa những đảng viên 
không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng 
tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 
của Ban Bí thư. 

Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy.

Ban hành các chủ trương, đề án, đề ra các 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, 
thi hành kỷ luật trong Đảng

- Tổng kết, ban hành nghị quyết chuyên đề về 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; trong đó, 
chú trọng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; quy 
trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi 
hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, ban thường 
vụ cấp ủy; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban 
hành mới một số quy định, quy chế về công tác 
kiểm tra, giám sát theo quy định của Trung ương. 

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác giám sát theo hướng mở rộng, kiểm 
tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; chú 
trọng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc thực 
hiện quy chế làm việc, việc kê khai tài sản; các lĩnh 
vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm; các địa phương, 
đơn vị có vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận 
quan tâm; gắn kiểm tra, giám sát tập thể với trách 

nhiệm người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
- Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của 

Đảng với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 
dân, thanh tra của Nhà nước, hoạt động của các 
cơ quan tư pháp và giám sát nhân dân của Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội. Xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá 
nhân vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước.

Cơ quan chủ trì tham mưu: Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy.

Ban hành các chủ trương, đề án, đề ra các 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ trong công tác dân vận

- Tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương tăng 
cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác dân vận trong tình hình mới. Ban hành 
nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về công tác dân 
vận trong tình hình mới.

- Nêu cao vai trò của người đứng đầu các cấp 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, theo 
dõi việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công 
tác dân vận. Chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt cơ 
chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân 
làm chủ” gắn với phương châm “Dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 
hưởng”. 

- Tổ chức tốt việc lấy ý kiến của Nhân dân, tham 
gia giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các 
tổ chức chính trị - xã hội khi xây dựng các chương 
trình, đề án, chính sách, dự án triển khai đầu tư 
trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tăng cường đối 
thoại, tiếp xúc, lắng nghe và kịp thời giải quyết 
nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân 
dân theo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân 
và có trách nhiệm với nhân dân”, phát huy vai trò 
của Nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững 
mạnh. Tích cực phát động các phong trào thi đua 
yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân 
vận khéo”, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng 
các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
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Hội ngHị TỉnH ủy mở rộng lần THứ 
2 (kHóa XXii) THông qua nHiều nội 
dung quan Trọng

Vừa qua, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị 
Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 2 (khóa XXII). Các 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, Lê Văn Dũng - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. 
Tham dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên, 
lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Mặt trận, 
hội đoàn thể; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội; 
thường trực huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND huyện, thị, thành 
phố…

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 (khóa XXII) nhằm 
đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 
2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; 
thông qua chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Chương trình 
công tác toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm 
kỳ 2020-2025 và Chương trình công tác của Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; Báo cáo kết 
quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của 
Tỉnh ủy năm 2020; thông qua Chương trình công 
tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy khóa 
XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình kiểm 
tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2021; cho ý kiến về 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-
2025) và Kế hoạch tài chính 05 năm (2021-2025); 
thông qua Báo cáo công tác tài chính của Tỉnh ủy 
năm 2020.

Theo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 
Nghị quyết năm 2020, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy 
đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị triển 
khai thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, 
của tỉnh; đề ra nhiều giải pháp quyết liệt phát 
triển kinh tế, tập trung huy động các nguồn lực, 
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc 
đẩy tăng trưởng. Do bị tác động bởi dịch bệnh 
Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh, 
xuất nhập khẩu hàng hóa, vận tải, dịch vụ, du 

lịch gặp không ít khó khăn, làm ảnh hưởng nặng 
nề đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của 
người dân trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng 
GRDP dự kiến âm 7,2%. Tổng sản phẩm trên địa 
bàn (GRDP) đạt hơn 67.551 tỷ đồng (theo giá so 
sánh 2010). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn ước thực hiện 20.272 tỷ đồng, đạt 78,6% so 
với dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước 
thực hiện 29.439 tỷ đồng, đạt 108% dự toán...

