
QUẢNG NAM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN THAM GIA 
XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

LÊ VĂN DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Những kết quả đạt được

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 
nhiều văn bản cụ thể hóa đường 
lối, chủ trương của Đảng về phát 
huy quyền dân chủ, về mối quan 
hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, Nhân dân làm chủ”, nhất 
là nội dung Nhân dân làm chủ và 
phương châm “Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra, dân giám 
sát, dân thụ hưởng”; qua đó, tạo 
điều kiện thuận lợi để Nhân dân 
thực hiện tốt quyền dân chủ trực 
tiếp cùng với quyền dân chủ gián 

tiếp thông qua đại diện của mình 
một cách thiết thực, hiệu quả, 
tích cực tham gia xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị ngày càng 
trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, sau khi Ban Bí thư 
có Quyết định số 99-QĐ/TW, 
ngày 03/10/2017 về ban hành 
Hướng dẫn khung để các cấp ủy, 
tổ chức đảng trực thuộc Trung 
ương tiếp tục phát huy vai trò 
của Nhân dân trong đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy ban hành Kế hoạch số 147-
KH/TU, ngày 29/3/2018 về thực 
hiện Quyết định số 99-QĐ/TW. 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các 
cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện 
đầy đủ các nội dung công khai 
để Nhân dân biết, góp ý và giám 
sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ 
vững lập trường tư tưởng chính 
trị, phẩm chất đạo đức, lối sống 
của cán bộ, đảng viên; quán triệt, 
triển khai thực hiện các quy định 
của Đảng về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, 
nhất là người đứng đầu, cán bộ 
chủ chốt các cấp; đồng thời, ban 
hành Quy định số 1224-QĐ/TU, 
ngày 06/5/2019 về trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
trước hết là các đồng chí Thường 
trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu 
các cấp trên địa bàn tỉnh. Phân 
công các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đứng điểm chỉ 
đạo các địa phương, các xã trọng 
điểm, nhất là các xã vùng Đông 
Nam của tỉnh, tham gia dự sinh 
hoạt chi bộ khu dân cư ít nhất 01 
lần/năm và sinh hoạt ban chấp 
hành đảng bộ xã, phường, thị 
trấn ít nhất 01 lần/năm. Định kỳ 
hằng tháng, Thường trực Tỉnh ủy, 

Gắn bó với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 
có ý nghĩa to lớn đối với sự sống còn của Đảng, dân tộc và chế độ. Đó là nguồn gốc sức mạnh, là quy luật tồn 
tại và phát triển của Đảng ta. Nhận thức sâu sắc vai trò của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng và 
hệ thống chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương nhằm phát huy quyền làm chủ, vai 
trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; qua đó, tạo sự đồng 
thuận cao của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của 
Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Sáng ngày 31/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức Hội nghị gặp gỡ, 
đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với công nhân, người lao động 

trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp. - Ảnh: Thúy Hằng
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Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND và UBND 
tỉnh chủ trì tiếp công dân tại Trụ 
sở tiếp công dân tỉnh theo lịch 
được đăng tải, thông báo công 
khai trên các phương tiện thông 
tin đại chúng; tổ chức tiếp công 
dân đột xuất khi cần thiết để lắng 
nghe các kiến nghị, phản ánh của 
Nhân dân. Qua đó, lắng nghe, tiếp 
thu ý kiến góp ý của Nhân dân về 
công tác quản lý điều hành, thái 
độ, phong cách làm việc của cán 
bộ, công chức, viên chức của các 
đơn vị, địa phương; thực hiện 
tốt phương châm “Trọng dân, 
gần dân, hiểu dân, học dân và có 
trách nhiệm với dân”; trực tiếp 
chỉ đạo giải quyết cho người dân 
những vướng mắc, khó khăn, bức 
xúc, góp phần hạn chế tình trạng 
khiếu nại vượt cấp và kéo dài, tạo 
được sự đồng thuận, nhất trí cao 
trong các cấp ủy, tổ chức đảng, 
làm cho Nhân dân tin tưởng vào 
sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh việc tiếp công dân 
theo quy định, người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền các cấp còn 
tổ chức đối thoại trực tiếp với 
Nhân dân. Thông qua đối thoại, 
tạo môi trường dân chủ, cởi mở 
để Nhân dân được trực tiếp gặp 
gỡ, trao đổi, phản ánh, kiến nghị, 
đề xuất tâm tư, nguyện vọng với 
người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền; trên cơ sở đó, người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền các cấp 
trực tiếp trao đổi, giải thích và 
chỉ đạo các cơ quan liên quan 
giải trình, trả lời, giải quyết được 
nhiều vấn đề liên quan đến các 
lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng 
thời, tiếp thu các ý kiến góp ý của 
Nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành của cấp ủy, chính 
quyền; từ đó, có những giải pháp 
cụ thể trong lãnh đạo, điều hành 
nhằm tăng cường mối quan hệ 
gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính 
quyền với Nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã có 
những chuyển biến tích cực trong 
nhận thức và hành động, xem 
trọng việc phát huy vai trò của 
Nhân dân trong đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ; tập trung đổi mới nội dung, 
phương thức công khai để Nhân 
dân được biết, ủng hộ, tích cực 
tham gia góp ý, giám sát việc tu 
dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo 
đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên. Thường xuyên tổ chức quán 
triệt, triển khai thực hiện các văn 
bản chỉ đạo của Trung ương, 
của tỉnh đến cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân; đồng 
thời, cụ thể hóa bằng chương 
trình, kế hoạch thực hiện tại địa 
phương, phát huy quyền làm chủ 
của Nhân dân. Thường xuyên chỉ 
đạo, tổ chức để Nhân dân tham 
gia góp ý, xây dựng chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; tạo điều kiện để 
Nhân dân tham gia giám sát các 
cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức trong 
việc thực hiện chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; tham gia đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực; giám sát việc thực thi 
công vụ của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức. Công khai để 
Nhân dân biết các thông tin về kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
dự án công trình đầu tư…; Nhân 
dân bàn về chủ trương và quyết 
định trực tiếp mức đóng góp 
xây dựng các công trình phúc 
lợi công cộng…; Nhân dân bàn, 
biểu quyết để cấp có thẩm quyền 
quyết định trong xây dựng hương 
ước, quy ước thôn, tổ dân phố; 
việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
trưởng thôn, tổ dân phố; bầu, bãi 
nhiệm thành viên Ban Thanh tra 
nhân dân, Ban Giám sát đầu tư 
của cộng đồng.

Thông qua Mặt trận và các 
đoàn thể chính trị - xã hội, Nhân 
dân được tham gia bàn bạc, đóng 
góp ý kiến, giám sát, quyết định 
những nội dung liên quan đến 
quyền và lợi ích của mình. Thời 
gian qua, Mặt trận và các đoàn 
thể chính trị - xã hội phát huy tốt 
vai trò giám sát và phản biện xã 
hội, góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền theo Quyết 
định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW, 
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính 
trị; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 



Sáng ngày 02/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
tổ chức đối thoại trực tuyến với nông dân năm 2022. – Diệu Hiền.
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02/02/2018 của Ban Bí thư. Tổ 
chức nhiều cuộc giám sát chuyên 
đề, đột xuất theo yêu cầu của 
Trung ương và Tỉnh ủy. Thường 
xuyên tổ chức phản biện các dự 
thảo đề án, nghị quyết, chỉ thị 
quan trọng của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh có liên quan đến phát triển 
kinh tế - xã hội, được đông đảo 
người dân quan tâm. Qua giám 
sát, phản biện xã hội, đã đề xuất, 
kiến nghị với các cơ quan, đơn vị 
có thẩm quyền điều chỉnh một 
số chính sách liên quan trực tiếp 
đến quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người dân, tạo 
sự đồng thuận xã hội, sự ủng hộ 
của người dân trong tổ chức thực 
hiện; thực hiện tốt phương châm 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 
hưởng”. Bên cạnh đó, thường 
xuyên phát động các phong trào 
thi đua, nhân rộng những mô 
hình tiêu biểu, hiệu quả có sức lan 
tỏa sâu rộng để biểu dương, khen 
thưởng, khích lệ Nhân dân tham 
gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ gắn với 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/
TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực 
tuyên truyền, vận động Nhân dân 
thực hiện tốt chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; nâng cao nhận 
thức của Nhân dân về đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” 
trong nội bội cán bộ, đảng viên. 
Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân, 
Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở hoạt 
động khá hiệu quả, góp phần 
thiết thực vào việc thực hiện dân 
chủ ở cơ sở, phát huy được dân 
chủ trực tiếp của Nhân dân tại địa 
bàn dân cư…

Công tác đấu tranh ngăn chặn 
những biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên 
và xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm 
đã đạt được nhiều kết quả quan 
trọng. Các vụ án tham nhũng, 
lãng phí xảy ra trên địa bàn tỉnh 
được phát hiện, xử lý kịp thời. Cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, nhất là người đứng đầu các 
cấp gương mẫu, nghiêm túc thực 
hiện, cầu thị lắng nghe ý kiến, 
chịu sự giám sát của Nhân dân. 
Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân 
dân, đạo đức công vụ của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức có nhiều chuyển biến 
tích cực; qua đó, góp phần củng 
cố niềm tin của Nhân dân đối 
với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính 
quyền các cấp.

Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, việc phát huy vai trò của 
Nhân dân tham gia xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị còn 
một số tồn tại, hạn chế như: 

Công tác tuyên truyền, quán 
triệt để người dân hiểu sâu sắc 
các văn bản, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước chưa được thường 
xuyên, chưa thật sự tạo nhận thức 
sâu rộng đến từng người dân. 
Công tác tuyên truyền để Nhân 
dân nắm rõ nội dung Nghị quyết 
Trung ương 4 khoá XII, phát huy 
vai trò, trách nhiệm tham gia xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận diện 
đúng 27 biểu hiện suy thoái, 19 
điều quy định đảng viên không 
được làm và tích cực phản ánh, tố 
giác những cán bộ, đảng viên có 
biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hoá”, có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật còn hạn chế.

Việc tổ chức triển khai thực 
hiện Quyết định số 99-QĐ/TW 
của một số cấp ủy, tổ chức đảng 
chưa thực sự sâu rộng, còn mang 
tính hình thức; các nội dung công 
khai và hình thức công khai để 
Nhân dân biết, góp ý và giám sát 
việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm 
chất đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đảng viên; phát huy vai trò của 
Nhân dân trong đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hoá” trong nội 
bộ có mặt còn hạn chế.

Việc phát huy vai trò của Nhân 
dân trong việc tham gia giám sát 
ở một số nơi hiệu quả chưa cao; 
công tác đối thoại với Nhân dân ở 
một số địa phương chưa thường 
xuyên; vai trò giám sát của Ban 
Thanh tra nhân dân, Ban Giám 
sát đầu tư cộng đồng một số nơi 
chưa được phát huy đúng mức.

Một số nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm trong thời gian đến

Để tiếp tục phát huy hơn nữa 
vai trò của Nhân dân tham gia xây 
dựng Đảng và hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh trong 
thời gian đến, các cấp ủy, tổ chức 
đảng, chính quyền, Mặt trận và 
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 
cần tập trung thực hiện tốt một 
số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động để Nhân 
dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của 
việc tham gia xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị nhằm giúp Đảng và hệ 
thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh toàn diện, cũng là để bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của bản thân, gia đình và xã 
hội. Từ đó, nâng cao nhận thức, 
phát huy vai trò, trách nhiệm của 
mình trong việc tham gia xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống 
chính trị ngày càng hiệu quả hơn. 
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Hai là, các cấp ủy, tổ chức 
đảng, chính quyền các cấp và cả 
hệ thống chính trị tiếp tục thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Hội 
nghị Trung ương 4 khóa XIII, Kết 
luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 
của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp 
tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị; Quy định số 37-
QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban 
Chấp hành Trung ương về những 
điều đảng viên không được làm; 
Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 
07/6/2012 của Ban Bí thư về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt của các cấp.

Quán triệt, triển khai thực 
hiện tốt hơn nữa tư tưởng Hồ Chí 
Minh, các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về công tác dân 
vận, về thực hiện dân chủ gắn 
với phát huy vai trò của Nhân 
dân trong xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh một cách thực chất, hiệu 
quả. Thường xuyên tổ chức các 
diễn đàn để lắng nghe ý kiến góp 
ý trực tiếp của Nhân dân về công 
tác xây dựng Đảng, xem đây là 
việc làm thường xuyên, nhiệm 
vụ, giải pháp cần thiết để không 
ngừng nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
đảng. Thực hiện nghiêm túc chế 
độ cung cấp thông tin cho Nhân 
dân và trách nhiệm tiếp thu, giải 
trình của cá nhân, tổ chức được 
giao nhiệm vụ trước Nhân dân.

Ba là, tiếp tục triển khai thực 
hiện tốt những chủ trương, chính 
sách đảm bảo quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của Nhân dân; 
nâng cao chất lượng đời sống 
mọi mặt cho người dân, thu hẹp 
khoảng cách giàu nghèo, đảm 
bảo an sinh xã hội, giải quyết 
những vấn đề bức xúc đặt ra trong 

thực tiễn. Đời sống vật chất và 
tinh thần của Nhân dân được cải 
thiện sẽ góp phần nâng cao hơn 
nữa niềm tin của Nhân dân vào 
sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; 
từ đó, vai trò của Nhân dân trong 
việc tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh sẽ ngày càng 
được khẳng định và hiệu quả, 
chất lượng đóng góp của Nhân 
dân cũng được nâng cao hơn.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách 
hành chính gắn với chuyển đổi 
số; tổ chức công khai, minh bạch 
những nội dung mà Nhân dân 
được biết, cần phải bàn, cần phải 
kiểm tra, giám sát; tiếp tục rà soát, 
chỉ đạo giải quyết dứt điểm các 
vấn đề còn tồn đọng liên quan 
đến đề xuất, kiến nghị của Nhân 
dân. Nâng cao hiệu quả công tác 
tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp dân, 
đối thoại, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị của Nhân dân. 
Tập trung xây dựng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức có đủ phẩm chất và năng 
lực, có bản lĩnh chính trị, ý thức 
tổ chức kỷ luật cao, thật sự tiên 
phong, gương mẫu, trọng dân, 
gần dân, hiểu dân, học dân, có 
trách nhiệm với dân, xứng đáng 
là người lãnh đạo, là đầy tớ trung 
thành của Nhân dân. Kiên quyết 
xử lý nghiêm minh những cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức 
thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, 
quan liêu, hách dịch, cửa quyền, 
nhũng nhiễu dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, nhất là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu 
cần “tự soi, tự sửa” chính mình gắn 
với không ngừng học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, đề cao trách 
nhiệm nêu gương trong việc tự 
giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, 
lối sống, tận tụy với công việc, nói 

đi đôi với làm; nêu gương trong 
giải quyết các yêu cầu, nguyện 
vọng chính đáng của Nhân dân.