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng 
đã tập trung lãnh đạo, thực hiện xây dựng Đảng 
trên các mặt; tiếp tục thực hiện NQTW 4 khóa XII 
gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; đáng chú ý là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập 
trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quá trình 
chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 
2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng với nhiều hình thức để cán bộ, 
đảng viên, Nhân dân toàn tỉnh nhận thức sâu sắc 
về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ 
các cấp, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, 
góp phần tổ chức thành công đại hội và sớm đưa 
nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 
- 2025 từng bước đi vào cuộc sống... Công tác tổ 
chức, cán bộ được thực hiện hiệu quả; tập trung 
thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ đại 
hội đảng bộ các cấp. Hoàn thành việc rà soát, bổ 
sung quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm 
kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021; đặc biệt, bổ sung quy 
hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức 
danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 
2025, 2021 - 2026 đảm bảo đúng Hướng dẫn của 
Ban Tổ chức Trung ương… Trong năm, UBKT các 
cấp đã tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện 
tốt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công 
tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các 
cấp. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành 
kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc thực hiện 
Quy định số 30-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành Trung 
ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ 
Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của 
Đảng… Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo 
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triển khai, quán triệt, kiểm tra, giám sát và sơ kết, 
tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận về công tác dân vận. Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ban hành Kế hoạch số 299-KH/TUvề tổ chức đối 
thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy tỉnh 
năm 2020… Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở 
tích cực, chủ động nắm tình hình tư tưởng, đời 
sống Nhân dân trong tỉnh, giúp Nhân dân phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững...

Nhìn chung, năm 2020, nhờ sự vào cuộc sớm 
và quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị 
trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả 
thiên tai, đến nay, đã cơ bản kiểm soát được dịch 
bệnh, ổn định đời sống người dân, nhất là đồng 
bào bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, bão lũ vừa 
qua, không để xảy ra tiêu cực, dư luận xấu. Các 
cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo tổ chức thành 
công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 
2025. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan 
trọng. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống 
nhân dân được cải thiện đáng kể. Nhiều chương 
trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được triển 
khai đồng bộ và có hiệu quả. Công tác xây dựng 
Đảng tiếp tục được tăng cường. Công tác quốc 
phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ 
vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị, cải 
cách hành chính được chú trọng. Hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - 
xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường – 
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: năm 2021, 
là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, năm diễn ra Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự báo tình hình thế giới 
tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch 
Covid-19 vẫn chưa được khống chế; tăng trưởng 
kinh tế thế giới có khả năng phục hồi nhưng còn 
chậm; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ và sâu rộng đến 

mọi mặt của đời sống. Bối cảnh quốc tế và trong 
nước tạo ra những cơ hội, thuận lợi; đồng thời, 
đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ 
lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành để 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 
2021, tạo nền tảng phát triển cho những năm 
tiếp theo. Trước mắt đề nghị các cấp, các ngành, 
địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện: quán 
triệt, tổ chức tốt việc học tập, xây dựng chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; tiếp tục củng 
cố, kiện toàn bộ máy bắt tay ngay vào việc phân 
công nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị; đề nghị Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy, các địa phương cần tập trung ngay 
việc xây dựng đề án nhân sự cho bầu cử Quốc 
hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích 
cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19, không chủ quan lơ là, ở những 
nơi có người về từ vùng dịch phải nhanh chóng rà 
soát, cách ly; thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống 
dịch bệnh COVID – 19 vừa khôi phục sản xuất; tập 
trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, ưu tiên 
khắc phục hạ tầng giao thông, hỗ trợ Nhân dân 
miền núi xây dựng, sửa chữa nhà cửa ổn định đời 
sống nhân dân...

Phi Anh

Công bố quyếT địnH điều động, bổ 
nHiệm CHứC danH bí THư THànH ủy 
Tam kỳ và CHánH văn pHòng TỉnH ủy

Vừa qua, tại Thành ủy Tam Kỳ và Văn phòng 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố các quyết 
định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ và điều động, bổ nhiệm cán 
bộ giữ chức danh Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, Chánh 
Văn phòng Tỉnh ủy.

Các 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; Lê Văn Dũng 
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Chín – 
UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự, công 
bố và trao các quyết định nêu trên.

Theo đó, tại Thành ủy Tam Kỳ, Trưởng ban Tổ 
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chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín công bố Quyết định số 
1927 ngày 25.11.2020 của Thủ tướng Chính phủ 
phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 
đối với đồng chí Nguyễn Hồng Quang.

Cũng tại đây, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín 
công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về việc điều động đồng chí Trần Nam Hưng - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng 
Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Thành ủy Tam Kỳ, 
chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành 
phố, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Bí 
thư Thành ủy Tam Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ 
ngày 01/12/2020.