Năm là, Mặt trận và các đoàn 
thể chính trị - xã hội cần phải thực 
sự gần dân, sát dân, là cầu nối giữa 
Nhân dân với Đảng, đóng vai trò 
quan trọng trong việc xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của Nhân dân; 
thường xuyên gần gũi, nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng của các tầng 
lớp nhân dân, kịp thời phản ánh, 
kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính 
quyền quan tâm, tạo điều kiện 
thuận lợi để Nhân dân tham gia 
xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị, đặc biệt là việc Nhân dân tham 
gia giám sát các cơ quan, tổ chức 
đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, 
đảng viên thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của mình. Phát huy vai 
trò nòng cốt trong việc thực hiện 
quyền làm chủ của Nhân dân; tích 
cực tuyên truyền, vận động Nhân 
dân đấu tranh, ngăn chặn các vụ 
việc tham nhũng, tiêu cực, các tệ 
nạn xã hội, đẩy lùi sự suy thoái, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong 
nội bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả công tác giám sát, phản biện 
xã hội, tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền theo 
Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-
QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện tốt việc phát huy vai 
trò của Nhân dân tham gia xây 
dựng Đảng và hệ thống chính 
trị có ý nghĩa quan trọng đối với 
công tác xây dựng Đảng; chắc 
chắn sẽ góp phần làm cho cấp ủy, 
tổ chức đảng, chính quyền, Mặt 
trận và các đoàn thể chính trị - xã 
hội các cấp ngày càng trong sạch, 
vững mạnh; củng cố sự liên hệ 
máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân, tạo sự thống nhất cao, 
tăng cường niềm tin của Nhân 
dân đối với Đảng, Nhà nước. 
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NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TẠO MÔI TRƯỜNG 
CHO KHỞI NGHIỆP, ĐẦU TƯ, KINH DOANH

LÊ TRÍ THANH
Phó Bí thư Tỉnh uỷ,

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
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Công tác chỉ đạo điều hành 
về cải cách hành chính và 
những kết quả nổi bật trong 
thời gian qua

Trong những năm qua, công 
tác cải cách hành chính thực sự 
trở thành khâu đột phá trong 
công tác quản lý, điều hành của 
tỉnh, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội, được tổ 
chức, doanh nghiệp và Nhân dân 
đánh giá tích cực. Với quan điểm 
“lấy sự hài lòng của người dân và 
doanh nghiệp là tiêu chí để đánh 
giá hiệu quả hoạt động của các 
cơ quan nhà nước các cấp”, tỉnh 
Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo, 
điều hành để tổ chức thực hiện 
hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành 
chính với nhiều giải pháp và cách 
làm mới, mô hình, sáng kiến mới, 
các nhiệm vụ trọng tâm được tập 
trung chỉ đạo thực hiện có hiệu 
quả như: Sắp xếp lại bộ máy hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả; mạnh 
dạn thí điểm thành công nhiều 
mô hình mới, đột phá gắn với tinh 
giản biên chế; siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương trong cơ quan hành 
chính nhà nước; rà soát, bổ sung 
quy định rõ hơn trách nhiệm của 
người đứng đầu gắn với nâng 
cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, 
trình độ và chất lượng phục vụ 
của cán bộ, công chức, viên chức; 

thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp 
việc về cải cách hành chính và 
chuyển đổi số để chỉ đạo kịp thời 
những vấn đề khó, phức tạp liên 
quan đến cải cách hành chính và 
chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 
Chỉ đạo đơn giản hóa, rà soát, 
cắt giảm từ 30-50% thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
trên nhiều lĩnh vực; đẩy mạnh 
cắt giảm và xóa bỏ chi phí không 
chính thức thông qua hoàn thiện 
nền tảng Chính quyền điện tử, 
Chính quyền số; tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin, kết 
nối liên ngành, liên thông dịch vụ 
công trực tuyến nhằm giảm thời 
gian đi lại, tạo thuận lợi cho người 
dân, doanh nghiệp; đổi mới thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính theo hướng không 
theo địa giới hành chính; đẩy 
mạnh phân cấp, ủy quyền quản 
lý nhà nước, giải quyết TTHC cho 
các Sở, Ban, ngành và địa phương 
thực hiện như quản lý quy hoạch, 
xây dựng, dịch vụ công, quản 
lý ngân sách nhà nước, tài sản 
công…; triển khai Đề án thí điểm 
chuyển giao nhiệm vụ một số 
nhiệm vụ hành chính công qua 
dịch vụ bưu chính công ích. Nâng 
cao chất lượng phục vụ tại Trung 
tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
theo nguyên tắc 4 tại chỗ “Tiếp 

nhận - thẩm định - phê duyệt - trả 
kết quả”; triển khai đồng bộ, hiệu 
quả mục tiêu 4 tăng “tăng tính 
công khai minh bạch; tăng cường 
trách nhiệm trong thực thi công 
vụ; tăng cường phương thức 
giải quyết TTHC qua môi trường 
mạng; tăng sự hài lòng của người 
dân, doanh nghiệp”, 2 giảm “giảm 
thời gian thực hiện TTHC; giảm 
chi phí tuân thủ TTHC”, 2 không 
“không gây phiền hà, sách nhiễu; 
không trễ hẹn”; phê duyệt kiến 
trúc Chính quyền điện tử tỉnh 
Quảng Nam (phiên bản 2.0) nhằm 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của bộ máy hành chính nhà 
nước và chất lượng phục vụ người 
dân, doanh nghiệp; xây dựng Hệ 
thống bản đồ thực thi thể chế của 
tỉnh để giám sát tiến độ giải quyết 
TTHC, hồ sơ trực tuyến, thanh 
toán trực tuyến của các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh…

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, 
quyết liệt của cả hệ thống chính 
trị, công tác cải cách TTHC, hiện 
đại hoá nền hành chính, ứng 
dụng công nghệ thông tin, xây 
dựng chính quyền điện tử, cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 
nhiều kết quả quan trọng thông 
qua những con số nổi bật: Giai 
đoạn 2016-2020, tỉnh ban hành 
355 văn bản quy phạm pháp luật 
(183 Nghị quyết và 172 Quyết 
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định); các đơn vị, địa phương 
đã ban hành trên 700 văn bản 
chỉ đạo, điều hành về cải cách 
hành chính. Đã có trên 150 mô 
hình, sáng kiến cải cách hành 
chính được triển khai, áp dụng 
như thành lập Trung tâm Phục 
vụ hành chính công cấp tỉnh, 
Trung tâm hành chính công cấp 
huyện; mô hình Văn phòng phục 
vụ chung các cơ quan tham mưu 
giúp việc của Tỉnh ủy; Bản tin điện 
tử cải cách hành chính gửi các 
thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách 
hành chính cấp tỉnh, các huyện; 
Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh 
tranh cấp sở, ban, ngành và địa 
phương (DDCI) thuộc tỉnh Quảng 
Nam; Quy định đánh giá, xếp 
loại mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ của các sở, ban, ngành, đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND tỉnh; Quy chế xử lý phản 
ánh, kiến nghị của doanh nghiệp 
gắn với trách nhiệm người đứng 
đầu... Đến nay đã có trên 1.000 
TTHC ở hầu hết các lĩnh vực, các 
cấp hành chính đã được cắt giảm 
thời gian giải quyết, trong đó có 
nhiều TTHC được cắt giảm 1/3 
đến 1/2 thời gian giải quyết (các 
thủ tục đăng ký kinh doanh, văn 

hóa, thể thao và du lịch, tư pháp, 
nội vụ; ...); 1.455 TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của các sở, ban, 
ngành đưa vào giải quyết tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính 
công; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh đã ủy quyền 191/260 TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết cho 
các sở (chiếm tỉ lệ 73.46%); các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 
đã thực hiện cung cấp 1.532 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4; thực hiện tích hợp trên Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia 1.398 dịch 
vụ công (đạt tỷ lệ 95,85%); giai 
đoạn 2016-2020 toàn tỉnh đã tiếp 
nhận và giải quyết gần 40.000 hồ 
sơ trực tuyến ở mức độ 3, 4... theo 
đúng quy định.

Công tác cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh đã tạo chuyển biến căn 
bản, thu hút được nguồn lực đầu 
tư ngoài ngân sách, tạo bước đột 
phá mạnh mẽ cho đầu tư phát 
triển. Toàn tỉnh đã thu hút 1.135 
dự án đầu tư bao gồm 940 dự án 
đầu tư trong nước với tổng vốn 
đăng ký khoảng 240.649 tỷ đồng 
và 195 dự án FDI, với tổng vốn 
đầu tư khoảng 6 tỷ USD, trong 
đó giai đoạn 2016-2021 đã thu 

hút 108 dự án FDI, với tổng vốn 
766,82 triệu USD. Kết quả thu hút 
đầu tư đã đóng góp quan trọng 
vào phát triển kinh tế xã hội của 
tỉnh, quy mô nền kinh tế năm 
2021 hơn 102.654 tỷ đồng, gấp 
1,7 lần so với năm 2015. Tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội năm 2021 đạt 
30.528 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với 
năm 2015. Tổng thu ngân sách 
nhà nước năm 2021 đạt 23.773 
tỷ đồng đạt 133% so với dự toán 
Trung ương giao, tăng 1,6 lần so 
với năm 2015. Số lượng doanh 
nghiệp tư nhân thành lập mới 
tiếp tục tăng cao, hằng năm có 
trên 1.000 doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới, tính đến nay trên 
địa bàn tỉnh có hơn 8.400 doanh 
nghiệp đang hoạt động. Chỉ số 
cải cách hành chính của tỉnh được 
cải thiện, theo đánh giá của Bộ 
Nội vụ năm 2021 chỉ số cải cách 
hành chính của tỉnh Quảng Nam 
đứng 33/63 tỉnh, thành phố thuộc 
trung ương (tăng 11 bậc so với 
năm 2020). Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 
Quảng Nam xếp vị thứ 19/63 tỉnh, 
thành phố cả nước, thuộc nhóm 
khá, tăng điểm nhưng giảm hạng 
so với năm 2020.

Bên cạnh đó, các hoạt động 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
luôn được tỉnh đặc biệt quan 
tâm, tỉnh đã ban hành nhiều cơ 
chế, chính sách hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh 
như Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 
22/02/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về đẩy mạnh công tác hỗ 
trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh; Nghị quyết 09/2020/
NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của 
HĐND tỉnh về việc quy định nội 
dung và mức chi hỗ trợ xây dựng 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Quảng Nam 
ra đời từ năm 2020. - Ảnh: Long Phi
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sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025; Quyết 
định số 1735/QĐ-UBND, ngày 
25/6/2021 của UBND tỉnh quy 
định đánh giá, công nhận và 
khuyến khích ý tưởng, dự án khởi 
nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam… Giai đoạn 2017-
2021, hầu hết các chỉ tiêu về hỗ 
trợ khởi nghiệp sáng tạo đề ra 
đều đạt và vượt, có chỉ tiêu vượt 
rất cao. Đến nay, đã có 61 dự án 
khởi nghiệp đã được công nhận; 
gần 350 Hội viên tham gia các 
Câu lạc bộ, Hội Khởi nghiệp địa 
phương; hơn 500 doanh nhân 
tham gia sinh hoạt tại các Câu 
lạc bộ. Ban điều hành Hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo tỉnh đã phối hợp 
với 14 địa phương, tổ chức để hỗ 
trợ hoạt động của hệ sinh thái, 
nổi bật: Chương trình phối hợp 
giữa UBND tỉnh Quảng Nam với 
UBND thành phố Đà Nẵng, Đại 
học Huế, SVF; phối hợp với Vườn 
ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, Tập 
đoàn VN Đà Thành và Quỹ hỗ trợ 
khởi nghiệp, Viện Công nghệ Bưu 
chính viễn thông…

Một số tồn tại, hạn chế 
trong cải cách hành chính cần 
khắc phục 

Công tác cải cách hành chính 
đang được các cấp ủy, chính 
quyền các cấp quan tâm chỉ đạo 
triển khai thực hiện nhưng vẫn 
còn những hạn chế nhất định, làm 
ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu 
quả và sự bền vững công tác cải 
cách hành chính ảnh hưởng đến 
môi trường đầu tư kinh doanh 
của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Một số cấp uỷ, chính quyền, 
người đứng đầu các cấp nhận 
thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, 
tầm quan trọng và ý nghĩa của cải 
cách hành chính đến sự phát triển 

kinh tế - xã hội; chưa có quyết tâm 
cao, nỗ lực lớn và hành động thiếu 
quyết liệt. Một bộ phận cán bộ, 
công chức, viên chức vẫn còn hạn 
chế về năng lực, trình độ chuyên 
môn, kỹ năng thực thi công vụ, 
kiến thức hành chính, thiếu chủ 
động và tích cực trong tham gia 
vào công tác cải cách hành chính.

2. Cơ chế phối hợp giữa các 
cơ quan hành chính địa phương 
và cơ quan Trung ương đóng tại 
địa phương về công tác cải cách 
hành chính chưa được thường 
xuyên, kịp thời, làm ảnh hưởng 
đến công tác giải quyết thủ tục 
hành chính cho người dân và 
doanh nghiệp. Công tác tự kiểm 
tra, giám sát về cải cách hành 
chính tại các cơ quan, đơn vị chưa 
thật sự hiệu quả; chưa chủ động 
phát hiện vướng mắc, hạn chế để 
khắc phục, sửa chữa kịp thời.

3. Hiệu quả công tác rà soát, 
đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời 
gian giải quyết TTHC còn thấp. 
Một số đơn vị, địa phương chưa 
quan tâm đúng mức việc thực 
hiện rà soát, đơn giản hóa, cắt 
giảm thời gian giải quyết TTHC để 
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy 
định hành chính bất cập, chồng 
chéo gây khó khăn cho người 
dân, doanh nghiệp trong giải 
quyết thủ tục hành chính. Một số 
TTHC được đơn giản hóa nhưng 
hồ sơ, thành phần trong từng thủ 
tục vẫn còn rườm rà, một số nơi 
còn yêu cầu người dân phải cung 
cấp những hồ sơ ngoài thủ tục 
quy định. Số lượng thủ tục hành 
chính được tự rà soát để kiến nghị 
cắt giảm, bãi bỏ, đơn giản hóa 
còn thấp, có nơi triển khai thực 
hiện còn hình thức (có báo cáo 
phương án đơn giản hóa nhưng 

không có nội dung đề xuất cắt 
giảm…). 

4. Việc triển khai thực hiện 
cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 
thông” còn thiếu sự đồng bộ, thủ 
tục giải quyết một số loại hồ sơ 
chưa tạo được quy trình thống 
nhất, thông suốt giữa các sở, 
ngành với UBND huyện, thị xã, 
thành phố và UBND xã, phường, 
thị trấn nên dẫn đến chậm giải 
quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
cho người dân, doanh nghiệp, 
thể hiện rõ ở lĩnh vực đất đai, lao 
động, thương binh và chính sách 
xã hội…

5. Đầu tư trang thiết bị và 
ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của cơ quan 
hành chính còn hạn chế, chưa 
đáp ứng yêu cầu xây dựng nền 
hành chính hiện đại. Việc hình 
thành các hệ thống dữ liệu dùng 
chung chưa đầy đủ; việc kết nối, 
liên thông giữa các phần mềm 
quản lý chuyên ngành, dữ liệu 
dùng chung của các cơ quan, đơn 
vị còn khó khăn gây cản trở cho 
công tác quản lý và giải quyết 
công việc cho người dân, tổ chức, 
doanh nghiệp.

6. Phân cấp, ủy quyền gắn liền 
với đẩy mạnh cải cách hành chính 
chưa được thực hiện đồng bộ, 
chưa thật hợp lý, chưa đáp ứng 
được xu thế phát triển, chưa xác 
định được việc gì giao cho cấp 
nào thực hiện thì hiệu quả hơn; 
chưa đáp ứng được điều chỉnh 
theo yêu cầu cải cách hành chính.

Giải pháp cải cách hành 
chính, tạo môi trường thuận lợi 
cho khởi nghiệp, đầu tư, kinh 
doanh 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII tiếp 
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tục xác định cải thiện môi trường 
đầu tư và khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo là một trong 3 nhiệm 
vụ đột phá để thực hiện thắng 
lợi mục tiêu chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 
2021 - 2025. Vì vậy, để tiếp tục 
đẩy mạnh cải cách hành chính, 
tạo môi trường thuận lợi cho 
khởi nghiệp, đầu tư, kinh doanh, 
yêu cầu đặt ra phải có những giải 
pháp nhằm đổi mới, khắc phục 
những hạn chế trong công tác cải 
cách hành chính của tỉnh nhằm 
đạt các mục tiêu, nhiệm vụ mà 
Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra, 
cụ thể: 

Thứ nhất, về chỉ đạo, điều 
hành:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai có 
hiệu quả và đồng bộ các nhóm 
giải pháp về cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh theo tinh thần Nghị quyết 
02/NQ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ về tiếp tục thực 
hiện những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu về cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia năm 2022; 
Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ về đẩy 
mạnh phân cấp, phân quyền trong 
quản lý nhà nước; Quyết định 
số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Chương trình chuyển đổi 
số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030; Nghị quyết 
số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 
của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách 
hành chính trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến 
năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/
TU ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy về 
chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030.

Chỉ đạo đưa toàn bộ các văn 
bản chỉ đạo, điều hành của UBND 
tỉnh, các Thông báo kết luận của 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh lên Bản đồ thực thi 
thể chế Quảng Nam để theo dõi, 
giám sát và đánh giá mức độ thừa 
hành và thực thi các chủ trương, 
chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 
đối với các sở, ban, ngành và địa 
phương. Yêu cầu Tổ công tác về 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ 
đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh tham mưu tốt công việc 
được giao.

Ban hành Đề án Triển khai 
Đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh 
tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa 
phương (DDCI) tỉnh Quảng Nam 
và Nâng cao nhận thức của cán 
bộ, công chức viên chức về cải 
thiện Chỉ số PCI, DDCI giai đoạn 
2022-2025, tạo động lực cải cách 
trên toàn tỉnh, góp phần nâng 
cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Xây dựng, triển khai Bộ chỉ 
số chỉ đạo, điều hành và đánh 
giá chất lượng phục vụ người 
dân, doanh nghiệp trong thực 
hiện thủ tục hành chính, dịch vụ 
công theo thời gian thực trên môi 
trường điện tử.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính: 

Thực hiện cắt giảm tối thiểu 
thời gian giải quyết tối thiểu 10% 
tổng số TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của các Sở, ngành, địa 
phương và thí điểm trả kết quả 
giải quyết trong ngày đối với 
các TTHC có thời gian giải quyết 
trên 03 ngày làm việc. Tiếp tục rà 
soát chuẩn hoá, đề xuất đơn giản 

hoá TTHC, cắt giảm thời gian giải 
quyết TTHC (kể cả thủ tục nội bộ), 
tập trung vào những lĩnh vực còn 
hạn chế, hồ sơ tồn đọng nhiều, 
thời gian giải quyết chậm như 
đất đai, xây dựng, lao động, chính 
sách xã hội và một số thủ tục kinh 
doanh có điều kiện... Hoàn thiện, 
liên thông trên môi trường mạng 
trong giải quyết TTHC đồng thời 
tăng cường trao đổi thông tin 
giữa các đơn vị, địa phương trong 
giải quyết TTHC để giảm thiểu 
thời gian chờ đợi cho người dân, 
doanh nghiệp; cập nhật tình 
trạng giải quyết hồ sơ trên Cổng 
dịch vụ công tỉnh; tạo nên sự 
minh bạch trong giải quyết TTHC, 
nâng cao hơn nữa sự hài lòng của 
người dân và doanh nghiệp. 

Đối với thủ tục về đất đai, tiếp 
tục rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ 
đất đai như xác định giá đất, cho 
thuê đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho doanh 
nghiệp, chuyển nhượng đất đai. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong thực hiện các thủ 
tục hành chính về đất đai. Triển 
khai mạnh mẽ việc kết nối liên 
thông điện tử để trao đổi thông tin 
dữ liệu đất đai giữa Sở Tài nguyên 
và Môi trường và Cục Thuế tỉnh 
trong việc xác định nghĩa vụ tài 
chính khi người sử dụng đất thực 
hiện giao dịch về đất đai và tài sản 
gắn liền với đất. Tiếp tục tổ chức 
tốt công tác thanh tra, kiểm tra, 
đặc biệt là các dự án đã giao đất, 
cho thuê đất nhưng chậm đưa 
đất vào sử dụng.

Đối với các thủ tục hành chính 
trực tuyến, tiếp tục nghiên cứu 
ban hành các chính sách khuyến 
khích người dân, doanh nghiệp 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
như giảm thời gian xử lý hồ sơ, 
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giảm lệ phí thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến. Rà soát, tái cấu trúc 
quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, 
tờ khai, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính để tạo điều kiện 
nâng cao hiệu quả giải quyết thủ 
tục hành chính trên môi trường 
điện tử, số hóa quy trình, kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính, tạo 
điều kiện để người dân, doanh 
nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ 
tục hành chính nhanh chóng, 
thuận tiện. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, cung cấp thông tin, 
hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 
tiếp cận, sử dụng các ứng dụng 
CNTT trong giao tiếp với các cơ 
quan nhà nước, đưa Chính quyền 
tới gần dân và đưa người dân tới 
gần Chính quyền. Tăng cường sự 
tham gia của doanh nghiệp cung 
ứng dịch vụ bưu chính công ích 
trong việc triển khai chính quyền 
điện tử.

Tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện phân cấp, ủy quyền trong 
quản lý nhà nước theo tinh thần 
Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ; gắn 
việc phân định thẩm quyền, trách 
nhiệm giữa các cấp, các ngành với 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, bảo đảm việc nào, cấp nào 
sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời 
và phục vụ tốt hơn các yêu cầu 
của tổ chức và người dân thì giao 
cho cấp đó thực hiện; kết hợp chặt 
chẽ giữa quản lý theo ngành, lĩnh 
vực với quản lý theo địa phương, 
bảo đảm một việc không quá 02 
cấp hành chính quản lý.

Xây dựng kế hoạch thanh tra 
liên ngành giữa các đơn vị, địa 
phương (nhất là thanh tra xây 
dựng, tài nguyên môi trường, 
thuế, an toàn cháy nổ, kế hoạch 
đầu tư...) đảm bảo không trùng 

lắp, chồng chéo, tạo điều kiện 
cho mỗi doanh nghiệp chỉ được 
thanh tra, kiểm tra không quá 01 
lần/năm.

Thứ ba, nâng cao hơn nữa vai 
trò, trách nhiệm và nhận thức 
của người đứng đầu các đơn 
vị, địa phương và cán bộ, công 
chức, viên chức về công tác cải 
cách hành chính:  

Quy định rõ chức trách, nhiệm 
vụ của trưởng phòng, phó trưởng 
phòng và cán bộ, công chức, viên 
chức trong thực hiện giải quyết 
các thủ tục hành chính (đến nay 
chưa có quy định cụ thể đối với 
các đối tượng này) vì đây là một 
trong những mắt xích quan trọng 
để tạo nên sự chuyển biến trong 
công tác cải cách hành chính và 
phát huy nguồn nhân lực phục vụ 
các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh.

Hoàn thiện cơ chế quản lý cán 
bộ, công chức, tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, 
ngăn ngừa và xử phạt hành vi 
vi phạm đạo đức công vụ. Luân 
chuyển, thay thế cán bộ thiếu 
tinh thần đồng hành cùng doanh 
nghiệp, giải quyết công việc chậm 
trễ, gây khó khăn, sách nhiễu hoặc 
các trường hợp có phản ánh, kiến 
nghị của doanh nghiệp về tinh 
thần phục vụ chưa tốt.

Thứ tư, duy trì và phát triển 
Hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm 
góp phần lan tỏa tinh thần khởi 
nghiệp trong toàn xã hội: Liên kết 
và đưa kết quả nghiên cứu khoa 
học để hình thành các sản phẩm 
khởi nghiệp từ kết quả nghiên 
cứu; phát triển mạnh việc đánh 
giá, công nhận dự án khởi nghiệp 
sáng tạo; tổ chức kết nối, quảng 
bá, giới thiệu và thương mại sản 

phẩm khởi nghiệp tại các hội 
chợ thương mại, triển lãm, trưng 
bày,….do các ngành, các địa 
phương tổ chức hoặc tham gia 
trong và ngoài nước; xây dựng 
đội ngũ chuyên gia khởi nghiệp 
tại chỗ phục vụ xây dựng hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh…

Thứ năm, tiếp tục triển khai 
chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, 
trong đó sẽ hỗ trợ doanh nghiệp 
xây dựng hoặc chuyển đổi mô 
hình kinh doanh theo hướng số 
hóa, tiếp tục tổ chức khảo sát 
các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh nhu cầu chuyển đổi số trong 
doanh nghiệp; trao đổi, kết nối 
thông tin giữa các doanh nghiệp 
có nhu cầu chuyển đổi số và các 
doanh nghiệp cung cấp giải pháp 
chuyển đổi số xuất sắc…tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp ứng dụng 
khoa học công nghệ, kỹ thuật số 
vào hoạt động kinh doanh nhằm 
tăng năng suất, giảm chi phí, 
nâng cao hiệu quả, lợi thế cạnh 
tranh trên thị trường.

Có thể thấy, cải cách hành 
chính chính là một nội dung rất 
quan trọng của nền hành chính 
nhà nước, góp phần vào nâng cao 
hiệu lực và hiệu quả hoạt động 
của bộ máy nhà nước, thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế xã hội của 
địa phương. Cải cách hành chính 
thành công hay thất bại phần lớn 
phụ thuộc vào năng lực, trình độ 
của đội ngũ cán bộ, công chức. 
Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức cần 
nâng cao nhận thức, thực hiện đầy 
đủ nhiệm vụ, thể hiện tốt vai trò, 
trách nhiệm của mình trong thực 
thi công vụ, không ngừng nâng 
cao ý thức, trách nhiệm phục vụ 
doanh nghiệp và người dân. 



CHỦ TRƯƠNG TRỒNG CÂY MĂNG CỤT, TRIỂN VỌNG CHO 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỒ QUANG BỬU
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Vài nét về cây Măng cụt

Măng cụt (tên khoa học: Garcinia mangostana 
L.) là cây ăn quả nhiệt đới, có phổ thích nghi rộng, 
phát triển phù hợp ở nhiều loại hình đất đai… Đặc 
biệt, khả năng chống chịu với thiên tai (khô hạn, 
mưa bão…) của cây Măng cụt vượt trội so với các 
cây ăn quả khác trong cùng điều kiện. Cây Măng 
cụt phân bố chủ yếu tại các nước thuộc châu Á 
như: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, 
Philippine, Ấn Độ, Úc. Đây là loại cây thân gỗ, lâu 
năm phát triển phù hợp ở những khu vực có vĩ 
độ: ≤160, độ cao so với mặt nước biển: 70-500m, 
nhiệt độ trung bình năm: 25-350C, tổng lượng 
nhiệt: ≥ 8.0000C, lượng mưa: 1.600-2.800mm/năm; 
đất nhiều hữu cơ, thoát nước và giữ ẩm, độ pH từ 
5,5 - 6,8; tầng canh tác dày từ 100 cm trở lên, mực 
nước ngầm ≥ 100 cm; trái Măng cụt có giá trị dinh 
dưỡng cao, kết cấu tinh tế và hương vị chua thanh, 
ngon ngọt nên được mệnh danh là Nữ hoàng của 
trái cây (Queen of fruit) nên thị trường xuất khẩu 
măng cụt rộng lớn, nhất là các thị trường như 
châu Âu, Mỹ, Nhật Bản…

Ở Việt Nam cây Măng cụt được trồng từ tỉnh Thừa 
Thiên - Huế trở vào các tỉnh phía Nam từ nhiều năm 
trước và đã hình thành một số vùng trồng mang 
tính hàng hóa phục vụ thị trường nội tiêu và xuất 
khẩu. Trái măng cụt của Việt Nam đã được Trung 
Quốc cho phép nhập khẩu chính ngạch, bên cạnh 
đó các Hiệp định AFTA của Việt Nam với các nước, 
nhất là Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh 
Châu Âu là điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu măng 
cụt. Kim ngạch xuất khẩu Măng cụt của Việt Nam 
đạt 67,2 triệu USD vào năm 2015 và tăng lên 167,7 
triệu USD vào năm 2019. Trải qua nhiều năm sản 
xuất cùng với sự thay đổi về cơ cấu cây trồng, điều 
kiện khí hậu, đất đai, nguồn nước, đặc biệt do ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn, 
nhiễm mặn xảy ra ngày càng nghiêm trọng ở đồng 

bằng sông Cửu Long dẫn đến nguy cơ diện tích, sản 
lượng Măng cụt tại vùng này sụt giảm (Theo thống 
kê của Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam, năm 
2016 tổng diện tích cây Măng cụt của các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long khoảng 4.066,2 ha, đến năm 
2020  diện  tích ở vùng này giảm xuống còn khoảng 
3.621,5 ha). 

Thực trạng sản xuất cây Măng cụt ở Quảng Nam 

Tại Quảng Nam, cây Măng cụt đã được nhân dân 
trồng từ lâu đời ở các địa phương vùng trung du, 
miền núi như: Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Bắc 
Trà My… Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Măng cụt 
có 02 vụ thu hoạch (vụ 01 thu hoạch khoảng tháng 
7 - 8 dương lịch, vụ 2 thu hoạch vào tháng 12 - 
tháng 01 năm sau) và có sự  chênh lệch so với Măng 
cụt ở các địa phương vùng Nam bộ; các địa phương 
trên địa bàn tỉnh như: Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông 
Sơn; phía Đông Nam huyện Đông Giang; phía Đông 
huyện Nam Giang, Bắc Trà My; phía Tây huyện Đại 
Lộc, Quế Sơn, Núi Thành... có điều kiện khí hậu và 
đất đai tương đồng với yêu cầu sinh thái, thích hợp 
để phát triển sản xuất cây Măng cụt… 

Vườn Măng cụt 15 năm tuổi tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.
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Tiếp tục thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng 
và phát triển bền vững”, thời gian qua UBND tỉnh 
ban hành nhiều chủ chương, chính sách hỗ trợ 
phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó trọng 
tâm là chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn... Đối với phát triển kinh tế 
vườn, kinh tế trang trại nói chung, cây Măng cụt nói 
riêng... Xác định đây là lĩnh vực nhiều tiềm năng, 
lợi thế, có nhiều sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh 
tranh, nhất là đối với cây Măng cụt, thời gian qua Sở 
Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu HĐND, UBND 
tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách như: Nghị 
quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 
HĐND tỉnh Quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh 
tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 795/QĐ-
UBND  ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam 
ban hành Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu đối với 
các sản phẩm có khả năng cao của Quảng Nam giai 
đoạn 2022-2025; Công văn 1284/UBND-KTN ngày 
12/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển 
khai trồng thí điểm cây măng cụt nhằm phát triển 
kinh tế vườn, nâng cao thu nhập cho nhân dân… 
qua đó, nông nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển 

mạnh mẽ, khẳng định chủ trương đúng đắn, phù 
hợp, tận dụng được nguồn lực, khai thác được các 
lợi thế để khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản 
xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng sản xuất hàng hóa 
tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao đời 
sống cho nhân dân.

Định hướng và giải pháp phát triển cây Măng 
cụt trong thời gian tới 

Trên cơ sở Kết luận số 91-KL/TU ngày 14/10/2021 
của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển bền vững 
nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết 
định số 2240/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và 
các văn bản liên quan…  UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ 
chức rà soát bố trí lại vùng sản xuất cây ăn quả, 
với quy mô lớn tại một số huyện trung du và đồng 
bằng ven biển (Tiên Phước, Phú Ninh, Hiệp Đức, 
Quế Sơn, Nông Sơn, Núi Thành...) để tạo ra vùng 
sản xuất nguyên liệu phục vụ Nhà máy chế biến 
của THADI. Xây dựng cơ chế hỗ trợ ban đầu để tạo 
động lực cho người sản xuất và tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp liên kết, hỗ trợ xây dựng thương 
hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các vùng 
trồng cây ăn quả đặc sản phù hợp như măng cụt, 
bưởi… tại các vùng thích nghi để phục vụ chế biến, 
xuất khẩu. Phát triển vùng nguyên liệu tập trung 
ở các huyện miền núi và trung du nơi thuận tiện 
giao thông, vùng chuyển đổi trên vùng trồng rừng 
sản xuất; đất lúa, màu ở vùng đồng bằng; phấn đấu 
đến năm 2025 dự kiến diện tích trồng cây măng cụt 
tại các huyện trung du, miền núi lên khoảng 10.000 
ha và trở thành vùng trồng trọng điểm cây măng 
cụt của cả nước.

Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại nói 
chung, trồng cây Măng cụt nói riêng là những chủ 
trương lớn của tỉnh Quảng Nam, do vậy, để phát 
triển bền vững, hiệu quả, cần thực hiện đồng bộ 
các giải pháp sau:

Thứ nhất: Tăng cường công tác thông tin tuyên 
truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương, chính 
sách của Trung ương, của Tỉnh đến từng cán bộ, 
đảng viên và toàn thể Nhân dân. Tạo đồng thuận 
cao trong cả hệ thống chính trị, cán bộ chuyên 

Đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
phát động phong trào trồng Măng cụt năm 2021.
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môn, quản lý nhà nước các cấp từ tỉnh đến cơ sở, 
các doanh nghiệp và người nông dân nhằm thay 
đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, 
truyền thống sang phát triển nền sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có hiệu quả cao và 
bền vững. Trong đó, tập trung cao nội dung, giải 
pháp chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, 
đẩy mạnh chuyển đổi, tích tụ ruộng đất phát triển 
sản xuất các sản phẩm mang tính hàng hóa; liên kết 
hóa trong sản xuất, doanh nghiệp hóa sản phẩm và 
xã hội hóa đầu tư.