Tại Văn phòng Tỉnh ủy, thay mặt Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn 
Chín công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về việc điều động đồng chí Phan Văn Bình - 
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến 
nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm 
giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 
01/12/2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt 
Cường chúc mừng các đồng chí Nguyễn Hồng 
Quang, Trần Nam Hưng, Phan Văn Bình được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tín nhiệm giao 
đảm nhận cương vị công tác mới và tin tưởng các 
đồng chí sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu dặn dò đối với các đồng chí được 
giao nhiệm vụ mới, đồng chí Phan Việt Cường-
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 
Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Nam mong 
muốn ở vị trí công tác mới, đồng chí Nguyễn Hồng 
Quang cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục 
quan tâm bằng những cơ chế, chính sách, tháo 
gỡ các khó khăn để TP.Tam Kỳ phát triển tương 
xứng với vị thế của đô thị tỉnh lỵ;  mong muốn 
đồng chí Trần Nam Hưng, đem hết sức lực, kinh 
nghiệm tích lũy trong quá trình công tác tại Văn 
phòng Tỉnh ủy, chăm lo phát huy truyền thống 
đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng 
bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường 
trực Thành ủy; tranh thủ tốt các nguồn lực để 
cùng chung tay đưa TP.Tam Kỳ phát triển đáp ứng 
với sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân, của 
lãnh đạo tỉnh; mong muốn đồng chí Phan Văn 
Bình tiếp tục học tập từ các đồng chí nguyên lãnh 
đạo Văn phòng Tỉnh ủy, quy tụ sự đoàn kết thống 
nhất, phát huy trí tuệ tập thể trong văn phòng 
cấp ủy giúp cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo điều hành, kể cả đối ngoại theo đúng chức 
năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tiễn 
phát triển của tỉnh ở giai đoạn mới.

Anh Minh (tổng hợp)

đảng ủy Công an TỉnH quảng nam: Tổ 
CHứC Hội ngHị Tổng kếT năm 2020

Sáng ngày 10/12/2020, tại Hội trường Công an 

Các đồng chí Phan Việt Cường, Nguyễn Chín 
trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí 

Nguyễn Hồng Quang

Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định và tặng hoa chúc 
mừng các đồng chí Trần Nam Hưng, Phan Văn Bình
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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: Trần Ngọc Nhiều, 
Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thị Tuyết, Lê 
Thanh Tuấn… 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.

tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, thảo luận 
thông qua Nghị quyết Đảng ủy năm 2021. Đồng 
chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công 
an tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng 
chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và 
Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Chấp 
hành Đảng bộ Công an tỉnh, các đồng chí Bí thư 
Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh; 
đại diện lãnh đạo Công an huyện, thị, thành phố 
trong tỉnh.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo đánh 
giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy 
Công an tỉnh năm 2020 (Nghị quyết số 08-NQ/
ĐUCA ngày 31/12/2019) và dự thảo Nghị quyết 
về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;  Báo cáo 
tổng kết cong tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy 
năm 2020, dự thảo chương trình, kế hoạch kiểm 
tra, giám sát năm 2021…

Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị 
quyết năm 2020 đánh giá: Năm 2020 trong bối 
cảnh tình hình đất nước nói chung, tỉnh Quảng 
Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhất là tác 
động, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19; 
thiên tai, bão lũ nặng nề. Nhiệm vụ đặt ra đối với 
Công an tỉnh là vừa phải đảm bảo an ninh, trật tự 
xã hội, nhất là đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ 
đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội  đại  biểu Đảng 
bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, tích cực tham 
gia phòng chống dịch Covid-19, cứu nạn, cứu hộ, 
giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; 
đồng thời tổ chức thành công Đại hội đại biểu 
Đảng bộ công an tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, 
nhiệm kỳ 2020-2025 . Trong bối cảnh đó, Công an 
tỉnh đã triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết năm 2020 của 
Đảng ủy; Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo thực 
hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây 
dựng lực lượng Công an  tỉnh trong sạch, vững 
mạnh. Các mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đề ra cho 
năm 2020 được triển khai thực hiện nghiêm túc. 
Công an các đơn vị, địa phương bám sát chương 
trình công tác, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính 
quyền những chủ trương, giải pháp đảm bảo an 

ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc phức tạp 
về an ninh, trật tự. Nhất là đảm bảo an ninh góp 
phần quan trọng vào sự thành công của đại hội 
Đảng bộ các cấp. Tình hình an ninh, trật tự trên 
địa bàn được giữ vững, các loại tội phạm được 
kiểm soát chặt chẽ….Công tác tham mưu, lãnh 
đạo chỉ huy, xây dựng Đảng, xây dựng lực lược 
được chú trọng và đạt kết quả tốt; đã chú trọng 
xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, 
tổ chức và đạo đức, thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII  gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm 
các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Nghị quyết năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ  
bao trùm được xác định là: Đảng ủy lãnh đạo 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành 
năm 2021, xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh  và xây 
dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra năm 2021.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công 
an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 Chi, Đảng bộ trực 
thuộc vì đã có thành tích: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm 2020 và 2 đồng chí đảng viên vì có 
thành tích Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ 5 năm liền.

An Phước