Thứ hai: Thông qua các cơ chế chính sách của 
Trung ương như: Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 
2025… và các cơ chế chính sách của tỉnh đã ban 
hành, lồng ghép các nguồn vốn ngân sách bảo 
đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương 
và các quy định của pháp luật hiện hành; huy động 
nguồn lực tập trung cho phát triển kinh tế vườn, 
kinh tế trang trại, trong đó ưu tiên cho phát cây 
Măng cụt theo hướng tập trung, hàng hóa...

Thứ ba: Trên cơ sở Công văn số 1284/UBND-KTN 
ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 
triển khai trồng thí điểm cây măng cụt nhằm phát 
triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập cho Nhân dân  
những nơi có điều kiện cần lập kế hoạch chuyển 
đổi phù hợp trên đất đồi, rừng sản xuất, đất lúa... 
sang trồng Măng cụt để khuyến khích nông dân 
mở rộng diện tích phát triển các vùng sản xuất tập 
trung, hàng hóa lớn, hiện đại: Sản xuất theo chuỗi 
liên kết từ trồng - sơ chế, chế biến - tiêu thụ; đẩy 
mạnh phát triển sản xuất theo hướng trang trại, gia 
trại quy mô thích hợp; khắc phục hoạt động kém 
hiệu quả của các hợp tác xã và tiếp tục thành lập 
các hợp tác xã kiểu mới thực sự có hiệu quả; tích 
cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư trồng, chế 
biến theo hướng doanh nghiệp vừa có vùng trực 
tiếp sản xuất vừa ký hợp đồng liên kết tiêu thụ với 
các hợp tác xã, trang trại. Thực hiện tốt công tác 
quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh giống trên địa 
bàn, hướng dẫn người dân mua giống tại các cơ sở 
đảm bảo chất lượng. Tăng cường hỗ trợ sản xuất 
giống tại chỗ, tiến hành bình tuyển cây đầu dòng, 
vườn đầu dòng, hướng dẫn xây dựng vườn ươm đủ 
tiêu chuẩn, có khả năng cung ứng giống cho tỉnh. 

Thứ tư: Tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng, 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ 
vào sản xuất cây Măng cụt. Tăng cường ứng dụng 
công nghệ cao vào các khâu của quá trình sản xuất; 
triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt 
VietGAP, GlobalGAP; phát triển sản xuất sạch, hữu 
cơ và các tiêu chuẩn được cấp chứng nhận phục 
vụ xuất khẩu nông sản; thực hiện tốt các biện pháp 
phát triển bền vững trong sản xuất; hỗ trợ người 
dân liên kết với các doanh nghiệp, tập đoàn hoặc 
tập hợp thành mô hình hợp tác xã để dễ dàng áp 
dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình sản xuất và 
thu hoạch; quy hoạch vùng sản xuất phù hợp để 
có cơ sở đăng ký mã số vùng trồng cho sản phẩm 
quả Măng cụt, đồng thời xây dựng thương hiệu tập 
thể hoặc chỉ dẫn địa lý cho quả Măng cụt Quảng 
Nam; phát triển sản xuất phải có hệ thống truy xuất 
nguồn gốc, nghiên cứu, đề xuất hình thức quản lý 
thương hiệu có hiệu quả,... Tổ chức hướng dẫn các 
doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất xây dựng hệ 
thống bảo quản, chế biến sau thu hoạch, đặc biệt 
là chế biến sâu để đảm bảo an toàn cho sản phẩm. 

 Thứ năm: Tăng cường công tác xúc tiến thương 
mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, quản lý tốt 
thị trường kinh doanh các sản phẩm; mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm thông qua các hội chợ, 
hội nghị, diễn đàn thương mại xúc tiến đầu tư... 
Khuyến khích người dân, hợp tác xã sản xuất đổi 
mới và nâng cao chất lượng thiết bị, công nghệ sản 
xuất theo hướng sản xuất sạch, đáp ứng các tiêu 
chuẩn quốc tế. Xây dựng chương trình, kế hoạch 
doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất sản phẩm xuất 
khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc tiến 
hành thực hiện việc đăng ký mã số vùng trồng và 
mã số cơ sở đóng gói sản phẩm theo quy định. Xây 
dựng kế hoạch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng thương mại 
điện tử, chuyển đổi mô hình kinh doanh trên môi 
trường trực tuyến để kết nối trực tiếp với người tiêu 
dùng. Hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp tham 
gia phát triển thương mại xuyên biên giới trên cơ 
sở liên thông kết nối giữa các kênh thông tin sản 
phẩm http://sanphamquangnam.com và các sàn 
thương mại điện tử như: Alibaba.com, Amazon.
com, Voso Global Postmart.vn, Lazada.vn,... để giới 
thiệu, quảng bá và xuất khẩu sản phẩm. 
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ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ NGUYÊN NHÂN, Ý NGHĨA 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 

TRẦN KHẮC THẮNG
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra kỷ 
nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ 

nghĩa xã hội. Bước ngoặt đó có ý nghĩa lịch sử rất 
quan trọng. Thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 là một sự kiện có tính đột 
biến, tạo bước ngoặt thời đại trong lịch sử đấu tranh 
dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta ở thế kỷ 
XX; đồng thời góp phần đáng kể vào phong trào đấu 
tranh chống ách thống trị của thực dân, đế quốc và 
phát xít. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra 
một thời đại mới, đưa dân tộc ta từ thân phận ”vong 
quốc nô” trở thành dân tộc độc lập, đưa Nhân dân ta 
từ vị thế bị áp bức, bóc lột, bước lên vũ đài chính trị, 
trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ bản thân 
thông qua chế độ dân chủ nhân dân. Giá trị cốt lõi 
của dân quyền, nhân quyền lần đầu tiên đã xuất hiện 
trong lịch sử nước nhà. Xưa, triết lý ứng xử với dân 
của Nhà nước phong kiến ”Dĩ dân vi bản” (lấy dân làm 
gốc), nay, Cách mạng Tháng Tám tạo ra một triết lý 
mới ”Dân vi bản” (Dân là gốc, dân là chủ, dân làm chủ). 
Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã đứng trên lập trường giai cấp công nhân, vận 
dụng một cách sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác-
Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ngọn cờ độc lập dân 
tộc, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự 
tôn, tự hào dân tộc và dũng khí đấu tranh anh hùng, 
bất khuất của Nhân dân Việt Nam, làm nên sức mạnh 
tinh thần cách mạng như triều dâng thác đổ, đập tan 
xiềng xích thực dân đế quốc.

Trải qua thử thách thời gian và lịch sử, cuộc Cách 
mạng Tháng Tám không chỉ khẳng định ý nghĩa thời 
sự nóng bỏng mà ngày càng khẳng định những giá 
trị lịch sử lâu bền. Những giá trị đó đang được phát 
huy bởi các mục tiêu, nhiệm vụ: độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, 
Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa dân tộc; 
giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, phát 
triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng Tháng Tám thành công, có nhiều 
nguyên nhân, mà trước hết là sự lãnh đạo đúng đắn, 
sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, là kết quả của 
sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong 
điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta một cách đúng 

đắn, tự chủ, sáng tạo, có phương pháp và chiến lược, 
chiến thuật cách mạng thích hợp, linh hoạt. Tổng khởi 
nghĩa Tháng Tám là đỉnh cao của mười lăm năm đấu 
tranh của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải 
qua ba thời kỳ 1930 - 1931, 1936 - 1939 và 1939 - 1945. 
Qua đấu tranh trường kỳ, đầy gian khổ, hy sinh, Đảng 
ta đã từng bước trưởng thành về chính trị, tư tưởng và 
tổ chức, xây dựng được lực lượng quần chúng hùng 
hậu xung quanh mình, giương cao ngọn cờ độc lập 
dân tộc, không ngừng củng cố và mở rộng khối đại 
đoàn kết toàn dân, phân hóa lực lượng kẻ thù, xác định 
kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể trước mắt. Biết kết hợp đấu 
tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, kết hợp chặt 
chẽ, linh hoạt hai hình thức đấu tranh này. Không chỉ 
chú ý đưa quần chúng vào các tổ chức chính trị, Đảng 
ta còn từng bước vũ trang cho quần chúng, xây dựng 
lực lượng vũ trang cách mạng. Lực lượng vũ trang đó 
được sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, được Nhân dân 
nuôi dưỡng, đùm bọc, có chỗ đứng vững chắc là các 
căn cứ địa cách mạng. (2) Tinh thần yêu nước, ý chí 
quật cường của các tầng lớp nhân dân ta, không chịu 
sống mãi kiếp nô lệ của người dân mất nước, nghe 
theo tiếng gọi của Đảng, quyết vùng lên đánh đổ bọn 
đế quốc, phát xít cướp nước, bọn vua quan phong 
kiến tay sai bán nước, giành độc lập cho đất nước, tự 
do, cơm áo cho toàn dân. Cuộc Tổng khởi nghĩa năm 
1945 là thành tựu tuyệt vời của tinh thần, ý chí, trí tuệ 
con người Việt Nam. Tinh thần, trí tuệ ấy xuất hiện từ 
buổi đầu lịch sử dân tộc, đã được nâng lên một tầm 
cao mới sau 15 năm đấu tranh quật cường dưới sự 
lãnh đạo của một Đảng Mác - xít chân chính. Đường 
lối cách mạng đúng đắn của Đảng, phương châm, 
phương pháp, sách lược cách mạng mềm dẻo, linh 
hoạt đã lôi cuốn, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân 
dân thành một khối thống nhất để đấu tranh đánh 
đuổi kẻ thù xâm lược. (3) Biết chớp lấy thời cơ cách 
mạng chín muồi, lực lượng cách mạng đã được chuẩn 
bị chu đáo cộng với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình 
của Đảng, biết nắm lấy thời cơ, biết sử dụng lực lượng 
cách mạng đúng lúc, kết hợp chính trị và vũ trang, lấy 
lực lượng chính trị của quần chúng giữ vai trò quyết 
định, kết hợp nông thôn và thành thị, kết hợp các 
hình thức đấu tranh hợp pháp và không hợp pháp, 
từ cấp thấp đến cấp cao, khởi nghĩa từng phần tiến 
lên Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn, đó là 
những nguyên nhân chủ yếu cuộc Tổng khởi nghĩa 
Tháng Tám thắng lợi. 
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Diễn ra và giành thắng lợi trong một thời gian 
ngắn, nhưng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã để 
lại nhiều bài học quý báu cho Đảng và Nhân dân ta 
trong hành trình hướng đến tương lai, kiên định mục 
tiêu: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì 
một nước Việt Nam ”dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”. Đến nay, những bài học đó vẫn 
còn nguyên giá trị.

Thứ nhất, bài học về, sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng. Cách mạng Tháng Tám thành công, trước hết 
là có sự lãnh đạo của Đảng tiên phong thật sự cách 
mạng, được vũ trang lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, có 
tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, đề ra đường lối cách 
mạng đúng đắn, có phương pháp, hình thức đấu 
tranh phong phú, linh hoạt, biết nắm bắt thời cơ, xây 
dựng lực lượng và tổ chức, sử dụng lực lượng đúng 
lúc, phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại để dẫn dắt quần chúng tiến lên giành và giữ 
chính quyền. Nếu không có một Đảng cách mạng, có 
một lãnh tụ kiệt xuất, một bộ tham mưu tài giỏi, có lý 
luận tiên tiến, có tư tưởng thống nhất, có tổ chức chặt 
chẽ, có đường lối đúng đắn và hợp lòng dân thì khó 
tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc để làm nên 
cuộc cách mạng long trời lở đất chỉ trong vòng chưa 
đầy nửa tháng đã giành thắng lợi và xác lập chính 
quyền dân chủ nhân dân trên phạm vi toàn quốc. 

Thực tiễn lịch sử 92 năm qua càng khẳng định sự 
lãnh đạo đúng đắn của một Đảng cách mạng luôn 
là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam. Điều đó nói lên rằng, muốn tiến hành một cuộc 
cách mạng xã hội sâu sắc và triệt để không thể thiếu 
vai trò lãnh đạo của một Đảng Mác-xít và một Đảng 
muốn giữ được vai trò lãnh đạo cách mạng cần phải 
giải quyết tốt các vấn đề cơ bản của cách mạng đặt ra.

Thứ hai, bài học về vấn đề giành và giữ chính 
quyền. Giành chính quyền, đó là mục tiêu của bất 
cứ một cuộc cách mạng nào. Nhưng cái độc đáo của 
Cách mạng Tháng Tám, mang bản sắc Việt Nam, một 
sự sáng tạo của Đảng ta là không phải đợi đến khi 
phát động Tổng khởi nghĩa toàn quốc mới đặt vấn đề 
giành chính quyền về tay nhân dân.

Tin tưởng mạnh mẽ ở lực lượng cách mạng của 
nhân dân, ngay từ tháng 5/1941, tại Hội nghị lần thứ 
tám Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chủ trương 
xây dựng lực lượng vũ trang với các hình thức và 
quy mô thích hợp, giành chính quyền từng bộ phận, 
thành lập và mở rộng các căn cứ địa cách mạng, sẵn 
sàng chuyển sang hình thức Tổng khởi nghĩa khi có 
điều kiện.

Ngay từ đầu chúng ta đã xác định việc giành chính 
quyền về tay nhân dân, xây dựng chính quyền của 
dân và phục vụ nhân dân, chính vì thế Đảng đã tập 
hợp và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn 
kết toàn dân trên nền tảng liên minh công nông 

- nông dân - trí thức, khai thức và phát huy triệt để 
động lực tinh thần, nêu cao “ý chí Việt Nam”, tinh thần 
dũng cảm, sáng tạo, sẵn sàng xông lên cứu nước nhà, 
tạo thành nguồn động lực to lớn để đưa Cách mạng 
tháng Tám đến thắng lợi hoàn toàn. Chính quyền lợi 
sống còn của cả dân tộc gắn liền với lợi ích của từng 
tầng lớp, từng người, quyền lợi cơ bản gắn liền với 
quyền lợi trước mắt đã động viên, thúc đẩy đông đảo 
quần chúng kiên trung, bất khuất, anh dũng xông 
lên đương đầu với những lực lượng thù địch hung 
bạo nhất. Nếu không khơi dậy sức mạnh vô địch của 
hàng chục triệu quần chúng được giác ngộ, với ý thức 
giành chính quyền cho mình và của mình để rồi xây 
dựng chính quyền mưu lợi cho hạnh phúc của mình 
thì với gần 5.000 đảng viên thời kỳ tiền khởi nghĩa, 
Đảng ta không thể làm tròn sứ mệnh lịch sử, tiến 
hành Cách mạng Tháng Tám thành công mau lẹ và 
ngoạn mục được.

Bài học lớn của việc giành và giữ chính quyền là 
Đảng ta đã biết chăm lo xây dựng lực lượng cách 
mạng, làm cho thực lực cách mạng đủ mạnh, thu hút 
được đông đảo quần chúng tham gia, từ đó làm thay 
đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo ra thời cơ 
cách mạng. Có được điều đó chính là nhờ Đảng nắm 
bắt đúng nguyện vọng của quần chúng, biết gắn lợi 
ích giai cấp và lợi ích dân tộc với nhau, có mục tiêu 
chính trị rõ ràng, phương pháp cách mạng đúng đắn.

Thứ ba, bài học về đoán định và nắm bắt thời cơ 
”ngàn năm có một” để phát động Tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền. Trên cơ sở đường lối đúng đắn, luôn theo 
dõi, bám sát những biến đổi của tình hình thế giới, 
trong nước, Đảng ta đứng đầu là Hồ Chí Minh đã chủ 
động, kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách 
mạng (bắt đầu từ Hội nghị Trung ương lần thứ Tám, 
tháng 5/1941, tại Pắc Pó, Hà Quảng, Cao Bằng), lãnh 
đạo quần chúng nhân dân, thúc đẩy vận động cách 
mạng dẫn đến tạo ra thời cơ, chớp lấy thời cơ ”ngàn 
năm có một” để giành thắng lợi. Đây là bài học nổi 
bật nhất về sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng 
ta trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Mặc dù 
trong cơn bạo bệnh, nhưng Hồ Chí Minh vẫn theo dõi 
sâu sát tình hình chiến tranh thế giới thứ hai, nắm bắt 
diễn biến chính trị, xã hội, quân sự ở trong nước, để có 
chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt về chiến lược và sách lược 
cách mạng. Người đã nêu quyết tâm với các đồng chí 
Trung ương: ”Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn 
cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”.

Thứ tư, bài học về xây dựng, củng cố và phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  Thắng lợi của 
Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là một minh 
chứng hùng hồn trong thực tiễn, khẳng định vai trò 
và sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong cách 
mạng, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh: ”Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
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Thành công, thành công, đại thành công”, với các hình 
thức vận động, tập hợp và quy tụ quần chúng phù 
hợp, hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, các hình thức Mặt 
trận, trong đó Mặt trận Việt Minh ”coi quyền lợi dân 
tộc cao hơn hết thảy, Việt Minh sẵn sàng giơ tay đón 
tiếp những cá nhân hay đoàn thể, không cứ theo chủ 
nghĩa quốc tế hay quốc gia, miễn thành thực muốn 
đánh đuổi Nhật, Pháp để dựng lên một nước Việt 
Nam tự do độc lập”, với các tổ chức quần chúng như 
Phụ nữ cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Nông dân 
cứu quốc… đã không chỉ quy tụ, mà còn là nơi các 
tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp sức mình vào 
sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Thứ năm, bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại. Trong mọi hoàn cảnh, kiên định 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trên 
tinh thần ”dĩ bất biến, ứng vạn biến”, nắm vững thời 
cơ và xu thế thời đại, phát huy sức mạnh tổng lực của 
dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đã được Đảng 
và Bác Hồ vận dụng linh hoạt để nhân đôi sức mạnh 
đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam; giúp dân 
tộc biến điều tưởng chừng như ”không thể” trở thành 
điều ”có thể” thắng lợi một cách vinh quang. Thể hiện 
rõ nhất là Đảng và Bác Hồ đã thức tỉnh được lòng yêu 
nước của muôn dân; hướng đồng bào theo ngọn cờ 
lãnh đạo của Đảng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác-Lênin vào điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt 
Nam, gắn cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng 
khít của cách mạng thế giới. Sự bùng lên của dân 
tộc ta trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sức 
mạnh của một trong những dân tộc hòa cùng dòng 
thác cách mạng thế giới.

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám 1945  và 
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (2/9) trong bối cảnh toàn đất nước ta đã đạt 
được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Qua 
36 năm nỗ lực phấn đấu, đất nước ta đã giành được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một 
nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua ngưỡng nước nghèo, 
kém phát triển, vươn lên trở thành nước đang phát 
triển có thu nhập trung bình thấp; đời sống nhân dân 
được cải thiện đáng kể; chính trị - xã hội ổn định; độc 
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được 
giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày được mở rộng; uy 
tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng 
được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã 
tăng lên đáng kể, tạo ra thế và lực mới cho đất nước 
tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp, Đại 
hội XIII của Đảng khẳng định: “ Đất nước ta chưa bao 
giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc tế như ngày 
hôm nay”. Đây là niềm vinh dự, phấn khởi và rất tự 
hào của Nhân dân ta. Thắng lợi vĩ đại và những thành 
tựu to lớn của Nhân dân ta trong 77 năm qua được 
nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm phục, đánh 

giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc ta 
trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập quốc tế.

Năm 2022, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 
nước ta kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và 
Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là dịp 
để chúng ta ôn lại sự kiện lịch sử vĩ đại, một mốc son 
chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước 
của dân tộc ta; đồng thời toàn đảng bộ, toàn quân 
ta nhất là các binh chủng làm công tác tuyên truyền 
cần phải chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về nguyên 
nhân, ý nghĩa và bài học quý báu của Cách mạng 
Tháng Tám thắng lợi nhằm phát huy tinh thần Cách 
mạng Tháng Tám trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn ngày nay. 
Làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tích cực, 
chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ và thách 
thức trong thời kỳ đổi mới, hội nhập hiện nay. Nhận 
thức sâu sắc về Đảng, Nhà nước và toàn dân ta đang 
quyết tâm, ra sức giải quyết những vấn đề vừa cơ bản, 
vừa cấp bách để đưa đất nước phát triển bền vững;  
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội; phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh; đẩy mạnh toàn diện công 
cuộc đổi mới đất nước; phát triển nhanh gắn liền với 
phát triển bền vững; thực hành dân chủ, phát huy tối 
đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn 
lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển; phát triển 
mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học 
công nghệ ngày càng cao đồng thời hoàn thiện quan 
hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế độc lập tự 
chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng; nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý 
của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, 
do dân, vì dân, không ngừng hoàn thiện hệ thống 
chính trị…Nước ta cũng đang đối mặt với không ít 
khó khăn, thách thức, tình hình thế giới diễn biến 
phức tạp, nhanh chóng và khó lường; các thế lực thù 
địch không ngừng chống phá sự nghiệp cách mạng 
nước ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham 
hiểm;… Trong bối cảnh đó chúng ta càng hiểu rõ giá 
trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng Tháng Tám 
đã mang lại; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế 
hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài 
học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm 
thời đại của cách mạng Tháng Tám vào công cuộc 
đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
đất nước. 

(Tài liệu nghiên cứu: Ban Tuyên giáo Trung ương 
ban hành.)
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 
TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH QUẢNG NAM

Đại tá MAI KIM BÌNH
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam

Đảng ta lãnh đạo tuyệt đối, 
trực tiếp về mọi mặt đối với quân 
đội. Đây là nguyên tắc, là vấn đề 
có tính quy luật, là nhân tố quyết 
định sự ra đời, trưởng thành, 
chiến thắng của Quân đội nhân 
dân Việt Nam. Kế thừa và phát 
triển lý luận về xây dựng quân 
đội kiểu mới của Chủ nghĩa Mác 
- Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi 
trọng xây dựng quân đội kiểu 
mới và các lực lượng vũ trang 
(LLVT) đặt dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Sự sụp đổ của Liên Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu để lại cho chúng ta bài 
học đắt giá, trong đó có nhiều 
nguyên nhân, một trong những 
nguyên trực tiếp xuất phát từ 
việc buông lỏng và tiến tới thủ 
tiêu nguyên tắc lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản đối với quân đội. 
Vì vậy, tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối LLVT là vấn đề có 
tính nguyên tắc, là nhân tố bảo 
đảm cho LLVT được tổ chức, xây 
dựng vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng và tổ chức, luôn là lực 
lượng chính trị, lực lượng chiến 
đấu trung thành, tin cậy bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, Nhân dân và 
chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay trước những diễn 
biến phức tạp, nhanh chóng, 
khó lường của tình hình thế giới 
và khu vực, nhất là những thách 
thức an ninh phi truyền thống 
như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi 
khí hậu..., tranh chấp chủ quyền 
biển, đảo; các thế lực phản động, 

thù địch tiếp tục đẩy mạnh “diễn 
biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật 
đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ, thực 
hiện âm mưu “phi chính trị hóa” 
quân đội. Mặt khác, nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định để phát 
triển đất nước đã và đang đặt ra 
yêu cầu ngày càng cao; sự điều 
chỉnh về tổ chức, biên chế để xây 
dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” 
trong những năm tới theo tinh 
thần Nghị quyết số 05-NQ/TW 
ngày 17/01/2022 của Bộ Chính 
trị sẽ tác động đến công tác xây 
dựng LLVT địa phương. Đối với 
Quảng Nam, một tỉnh có vị trí 
địa chính trị quan trọng của khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên, địa 
bàn rộng, kinh tế tăng trưởng 
khá, đời sống nhân dân được 
cải thiện, chính trị - xã hội ổn 
định... Tuy nhiên, tình hình khiếu 
kiện liên quan đến ô nhiễm môi 
trường, bồi thường, giải phóng 
mặt bằng, tranh chấp đất đai, 
các tệ nạn xã hội, tội phạm ngày 
càng tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố 
phức tạp đến an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. Từ những 
vấn đề trên càng đòi hỏi phải 
tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo 
của Đảng và công tác xây dựng 
Đảng trong LLVT địa phương 
nhằm bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt 
đối, trực tiếp về mọi mặt của đối 
với LLVT.

Trong những năm qua, Đảng 
ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, 
triển khai thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, 
quy định, kết luận, hướng dẫn 
của Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp 
ủy các cấp về công tác xây dựng 
Đảng. Trong đó đã tập trung 
quán triệt sâu sắc Nghị quyết 
số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 
của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa X, Nghị quyết số 13-NQ/TU, 
ngày 09/11/2018 của Tỉnh ủy về 
“Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 
và chất lượng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên”; trên cơ sở đó Đảng 
ủy Quân sự tỉnh đã ban hành 
Chương trình để triển khai thực 
hiện với nhiều chủ trương, giải 
pháp về xây dựng các tổ chức cơ 
sở đảng trong sạch vững mạnh, 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh. 
100% cán bộ, đảng viên chấp 
hành nghiêm Cương lĩnh Chính 
trị, Điều lệ Đảng, quy định về 
những điều đảng viên không 
được làm, không có cán bộ, đảng 
viên suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa”. Quán triệt, triển khai thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI, XII, các quy 
định về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên gắn với 
thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, 
ngày 18/3/2021 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh và 
Cuộc vận động “Phát huy truyền 
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thống, cống hiến tài năng, xứng 
danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; 
Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, 
ngày 28/12/2021 của Quân ủy 
Trung ương về phát huy phẩm 
chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết 
chống chủ nghĩa cá nhân trong 
tình hình mới. Năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của chi bộ, đảng 
bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong LLVT tỉnh được 
nâng lên; gắn xây dựng đảng bộ, 
chi bộ trong sạch, vững mạnh với 
xây dựng cơ quan, đơn vị vững 
mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu 
biểu” hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ được giao. Đồng thời 
các tổ chức đảng trong Đảng bộ, 
LLVT tỉnh đã kịp thời xây dựng, 
điều chỉnh bổ sung đầy đủ quy 
chế làm việc, quy chế lãnh đạo 
các mặt công tác trọng yếu của 
cấp ủy, phù hợp với đặc điểm, 
chức năng nhiệm vụ của từng 
cơ quan, đơn vị; bảo đảm phát 
huy năng lực lãnh đạo toàn diện 
trên các mặt công tác. Qua thực 
tiễn công tác đã khẳng định 
tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng 
viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, có 
phẩm chất đạo đức cách mạng 
trong sáng, gương mẫu, lối sống 
trong sạch, lành mạnh, có ý thức 
tổ chức kỷ luật cao, luôn nêu cao 
tinh thần chịu đựng khó khăn, 
gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao. 

Tuy nhiên, công tác xây dựng 
Đảng trong LLVT tỉnh vẫn còn 
một số hạn chế, khuyết điểm đó 
là: Năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của một số ít cấp ủy, tổ chức 
cơ sở đảng chưa được phát huy; 
chất lượng sinh hoạt cấp ủy, 
chi bộ có mặt còn hạn chế, còn 
biểu hiện mang tính hình thức. 
Công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng; quản lý, giáo dục, rèn 
luyện đảng viên ở một số cấp 

ủy, tổ chức đảng chưa thật sự 
hiệu quả; một số ít cán bộ đảng 
viên thiếu phấn đấu, tu dưỡng, 
rèn luyện, vi phạm kỷ luật phải 
xử lý. Công tác kiểm tra, giám sát 
của một số cấp ủy, tổ chức đảng 
chưa thường xuyên.

Để phát huy những kết quả 
đã đạt được, khắc phục những 
hạn chế, tồn tại, giữ vững và tăng 
cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực 
tiếp về mọi mặt của Đảng đối với 
LLVT nói chung; sự lãnh đạo trực 
tiếp của Tỉnh ủy và các cấp ủy 
đảng đối với LLVT tỉnh nói riêng 
trong thời gian tới, cần triển khai 
thực hiện một số nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng 
cao chất lượng công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm cho cán bộ, 
đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị 
viên, người chỉ huy, cơ quan 
chính trị các cấp trong LLVT 
tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với Cuộc vận động 
phát huy truyền thống, cống 
hiến tài năng, xứng danh Bộ đội 
Cụ Hồ thời kỳ mới bằng các việc 
làm thiết thực, cụ thể; kịp thời 
biểu dương, nhân rộng những 
tập thể, cá nhân điển hình, tiên 
tiến, những mô hình mới, sáng 
tạo để cổ vũ, động viên cán bộ, 
đảng viên quyết tâm thi đua thực 
hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục quán triệt triển khai 
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 
Đề án đổi mới công tác giáo dục 
chính trị tại đơn vị trong giai 
đoạn mới; thường xuyên đổi mới 
nội dung, hình thức công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng, bảo 
đảm tính Đảng, tính khoa học, 
tính chiến đấu, tính thực tiễn, 
kịp thời và hiệu quả... nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm, cho cán 
bộ, đảng viên, xây dựng bản lĩnh 
chính trị vững vàng, không dao 
động trước những khó khăn thử 
thách; có niềm tin vững chắc vào 
sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự 
quản lý, điều hành của chỉ huy 
cơ quan, đơn vị; sẵn sàng nhận 
và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao. Chủ động đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch, bảo vệ trận địa tư tưởng 
của Đảng trong LLVT tỉnh. 

Hai là, tập trung xây dựng 
Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh 
về chính trị, tư tưởng, đạo đức, 
tổ chức và cán bộ; xây dựng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên 
phong gương mẫu.

Đây là nhân tố giữ vai trò quyết 
định trực tiếp đến lãnh đạo xây 
dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn 
diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc 
phòng, quân sự địa phương, bảo 
vệ vững chắc khu vực phòng 
thủ tỉnh, góp phần bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Theo đó, cần quán triệt 
sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, 
kết luận, quy định của các cấp 
ủy đảng, nhất là Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng, nghị quyết đại 
hội đảng bộ các cấp, Quy định số 
24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của 
Ban Chấp hành Trung ương về 
thi hành Điều lệ Đảng, Quy định 
số 49-QĐ/TW ngày 22/12/2021 
của Bộ Chính trị về tổ chức đảng 
trong Quân đội nhân dân Việt 
Nam… Xây dựng Đảng bộ Quân 
sự tỉnh, đảng bộ quân sự các 
huyện, thị xã, thành phố, chi bộ 
quân sự trong sạch, vững mạnh; 
xây dựng cơ quan, đơn vị vững 
mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu 
biểu”. Duy trì có chất lượng, nền 
nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nhất 
là sinh hoạt chi ủy, chi bộ; nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng và 
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chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên. Phối hợp triển khai đồng 
bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây 
dựng Đảng trong lực lượng dân 
quân tự vệ và quân nhân dự bị 
đạt chất lượng, hiệu quả. 

Thường xuyên củng cố, kiện 
toàn cấp ủy, tổ chức đảng gắn 
với xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, 
cán bộ chủ trì các cấp có cơ cấu 
phù hợp, chất lượng ngày càng 
cao; tuyệt đối trung thành với Tổ 
quốc, với Đảng, với Nhà nước và 
Nhân dân, kiên định với mục tiêu, 
lý tưởng cách mạng của Đảng. 
Chấp hành nghiêm nguyên tắc 
lãnh đạo của Đảng, mở rộng dân 
chủ, phát huy vai trò của các tổ 
chức quần chúng và Hội đồng 
quân nhân trong tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng đội ngũ 
cán bộ; làm tốt công tác quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp 
xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ 
các cấp, tạo môi trường thuận lợi 
để cán bộ phát huy phẩm chất, 
năng lực trong công tác, tập 
trung xây dựng đội ngũ cán bộ 
các cấp có đủ phẩm chất, năng 
lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Thực hiện 
tốt quy định về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên với 
phương châm: Cán bộ, đảng viên 
nêu gương trước quần chúng; 
cấp trên nêu gương trước cấp 
dưới; đảng viên có chức vụ càng 
cao càng phải gương mẫu. Đồng 
thời quán triệt thực hiện nghiêm 
các quy chế, quy định về công tác 
bảo vệ chính trị nội bộ; phòng 
ngừa hiệu quả hoạt động cài 
cắm, móc nối, lôi kéo, mua chuộc 
cán bộ, đảng viên LLVT tỉnh.

Ba là, nâng cao hiệu quả, hiệu 
lực công tác kiểm tra, giám sát và 
thi hành kỷ luật của Đảng.

Quán triệt, triển khai thực 
hiện nghiêm Quy định số 22-
QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban 
Chấp hành Trung ương về công 
tác kiểm tra, giám sát và thi hành 
kỷ luật của Đảng. Thường xuyên 
đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, hướng dẫn của cấp ủy, ủy 
ban kiểm tra cấp ủy cấp trên đối 
với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp 
dưới; nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác kiểm tra, giám sát, 
kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ, 
LLVT tỉnh; chủ động phát hiện và 
xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 
suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa”. Tập trung kiểm tra, giám sát 
tổ chức đảng, người đứng đầu, 
cán bộ chủ trì các cấp về lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TW, 
ngày 25/10/2021 của Ban Chấp 
hành Trung ương về đẩy mạnh 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị...

Tăng cường kiểm tra, giám 
sát theo hướng mở rộng, coi 
trọng công tác tự kiểm tra, giám 
sát và kiểm tra, giám sát có trọng 
tâm, trọng điểm. Thường xuyên 
nắm chắc tình hình hoạt động 
của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ 
huy và người đứng đầu, kịp thời 
chấn chỉnh, khắc phục những 
hạn chế, thiếu sót, phát hiện 
những bất cập, vướng mắc, đề 

xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo 
để không ngừng nâng cao chất 
lượng chính trị, độ tin cậy của 
LLVT tỉnh.

Bốn là, thường xuyên đổi mới 
phong cách, phương pháp, tác 
phong công tác của cấp ủy, người 
đứng đầu các cấp

Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp 
phải thường xuyên chú trọng đổi 
mới phương pháp, nội dung, tác 
phong lãnh đạo, điều hành cơ 
quan, đơn vị phù hợp với yêu 
cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm 
chế độ tập thể lãnh đạo gắn với 
phân công cá nhân phụ trách; 
phát huy tính chủ động, sáng 
tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm, dám đột phá vì 
lợi ích chung, nói đi đôi với làm, 
sâu sát gắn bó cơ sở, luôn lắng 
nghe và tiếp thu những ý kiến 
đóng góp của cán bộ, đảng viên, 
quần chúng. Giải quyết tốt các 
mối quan hệ công tác trong cấp 
ủy, chỉ huy các cấp trên cơ sở giữ 
vững nguyên tắc tổ chức, sinh 
hoạt Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo, 
chỉ đạo thống nhất, thông suốt, 
kịp thời từ Đảng ủy Quân sự tỉnh 
đến chi bộ. Kịp thời phát hiện, 
giải quyết những vướng mắc nảy 
sinh trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ và chỉ đạo khắc phục 
kịp thời khâu yếu, mặt yếu ở từng 
cơ quan, đơn vị, góp phần xây 
dựng tổ chức cơ sở đảng trong 
sạch vững mạnh, xây dựng đơn 
vị vững mạnh toàn diện “Mẫu 
mực, tiêu biểu” hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao.  
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PHÚ NINH: CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP 
GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN

VŨ VĂN THẨM
 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh

Trọng dân, gần dân, sát dân

Quan điểm “trọng dân, gần 
dân, sát dân” được Huyện ủy, 
Ban Thường vụ Huyện ủy nhất 
quán trong mọi hoạt động lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành. Điều 
này được thể hiện rõ ở các văn 
bản chỉ đạo của Ban Thường vụ 
Huyện ủy, gần đây nhất là Chỉ thị 
số 13-CT/HU, ngày 13/5/2021 về 
xây dựng, cải tạo cảnh quan môi 
trường sáng - xanh-sạch-đẹp; Chỉ 
thị số 27-CT/HU, ngày 11/02/2022 
về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 
đổi mới tác phong làm việc, nâng 
cao trách nhiệm cán bộ, công 
chức, viên chức trong thực thi 
công vụ; Chỉ thị số 28-CT/HU, 
ngày 18/03/2022 về tăng cường 
công tác quản lý nhà nước về đất 
đai, trật tự xây dựng, tài nguyên 
khoáng sản, môi trường trên địa 
bàn huyện. 

Việc ban hành các chỉ thị nói 
trên xuất phát từ yêu cầu thực 
tiễn của địa bàn huyện. Bên cạnh 
những chuyển biến tích cực trên 
lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - 
quốc phòng, xây dựng nông thôn 
mới, đã bộc lộ những hạn chế kéo 
dài, lặp đi lặp lại, như: thực hiện 
chưa nghiêm một số chỉ thị, nghị 
quyết, kết luận của Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, 
nhất là trên lĩnh vực đất đai, tài 

nguyên khoáng sản; tình trạng 
vi phạm về xây dựng nhà ở, công 
trình không phép, lấn chiếm đất 
đai, sử dụng đất không đúng mục 
đích; tình trạng chăn nuôi hộ gia 
đình gây ô nhiễm môi trường 
trong khu dân cư… Việc tiếp 
nhận, giải quyết một số thủ tục 
hành chính chưa đạt yêu cầu, tình 
trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ 
sơ cho công dân, doanh nghiệp 
chưa được chấn chỉnh.

Để sớm khắc phục, chấn chỉnh 
tình trạng này, Ban Thường vụ 
Huyện ủy đã yêu cầu tập trung rà 
soát, đánh giá sâu sắc, toàn diện 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy, quản lý, điều hành của 
chính quyền, tổ chức, cơ quan, 
đơn vị trong thời gian qua. Xác 
định rõ chức trách, nhiệm vụ của 
tập thể, do cá nhân phụ trách gắn 
trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị, địa phương trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu 
tổ chức thực hiện. Khắc phục, 
chấn chỉnh tình trạng né tránh, 
đùn đẩy trách nhiệm, thụ động, 
thiếu bản lĩnh trách nhiệm trong 
xử lý những vấn đề khó, vướng 
mắc thuộc thẩm quyền, trách 
nhiệm cá nhân phụ trách. Đồng 
thời, khắc phục tình trạng xa 
dân, hành chính hóa, thiếu kinh 
nghiệm thực tiễn của một số cán 
bộ, công chức. Yêu cầu phải thực 

hiện đúng phương châm “trọng 
dân, gần dân, sát dân”.

Sau 01 năm Chỉ thị 13, Chỉ thị 
27 và 28-CT/HU của Ban Thường 
vụ Huyện ủy, các hạn chế nêu 
trên dần được khắc phục. Và 
thông qua bức tranh kinh tế - xã 
hội, an ninh quốc phòng của 
huyện trong 6 tháng đầu năm 
2022 phần nào minh chứng điều 
đó. Huyện đã xây dựng, hoàn 
thành Đề án và Nghị quyết về 
phát triển kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội huyện Phú Ninh giai 
đoạn 2022-2025, định hướng đến 
năm 2030; kế hoạch thực hiện 
Đề án mở rộng hệ thống nước 
máy trên địa bàn huyện đến năm 
2025; kế hoạch phát triển huyện 
Phú Ninh đến năm 2025; chủ 
trương đầu tư công trình Khu tái 
định cư, hệ thống đường huyện 
năm 2022; kế hoạch kiên cố hóa 
đường giao thông nông thôn 
năm 2022… Việc ban hành các 
nghị quyết, đề án, kế hoạch nêu 
trên đều xuất phát từ nhu cầu, lợi 
ích và nguyện vọng của cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân, phù hợp 
với yêu cầu phát triển của huyện. 
Để tạo sự đồng thuận trong quá 
trình thực hiện, vì mục tiêu chung 
là phát triển nhanh, bền vững; 
đối với những vấn đề có liên quan 
đến quyền và lợi ích của Nhân 
dân, nhất là trong thực hiện quy 

Với tinh thần “trọng dân, gần dân, sát dân”,“nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, bảo vệ 
quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phú Ninh đã 
thực hiện có hiệu quả việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Thông qua 
đối thoại, đã kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân. Từ đó, giúp “Đảng gần dân, dân tin 
Đảng”, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
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 hoạch, giải phóng mặt bằng, kiên 
cố hóa kênh mương, bê tông hóa 
đường giao thông nội đồng, xây 
dựng nông thôn mới, xây dựng 
các công trình dân sinh... huyện 
đều tổ chức lấy ý kiến của Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị 
- xã hội và đại diện Nhân dân. 

Huyện đã thành lập Tổ kiểm 
tra tiến độ và hỗ trợ tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong đầu tư 
xây dựng cơ bản tại các đơn vị, 
địa phương. Tập trung thực hiện 
công tác giải phóng mặt bằng các 
dự án trọng điểm: mở rộng Quốc 
lộ 40B, Đường ĐH 12, đường liên 
kết vùng miền Trung, ga đường 
sắt Tam Thành, mở rộng cụm 
công nghiệp Đồi 30, KDC Chồi 
Sũng. Tập trung giải quyết các 
tồn tại nổi cộm trên lĩnh vực đất 
đai, tài nguyên môi trường, nhất 
là tồn tại đất rừng Tam Lộc, Tam 
Vinh. Tập trung rà soát cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất 
sau dồn điền đổi thửa, cấp mới 
cho 114 hộ, nâng tổng số hộ được 
cấp giấy lên 6833/7481 hộ, đạt tỷ 
lệ 91,34%. Đối với tình trạng khai 
thác, chế biến vàng trái phép ở 
Bồng Miêu, Tam Lãnh, huyện đã 
tăng cường công tác truy quét, 
đẩy đuổi các đối tượng khai thác 
vàng trái phép tại khu vực này; 
qua đó, tổ chức 8 đợt kiểm tra, 
truy quét, phá hủy 61 lán trại, 
hủy 45 máy nổ, 20 cối xay, 19 máy 
bơm nước, hóa chất, ống dẫn 
nước… đẩy đuổi trên 100 người 
ra khỏi khu vực…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt 
được những kết quả đáng ghi 
nhận. Các hoạt động tuyên truyền, 
cổ động trực quan nhân các ngày 
lễ kỷ niệm được tập trung. Công 
tác khám chữa bệnh cho Nhân 
dân được thực hiện đảm bảo. 
Việc thực hiện chính sách người 
có công, phụng dưỡng Mẹ Việt 
Nam anh hùng và các đối tượng 

xã hội được thực hiện nghiêm túc, 
kịp thời; đã hỗ trợ 160 triệu đồng 
xây dựng mộ liệt sỹ ngoài nghĩa 
trang do gia đình quản lý tại 1 số 
xã. Hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà 
ở cho người có công với 149 nhà, 
tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng1. Duy trì 
29/31 trường đạt chuẩn quốc gia; 
trong đó có 7 trường đạt chuẩn 
mức 2. Việc tiếp công dân định 
kỳ được thực hiện nghiêm túc từ 
huyện đến các xã, thị trấn; trong 6 
tháng đầu năm đã tiếp 380 lượt2; 
tiếp nhận 204 đơn thư 3, có 186 
đơn thuộc thẩm quyền. Trong số 
đơn thuộc thẩm quyền, đã tập 
trung giải quyết 161/186 đơn, đạt 
tỷ lệ 87%...

Nghe dân nói, nói cho dân 
hiểu, làm cho dân tin

Từ cuối năm 2020, huyện Phú 
Ninh bước vào giai đoạn “nước 
rút” trong xây dựng nông thôn 
mới. Vì theo tinh thần Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn 
đấu đến cuối năm 2025 xây dựng 
thành công huyện nông thôn mới 
nâng cao, hướng đến nông thôn 
mới kiểu mẫu vào năm 2030. 
        1.   41 nhà xây mới; 108 nhà sửa chữa.
        2.   Cấp huyện 83 lượt, cấp xã 297 lượt.
        3.   Trong đó 186 đơn thuộc thẩm quyền: 
cấp huyện 84/97 đơn; cấp xã 102/107 đơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc duy 
trì các tiêu chí đã khó, nay phải 
nâng chuẩn và hướng đến kiểu 
mẫu càng khó gấp bội lần. Nhưng 
không phải vì khó mà không làm. 
Phải quyết tâm chính trị cao, phải 
huy động sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị, sự đồng thuận 
trong Nhân dân trong xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, kiểu 
mẫu. “Nút thắt” của vấn đề chính 
là lòng dân. Chỉ khi được Nhân 
dân đồng tình ủng hộ thì mọi 
tiêu chí nâng chuẩn sẽ đạt được. 
Nhưng làm sao để phát huy được 
sức mạnh của Nhân dân? Đó là 
câu hỏi cũng là nỗi trăn trở của 
cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện 
ủy. Và “nút thắt” của vấn đề được 
gỡ ra, khi cấp ủy, Ban Thường vụ 
Huyện ủy quyết định phải tăng 
cường công tác đối thoại với 
Nhân dân, để nghe dân nói, nói 
cho dân hiểu và làm cho dân tin; 
thì mọi mục tiêu nhất định sẽ 
thành công.

Với nhận thức đó, Ban Thường 
vụ Huyện ủy đã xây dựng kế 
hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại 
trực tiếp giữa người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền với Nhân dân 
trong huyện năm 2022; nội dung 
tập trung các vấn đề trên lĩnh vực 
xây dựng nông thôn mới; đền bù, 
giải phóng mặt bằng, tái định cư 

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Phú Ninh 
với Nhân dân thôn Phước Lộc, xã Tam Thái
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dự án. Theo đó, trong 6 tháng đầu 
năm 2022, người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền của huyện đã 
tổ chức 5 hội nghị đối thoại trực 
tiếp với Nhân dân tại các xã: Tam 
Phước, Tam Thái, Tam Đàn, Tam 
Thành, Tam Vinh. 

Tại các hội nghị đối thoại, 
nhiều vấn đề vướng mắc, bức 
xúc trong Nhân dân được gợi mở, 
như: trong xây dựng nông thôn 
mới, giải phóng mặt bằng, đất 
đai; sản xuất nông nghiệp gắn 
với bảo vệ môi trường, dồn điền 
đổi thửa; cơ chế hỗ trợ phát triển 
kinh tế vườn, kinh tế trang trại 
giai đoạn 2021-2025 theo Nghị 
quyết 35 năm 2021 của HĐND 
tỉnh Quảng Nam khó triển khai 
thực hiện tại địa bàn huyện Phú 
Ninh; quan tâm hơn đến liên kết 
tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, 
tránh tình trạng “được mùa mất 
giá, được giá mất mùa”; chính 
sách đưa cơ giới hóa vào sản xuất 
nông nghiệp; tình hình an ninh 
trật tự nông thôn tiềm ẩn nhiều 
yếu tố phức tạp; ô nhiễm môi 
trường tại khu dân cư còn nhiều 
nan giải... Việc sắp xếp, sáp nhập 
các điểm trường lẻ vào điểm 
trường chính trên địa bàn huyện 
dẫn đến các em học sinh đi học 
xa hơn trước đây; việc đầu tư mở 
rộng đường ĐH, ĐX, kênh mương 
thủy lợi, giao thông nông thôn, 
giao thông nội đồng…

Trước những vấn đề kiến nghị 
của Nhân dân, với tinh thần cởi 
mở, thẳng thắn, dân chủ, cầu thị; 
người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền đã lắng nghe tất cả các ý 
kiến Nhân dân phản ánh và chia 
sẻ khó khăn với Nhân dân. Cái gì 
làm được thì trả lời làm được, cái 
gì chưa làm được thì xin lỗi Nhân 
dân là chưa làm được, cái gì phải 
xin ý kiến, chủ trương cấp trên, 
thuộc cơ chế chính sách… thì 
đều trả lời rõ ràng, thấu tình, đạt 

lý cho Nhân dân. Cùng với đó, kết 
luận tại các hội nghị đối thoại, 
người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền đều giao nhiệm vụ cụ thể 
về nội dung, thời gian thực hiện. 
Vấn đề nào thuộc cấp huyện thì 
giao cho cơ quan chuyên môn 
của huyện giải quyết; vấn đề nào 
thuộc địa phương thì yêu cầu 
địa phương tập trung quyết liệt; 
chịu trách nhiệm trước cấp ủy, 
Ban Thường vụ Huyện ủy; trong 
trường hợp không thực hiện 
đúng thời gian như đã hứa với 
Nhân dân thì phải trực tiếp công 
khai xin lỗi Nhân dân tại các địa 
phương. Đồng thời, người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền cũng 
bộc bạch suy nghĩ, mong muốn 
để Nhân dân hiểu, chia sẻ với cấp 
ủy, chính quyền vì mục tiêu phát 
triển chung của huyện.

Việc thực hiện đối thoại trực 
tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền của huyện với Nhân 
dân, mục đích chính là “nghe dân 
nói”; từ đó, nắm bắt tình hình tư 
tưởng, dư luận xã hội, kịp thời 
chỉ đạo giải quyết những bức 
xúc trong Nhân dân, tạo động 
lực phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương. Nhưng đồng thời cũng 
phải đạt được mục đích “nói cho 
dân hiểu”. Chính vì vậy, tại các 
cuộc đối thoại, người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền sau khi trả 
lời các vấn đề Nhân dân kiến nghị 
thì cũng nhấn mạnh về quyền 
và nghĩa vụ của Nhân dân trong 
xây dựng nông thôn mới. Trong 
đó, khẳng định: chủ trương xây 
dựng nông thôn mới là một trong 
những chủ trương sát với yêu cầu 
thực tiễn đặt ra. Quá trình đó, do 
Nhân dân làm chủ, Nhà nước hỗ 
trợ và người hưởng lợi trực tiếp 
chính là Nhân dân. Nhà nước có 
chính sách hỗ trợ xây dựng nông 
thôn mới là để duy trì một xã hội 
phát triển công bằng, không để 

ai bị bỏ lại phía sau. Trong thời 
gian qua, việc xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn huyện đạt 
được những kết quả quan trọng, 
bên cạnh đó còn những hạn chế, 
tồn tại, nhất là vai trò chủ thể 
của người dân trong xây dựng 
nông thôn mới chưa được phát 
huy. Để thực hiện thành công 
chủ trương xây dựng huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao 
giai đoạn 2022-2025, hướng đến 
kiểu mẫu năm 2030, rất cần sự 
đồng lòng ủng hộ, sự vào cuộc 
của bà con Nhân dân, phát huy 
vai trò chủ thể của mình trong xây 
dựng nông thôn mới bằng những 
việc làm cụ thể, thiết thực như: 
cải tạo vườn tạp, phát triển kinh 
tế gắn với nâng cao thu nhập 
hộ gia đình; tham gia đóng góp 
về vật chất lẫn tinh thần... Trong 
quá trình này, mỗi người dân cần 
phải biết hy sinh một phần lợi 
ích cá nhân để vì cái chung của 
cộng đồng. Tích cực tham gia 
giám sát các hoạt động xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn. Có 
trách nhiệm trong thực hiện nếp 
sống văn hóa, ứng xử văn minh, 
giữ gìn thuần phong mỹ tục; 
xây dựng cảnh quan môi trường 
nông thôn, đường làng ngõ xóm 
sáng-xanh-sạch-đẹp, giữ gìn an 
ninh trật tự… làm cho môi trường 
nông thôn thật sự đáng sống. 

Những kết quả đạt được 
trong thực hiện đối thoại trực 
tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền với Nhân dân ở các 
địa phương trên địa bàn huyện 
Phú Ninh có ý nghĩa rất quan 
trọng trong xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh. Đó cũng là 
điều kiện, tiền đề để thực hiện 
yếu tố “làm dân tin”, xây dựng 
thành công huyện nông thôn 
mới nâng cao, hướng đến kiểu 
mẫu vào năm 2030. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC
PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY

NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH
      Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

 Chủ tịch HĐND huyện Bắc Trà My

Nhằm xây dựng tổ chức cơ 
sở đảng trong sạch vững 
mạnh, nâng cao hiệu quả, 

chất lượng công tác phát triển 
đảng viên; thời gian qua, các cấp 
ủy đảng trên địa bàn huyện đã 
quan tâm lãnh đạo tổ chức quán 
triệt triển khai các nghị quyết, chỉ 
thị, các văn bản quy định, hướng 
dẫn của Trung ương, của tỉnh về 
công tác xây dựng tổ chức cơ sở 
Đảng. Cùng với đó, Ban Thường 
vụ Huyện ủy Bắc Trà My cũng đã 
cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ 
thị, quy định, hướng dẫn của cấp 
ủy cấp trên bằng các kế hoạch, 
chương trình, đề án, thông 
tri… phù hợp với tình hình địa 
phương, đơn vị để triển khai, tổ 
chức thực hiện đến các tổ chức 
đảng và đảng viên. 

Nhờ đó, trong 05 năm qua, 
toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 
được 582 đảng viên; chỉ tính riêng 
từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến 
nay đã kết nạp được 207 đảng 
viên (đạt 51,75% chỉ tiêu Nghị 
quyết Đảng bộ huyện đề ra). Tuy 
nhiên, bên cạnh những kết quả 
đạt được như trên đã nêu, công 
tác xây dựng Đảng nói chung và 
công tác phát triển đảng viên 
trên địa bàn huyện vẫn còn một 
số khó khăn như sau:

Công tác chính trị, tư tưởng 
chưa được thực hiện đồng bộ, 
thiếu gắn kết; việc nắm bắt, dự 

báo, định hướng tư tưởng, dư 
luận xã hội có lúc, có nơi còn bị 
động, lúng túng, thiếu kịp thời. 
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của một số tổ chức đảng còn yếu, 
cá biệt có nơi tinh thần đoàn kết, 
thống nhất còn hạn chế; công tác 
phát triển đảng viên trong nhiệm 
kỳ 2015-2020 vượt chỉ tiêu Nghị 
quyết nhưng những năm gần 
đây có chiều hướng giảm, đảng 
viên mới được kết nạp đa số ở 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
các địa phương vùng thấp gặp 
nhiều khó khăn trong công tác 
phát triển đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ 
chức đảng, đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm của một số cấp ủy cơ 
sở thiếu kiên quyết, chưa kịp thời 
dẫn đến khuyết điểm của cán bộ, 
đảng viên diễn ra trong quá trình 
dài nhưng cấp ủy không kiểm 
tra, uốn nắn kịp thời. Công tác 
dân vận chính quyền chưa mang 
lại hiệu quả như mong đợi; vị trí, 
vai trò của công tác dân vận chưa 
được xác định một cách đầy đủ.

Trong khoản 4 Điều 2 Điều lệ 
Đảng có quy định nhiệm vụ của 
đảng viên là “làm công tác phát 
triển đảng viên”; khoản 2 Điều 
23 về nhiệm vụ của tổ chức cơ 
sở đảng cũng nêu “làm công 
tác phát triển đảng viên”; khoản 
2 Điều 24 nêu rõ hơn về trách 
nhiệm của chi bộ, trong đó có 

nhiệm vụ “làm công tác vận động 
quần chúng và công tác phát 
triển đảng viên”. Trên cơ sở đó, 
để tiếp tục thực hiện tốt công tác 
phát triển đảng viên trên địa bàn 
huyện Bắc Trà My trong thời gian 
tới, tôi thiết nghĩ cần thực hiện 
một số giải pháp mang tính định 
hướng như sau: 

Một là: Cấp ủy, chính quyền, 
Mặt trận và các đoàn thể các 
cấp cần xác định rõ nhiệm vụ 
thông tin, tuyên truyền là một 
trong những nhiệm vụ trọng 
tâm thường xuyên; trong đó đặc 
biệt chú trọng đến vai trò nêu 
gương của người đứng đầu cấp 
ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị trong việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; tiếp tục chỉ đạo, 
lựa chọn những vấn đề trọng 
tâm, những vấn đề bức xúc, 
nổi cộm để bàn giải pháp khắc 
phục, giải quyết dứt điểm, mang 
lại kết quả cụ thể nhằm củng cố 
niềm tin trong đội ngũ cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân, nhất là 
ở những nơi có nhiều đồng bào 
dân tộc thiểu số.

Cùng với công tác thông 
tin, tuyên truyền, việc nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác 
xây dựng Đảng cần chú trọng 
đến công tác bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đây là nhiệm vụ 
rất quan trọng của công tác xây 
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dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu của toàn 
Ðảng, toàn quân, toàn dân. Có 
triển khai làm tốt nội dung trên 
thì quần chúng Nhân dân mới 
thực sự tin tưởng, giác ngộ và có 
nguyện vọng đứng vào hàng ngũ 
của Đảng.

Hai là: Tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả các giải pháp về nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng và 
chất lượng đội ngũ đảng viên. 
Cùng với cấp ủy các địa phương, 
đơn vị tập trung rà soát, phát 
hiện nguồn; chú trọng hơn nữa 
công tác phát triển đảng viên, 
trong đó có phát triển đảng viên 
là người dân tộc thiểu số ở vùng 
khó khăn. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở 
bám sát nội dung hướng dẫn tổ 
chức sinh hoạt chi bộ theo định 
kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo 
hướng dẫn; tiếp tục triển khai 
thực hiện có hiệu quả công tác 
rà soát, sàng lọc đưa đảng viên 
không còn đủ tư cách ra khỏi 
Đảng. Cùng với việc triển khai 
thực hiện các nhóm giải pháp 
đã nêu ở trên, thời gian đến để 
tạo nên chuyển biến tích cực hơn 
về công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, phải 
áp dụng các chủ trương, chính 
sách một cách hiệu quả tùy vào 
đặc điểm, phong tục tập quán, 
điều kiện thực tế của mỗi vùng, 
mỗi khu vực, mỗi địa phương.

Ba là: Định kỳ hằng năm, chỉ 
đạo cơ quan chuyên môn chủ 
động khảo sát nguồn phát triển 
đảng của các tổ chức cơ sở Đảng; 
trên cơ sở đó, có kế hoạch giao 

chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng 
năm và xem đó một trong các nội 
dung, tiêu chí để nhận xét, xếp 
loại tổ chức Đảng và người đứng 
đầu các tổ chức cơ sở Đảng. Đồng 
thời, thường xuyên rà soát, điều 
chỉnh phân công các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện tham 
dự sinh hoạt nơi được phân công 
phụ trách có trách nhiệm thường 
xuyên đôn đốc, nhắc nhở cấp ủy 
làm tốt công tác phát triển đảng 
viên theo kế hoạch; lấy hiệu quả 
hoạt động của tổ chức đảng nơi 
được phân công phụ trách làm 
một trong các căn cứ để đánh 
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
của cấp ủy phụ trách địa phương.

Bốn là: Phát huy vai trò của 
cấp ủy cơ sở trong việc cụ thể hóa 
kế hoạch kết nạp đảng viên của 
cấp ủy cấp trên phù hợp với đặc 
điểm, tình hình của chi (đảng) 
bộ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 
chi bộ xây dựng và thực hiện kế 
hoạch kết nạp đảng viên. Đảng 
ủy các xã, thị trấn, cấp ủy các 
chi bộ trực thuộc phải rà soát kỹ 
nguồn phát triển đảng của từng 
chi bộ (số lượng, khả năng phát 
triển, thời điểm hoàn tất hồ sơ, 
các vướng mắc nếu có…); không 
nhất thiết nơi nào có đông quần 
chúng thì xem nơi đó có nguồn 
nhiều, bởi nguồn phát triển đảng 
gắn liền với tiêu chuẩn về lịch sử 
chính trị của các quần chúng đó, 
đồng thời còn phải bảo đảm yếu 
tố “tự nguyện phấn đấu đứng vào 
hàng ngũ của Đảng” của từng 
quần chúng.

Bên cạnh đó, định kỳ hằng 
tháng, cấp ủy xét đề nghị của chi 

bộ để bổ sung, điều chỉnh danh 
sách cảm tình đảng của đảng bộ; 
xét, đề nghị cử cảm tình đảng 
tham gia học lớp bồi dưỡng nhận 
thức về Đảng; xét đề nghị của 
chi bộ, quyết định cho cảm tình 
đảng được làm thủ tục xem xét 
kết nạp vào Đảng. Tức là cấp ủy 
phải thực sự chủ động trong việc 
xem xét nguồn cảm tình đảng 
của địa phương, đơn vị mình, 
bao gồm việc điều chỉnh danh 
sách (bổ sung hoặc đưa ra khỏi 
danh sách), cử đi học lớp cảm 
tình đảng, kể cả việc xem xét các 
trường hợp đã đi học rồi nhưng 
giấy chứng nhận đã quá hạn mà 
vẫn chưa được kết nạp Đảng… 
Đương nhiên, trong quá trình đó, 
cấp ủy phải định hướng chi bộ có 
các hình thức giáo dục, thử thách, 
rèn luyện cảm tình Đảng để xác 
định rõ động cơ và sức phấn đấu 
của từng cảm tình Đảng.

Năm là: Chú trọng hơn nữa 
công tác đánh giá, phân tích chất 
lượng quần chúng để xây dựng 
kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng 
viên; tổ chức tuyên truyền, giáo 
dục; chỉ đạo các đoàn thể chính 
trị - xã hội, nhất là đoàn thanh 
niên giáo dục, lựa chọn đoàn 
viên, hội viên ưu tú giới thiệu với 
chi bộ. Trên cơ sở quần chúng 
hiện có của cơ quan, đơn vị, chi 
bộ có kế hoạch tạo nguồn thông 
qua việc đánh giá về năng lực, 
đạo đức, trình độ, lịch sử chính 
trị, nguyện vọng… của quần 
chúng. Từ nguồn đó, chi bộ giao 
nhiệm vụ cho cảm tình đảng để 
thử thách và có nghị quyết phân 
công các đảng viên chính thức 
giúp đỡ cảm tình đảng phấn đấu 
vào Đảng. 
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PHÁT HUY VAI TRÒ THANH NIÊN TRONG VIỆC 
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

PHẠM THỊ THANH
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam

Nhận thức rõ nhiệm vụ bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch 
trong tình hình mới là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu của toàn 
Ðảng, toàn quân, toàn dân và 
cả hệ thống chính trị, trong đó 
thanh niên là lực lượng đóng vai 
trò quan trọng, thời gian qua, Tỉnh 
đoàn Quảng Nam đã có những 
hoạt động tích cực phát huy vai 
trò thanh niên trong việc bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xác định quan điểm, muốn 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng phải vững về mặt nhận thức 
chính trị, chính vì vậy việc học tập, 
nghiên cứu các bài học lý luận 
chính trị trong thanh niên được 
thường xuyên triển khai. Bên 
cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng đã ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển 
khai, cụ thể hoá các quan điểm 
của Đảng về giáo dục lý tưởng 
cách mạng cho thanh thiếu nhi 
như: Chương trình hành động 
thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW 
ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về “Tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác giáo dục lý tưởng cách mạng, 
đạo đức, lối sống văn hóa cho thế 
hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030” (Chỉ 
thị 42); Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 
“Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ 
thị 05). Thông qua các hoạt động 
đa dạng về hình thức, có chiều 
sâu về nội dung như hội thi “Tìm 
hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh”; diễn đàn 

đối thoại  “Đảng với thanh niên - 
Thanh niên với Đảng”, diễn đàn 
“Bảo vệ nền tảng tư tưởng trên 
không gian mạng”, các buổi sinh 
hoạt Chi đoàn chuyên đề “Tự hào 
tiến bước dưới cờ Đảng”… đã góp 
phần giúp thanh niên nắm vững 
bản chất cách mạng và khoa học 
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, qua đó bồi 
đắp cho thanh niên lý tưởng cách 
mạng trong sáng, tuyệt đối trung 
thành với mục tiêu, lý tưởng và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã lựa chọn; có niềm tin 
thắng lợi của công cuộc đổi mới 
mà Đảng và Nhân dân ta đang 
thực hiện. 

Mặt khác, trong sự tác động 
của cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4; của thế giới phẳng, 
mạng xã hội đã trở thành kênh 
thông tin cạnh tranh với các hãng 
thông tấn báo chí trong đó có 
cả những công cụ tuyên truyền 
truyền thống của Đoàn. Nhờ có 
các phương tiện thiết bị thông 
minh, thông tin đến với giới trẻ 
đã thay đổi khi đối tượng người 
trẻ ít tiếp cận báo chí chính thống 
mà dành thời gian nhiều để lướt 
mạng và tiếp xúc với những thông 
tin phản biện đa chiều, thậm chí 
châm chích, đả phá có chủ ý. Các 
lực lượng thù địch cũng đã dùng 
internet, mạng xã hội đưa thông 

Diễn đàn “Tuổi trẻ Quảng Nam tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”
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tin xấu độc xuyên tạc nền tảng 
tư tưởng của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước ta. Trước 
thực trạng đó, để chủ động trong 
tham gia các mặt trận đấu tranh 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, Tỉnh đoàn đã thành lập Ban 
Chỉ đạo 35, xây dựng Fanpage 
“Tuổi trẻ Quảng Nam” trên mạng 
xã hội facebook và chỉ đạo xây 
dựng hệ thống Trang facebook 
của tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ 
sở xã, phường, Đoàn trường học 
từ đó tạo nên kết nối thông tin 
thông suốt nhằm phục vụ công 
tác tuyên truyền, định hướng dư 
luận trong thanh thiếu nhi. Tỉnh 
đoàn cũng đã tạo nhiều group 
zalo, Mocha, Mesenger để kịp 
thời cung cấp thông tin tuyên 
truyền cho đội ngũ cán bộ Đoàn 
chủ chốt các cấp, đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên của Đoàn. 
Với quan điểm “lấy cái đẹp, dẹp 
cái xấu”, Tỉnh đoàn triển khai thực 
hiện sâu rộng cuộc vận động “Mỗi 
ngày một tin tốt - Mỗi tuần một 
câu chuyện đẹp” trên mạng xã 
hội, vận động cán bộ, đoàn viên, 
thanh niên đăng tải, chia sẻ các 
tin tốt, các câu chuyện đẹp trên 
mạng xã hội của cá nhân, tổ chức 
mình, như: những thông tin tích 
cực liên quan đến chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước; các thông tin về mọi 
mặt của đời sống xã hội có tác 
động tích cực đến suy nghĩ, quan 
niệm, lối sống của thanh niên và 
Nhân dân. Trong đó, ưu tiên các 
thông tin về hoạt động Đoàn, Hội, 
triển khai các phong trào, cuộc 
vận động lớn; những câu chuyện 
truyền cảm hứng về những việc 
làm tốt đẹp, hành động đẹp thể 
hiện lòng yêu nước, tinh thần tự 
hào dân tộc; tấm gương người 

tốt, việc tốt, vượt khó vươn lên 
thành công trong mọi lĩnh vực 
và những bài viết đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thông 
tin xấu độc, bịa đặt của các thế 
lực thù địch, câu chuyện đẹp, tấm 
gương sáng… qua đó đấu tranh 
với những thông tin xấu độc, 
từng bước bồi dưỡng nhận thức 
cho các bạn trẻ về thực trạng xã 
hội và có sự sáng suốt trong nhận 
diện các thông tin lệch lạc, xuyên 
tạc, bóp méo sự thật… trên 
không gian mạng. 

Công tác nắm bắt tình hình tư 
tưởng, định hướng dư luận trong 
thanh niên và công tác đấu tranh 
với những luận điệu chống phá, 
âm mưu, hành động “diễn biến 
hòa bình” của các thế lực thù địch 
nhằm vào thanh niên đã được chú 
trọng hơn. Song song với đó, đội 
ngũ cộng tác viên dư luận xã hội 
và 25 câu lạc bộ Lý luận trẻ được 
tổ chức Đoàn các cấp thành lập 
năm 2019 đã duy trì hoạt động 
hiệu quả trong công tác nắm bắt 
diễn biến tư tưởng, định hướng 
dư luận xã hội của thanh thiếu 
niên. Định kỳ hằng quý, Tỉnh đoàn 
tổ chức hội nghị báo cáo viên và 
giao ban công tác Tuyên giáo, tập 
huấn chuyên đề, hội thi báo cáo 
viên tuyên truyền viên giỏi… để 
kịp thời thông tin về tình hình 
thời sự, kiến thức mới, trang bị 
những kỹ năng cho 37 báo cáo 
viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh 
của Đoàn, từ đó định hướng dư 
luận trong thanh niên khi có vấn 
đề phát sinh, góp phần thực hiện 
có hiệu quả công tác bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng. Từ năm 
2020, Tỉnh đoàn đã mở chuyên 
mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng trên website Tỉnh đoàn - 

một website hiện có số lượng truy 
cập mỗi năm gần 03 triệu lượt. Tại 
chuyên mục này, các bài viết bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
phòng chống diễn biến hòa bình, 
đấu tranh chống luận điệu xuyên 
tạc được đăng tải hàng tuần. Đặc 
biệt, đầu năm 2021, Tỉnh đoàn, 
Công An tỉnh Quảng Nam đã 
phối hợp tổ chức Diễn đàn Tuổi 
trẻ Quảng Nam tăng cường bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác quan điểm 
sai trái, thù địch trên không gian 
mạng để làm rõ thực trạng công 
tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng trên không 
gian mạng; kinh nghiệm giúp 
cho đoàn viên thanh niên nhận 
diện được âm mưu, thủ đoạn hoạt 
động của các thế lực thù địch đã 
và đang sử dụng để chống phá 
Đảng, Nhà nước ta trên không 
gian mạng. Đồng thời, đưa ra 
các giải pháp cụ thể, có tính hiện 
thực góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh với 
các hoạt động chống phá của các 
thế lực thù địch trên không gian 
mạng trong thời gian tới; các giải 
pháp kết nối, định hướng thông 
tin, phát huy vai trò của từng 
đoàn viên thanh niên hiện nay. Từ 
diễn đàn 10 bài viết chuyên sâu 
mang tính định hướng, chỉ đạo 
từ các đồng chí lãnh đạo, các cơ 
quan chuyên trách trong Ban Chỉ 
đạo 35 tỉnh Quảng Nam; những 
kinh nghiệm quý báu từ thực 
tiễn công tác, đấu tranh của các 
chuyên gia, báo cáo viên, cán bộ 
Đoàn được đăng tải trong chuyên 
mục trên.  

Tuy nhiên bên cạnh những 
thuận lợi và những kết quả đã đạt 
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thì vẫn còn có nhiều thách thức 
được đặt ra: hiện nay, môi trường 
không gian mạng, mạng xã hội 
đang có sự phát triển bùng nổ với 
nhiều tiện ích đồng thời tiềm ẩn 
những nguy cơ, yếu tố tiêu cực, 
là môi trường, phương tiện mà 
các thế lực thù địch, các phần tử 
cơ hội chính trị triệt để lợi dụng 
để xuyên tạc, kích động, chống 
phá. Điều này tác động trực tiếp 
đến đội ngũ cán bộ đoàn, hội, 
đoàn viên, hội viên, thanh niên, 
là đối tượng tiếp cận nhanh với 
công nghệ và là đối tượng tham 
gia chính trên không gian mạng, 
mạng xã hội. Bên cạnh đó, tình 
trạng vô cảm chính trị, xa rời 
những mục tiêu định hướng lớn 
vẫn còn xảy ra ở một bộ phận 
thanh niên. Để phát huy vai trò 
của thanh niên trong bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, chúng 
tôi xác định hệ thống đoàn các 
cấp cần thực hiện một số nội 
dung sau:

Một là, cần thống nhất nhận 
thức trong toàn Đoàn về phương 
pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu 
sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, tiếp tục triển khai 
thực hiện hiệu quả 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”, Chỉ thị 
số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác giáo dục lý tưởng 
cách mạng, đạo đức, lối sống văn 
hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 
- 2030, Nghị quyết 35-NQ/TW của 

Bộ Chính trị; Kết luận số 53-KL/TW 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
(04/6/2019), “Về việc chỉ đạo đấu 
tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, 
triệt phá tin giả, thông tin sai sự 
thật, xấu, độc trên Internet, mạng 
xã hội”  và Luật An ninh mạng... 
nhằm nâng cao sức đề kháng cho 
thanh niên, chủ động đấu tranh, 
phản bác những quan điểm sai 
trái, thù địch. 

Hai là, tăng cường tổ chức các 
diễn đàn như: Tọa đàm, Hội thảo, 
nghe chuyên gia nói chuyện các 
vấn đề thời sự, trong đó có việc 
đấu tranh phòng, chống tin giả, 
xấu độc trên không gian mạng. 
Cùng với đó, cần khen thưởng, 
khuyến khích, hỗ trợ và kịp thời 
biểu dương những tập thể, cá 
nhân thanh niên tích cực trong 
đấu tranh bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng. Tăng cường 
công tác đào tạo, bồi dưỡng và 
tập huấn nâng cao kiến thức và 
kỹ năng khai thác và sử dụng 
internet, mạng xã hội cho đội ngũ 
cán bộ Đoàn và đội ngũ trực tiếp 
làm công tác tư tưởng của Đoàn 
để nhằm phục vụ tốt hơn cho 
việc tuyên truyền, lan tỏa thông 
tin tốt đẹp, bác bỏ, gỡ bỏ các 
thông tin giả, xấu độc trên không 
gian mạng.

Ba là, kết hợp giữa truyền 
thông truyền thống và truyền 
thông hiện đại, đảm bảo thực 
hiện tốt công tác thông tin tuyên 
truyền đường lối chính sách của 
Đảng và Nhà nước; xây dựng cơ 
chế định hướng dư luận: tuyên 
truyền theo chủ đề, gương điển 
hình, tăng cường giám sát dư 
luận, bám sát tình hình cơ sở, địa 
phương. Đồng thời các cấp bộ 

Đoàn cần chủ động kịp thời nắm 
bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư 
nguyện vọng của đoàn viên để có 
biện pháp giải quyết kịp thời, uốn 
nắn những lệch lạc, sai trái, thiếu 
gương mẫu của đoàn viên. Kịp 
thời phát hiện đoàn viên tham 
gia các hội, nhóm trái quy định 
của Đảng, Nhà nước, lợi dụng 
quyền khiếu nại, tố cáo để gây 
ảnh hưởng xấu đến nội bộ Đảng.

Bốn là, tập trung lãnh đạo 
kiện toàn, xây dựng phát triển 
lực lượng đấu tranh bảo vệ quan 
điểm của Đảng theo hướng chủ 
động, vững chắc, có bộ phận 
nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực 
lượng rộng rãi; quản lý chặt chẽ 
tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự 
báo, xử lý kịp thời những vấn đề 
tư tưởng nảy sinh. Đề xuất cấp ủy 
các cấp cơ cấu cán bộ Đoàn chủ 
chốt cùng cấp vào Ban Chỉ đạo 
35 để kịp thời nắm bắt thông tin, 
kết nối nhiều hơn trong công tác 
lãnh chỉ đạo, triển khai, thực hiện.

Trong những năm đến tuy 
còn nhiều khó khăn, thách thức 
nhưng với vị trí, vai trò của mình, 
tuổi trẻ Quảng Nam sẽ tiếp tục 
tiên phong trên lĩnh vực bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, 
gương mẫu đi đầu, thường xuyên 
trau dồi khả năng tri thức, khoa 
học với phương châm “nhận thức 
đúng, thông tin đủ, hành động 
nhanh, kết nối mạnh, lan toả 
rộng” để đấu tranh với các thế lực 
thù địch, khẳng định tính đúng 
đắn, giá trị khoa học của chủ 
nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh đối với nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đối với sự nghiệp cách 
mạng Việt Nam. 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
LÊ QUANG HẠT

     Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình

Nhận thức được tầm quan 
trọng của việc nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi 

bộ, trong những năm qua, Ban 
Thường vụ Huyện uỷ Thăng 
Bình đã tập trung chỉ đạo các 
tổ chức cơ sở đảng thực hiện và 
đạt được nhiều kết quả tích cực. 
Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở 
đã lãnh đạo, triển khai việc nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 
theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/
TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí 
thư “về nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12-
HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của 
Ban Tổ chức Trung ương “Một số 
vấn đề về nâng cao chất lượng chi 
bộ”, Quy định số 05-QĐi/HU, ngày 
08/01/2019 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy Thăng Bình quy định 
“khung tiêu chí đánh giá chất 
lượng sinh hoạt chi bộ”... Từ đó, 
chất lượng sinh hoạt của các chi 
bộ ngày càng nâng lên; phát huy 
được vai trò hạt nhân lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị ở 
cơ sở, tập trung lãnh đạo cán bộ, 
đảng viên và nhân dân thực hiện 
tốt các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, góp phần xây dựng các 
tổ chức Đảng ngày càng trong 
sạch, vững mạnh. Hầu hết các chi 
bộ, nhất là chi bộ thôn, khu phố 
đã bám sát nghị quyết và sự chỉ 
đạo của cấp ủy cấp trên tập trung 
lãnh đạo, vận động Nhân dân 
thực hiện tốt các phong trào hành 
động cách mạng: xây dựng nông 

thôn mới, giảm nghèo bền vững; 
xây dựng phát triển hạ tầng; xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân 
cư, xây dựng mô hình tự quản về 
an ninh trật tự; phát huy dân chủ 
ở cơ sở,...

Tuy nhiên, chất lượng sinh 
hoạt chi bộ trên địa bàn huyện 
vẫn còn một số tồn tại, hạn chế 
như: Ở một số chi bộ, việc thực 
hiện quy trình sinh hoạt chi bộ 
chưa đảm bảo theo quy định. 
Một số chi bộ trước khi sinh hoạt 
không họp chi ủy, không hội 
ý giữa bí thư và phó bí thư để 
chuẩn bị nội dung nên chưa phát 
huy được trách nhiệm, trí tuệ tập 
thể; vai trò lãnh đạo, điều hành, 
nêu gương của cấp ủy, bí thư chi 
bộ chưa thật sự rõ nét. Một số chi 
bộ chưa làm tốt việc lựa chọn nội 
dung dẫn đến chất lượng sinh 
hoạt nghèo nàn, hình thức, nặng 

về kiểm điểm công tác chuyên 
môn và thông báo tình hình; việc 
ghi chép biên bản họp chi bộ còn 
sơ sài. Một số cấp ủy, chi bộ thôn, 
khu phố chưa thực hiện nghiêm 
chế độ sinh hoạt đảng; công tác 
quản lý, phân công giao nhiệm 
vụ cho đảng viên chưa được quan 
tâm đúng mức, còn tình trạng 
đảng viên vắng mặt không có lý 
do chính đáng, thậm chí có đảng 
viên bỏ sinh hoạt phải xoá tên; 
tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính 
giáo dục trong sinh hoạt chi bộ 
chưa thể hiện rõ nét; tinh thần 
tự phê bình và phê bình chưa 
cao nên chất lượng và hiệu quả 
công tác xây dựng đảng vẫn còn 
nhiều mặt hạn chế... Việc tổ chức 
sinh hoạt chuyên đề vẫn còn chưa 
đảm bảo, việc đưa nội dung học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
vào sinh hoạt còn hình thức, chưa 

Thăng Bình tổ chức toạ đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Sinh 
hoạt chi bộ là phương thức hoạt động cơ bản nhất của mỗi tổ chức đảng, tác động trực tiếp đến quá trình lãnh 
đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là tất yếu khách 
quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.
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chú trọng xây dựng mô hình “làm 
theo” thiết thực, hiệu quả...

Một trong những biện pháp 
xây dựng chi bộ trong sạch vững 
mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị là nâng cao chất lượng 
sinh hoạt. Việc nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ, làm cho 
sinh hoạt chi bộ thực sự sôi nổi, 
đảm bảo được yêu cầu, mục đích 
của buổi sinh hoạt là một yêu 
cầu cấp thiết, khắc phục những 
hạn chế, khuyết điểm nêu trên. 
Vì vậy, trên cơ sở những kết quả 
đạt được và phân tích những hạn 
chế, khó khăn trong thời gian qua 
và đề xuất các giải pháp nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ thời 
gian tới như sau:

Một là, tập trung nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục 
thực hiện Kết luận 18-KL/TW ngày 
22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII 
về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí 
thư khóa X và Hướng dẫn số 12-
HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung 
ương “Về nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ”; đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động 
của các loại hình tổ chức cơ sở 
đảng; khắc phục tình trạng hình 
thức, đơn điệu trong sinh hoạt. 
Thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế 
độ sinh hoạt chi bộ theo quy định 
của Điều lệ Đảng. Mở rộng dân 
chủ trong sinh hoạt chi bộ; nhất là 
việc thảo luận, quyết định những 
vấn đề thuộc chức năng, nhiệm 
vụ của chi bộ và trách nhiệm, 
nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, 
tạo được không khí cởi mở, chân 
thành để đảng viên bày tỏ chính 
kiến, tâm tư, nguyện vọng của 
mình; nội dung sinh hoạt chi bộ 
phải cụ thể, sát với điều kiện của 
cơ quan, đơn vị và bám sát Chỉ 
thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 
12 của Ban Tổ chức Trung ương. 
Triển khai thực hiện hiệu quả mô 
hình chi bộ 4 tốt (hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị; chất lượng 

sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật 
tốt; cán bộ, đảng viên tốt) theo 
tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW 
của BCH Trung ương khoá XIII về 
tăng cường, củng cố, xây dựng tổ 
chức cơ sở (TCCS) đảng và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong giai đoạn mới. 

Hai là, khi sinh hoạt, mỗi đảng 
viên phải trung thực, thẳng thắn 
trong phê bình, tự phê bình, trên 
tinh thần đoàn kết, thương yêu, 
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu 
tranh với những biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi 
cá nhân, vi phạm những chuẩn 
mực về tư tưởng, đạo đức, lối 
sống của người đảng viên. Tích 
cực huy động trí tuệ, kinh nghiệm 
của đảng viên trong chi bộ vào 
việc bàn và giải quyết kịp thời 
những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở 
địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng 
viên phải là những người gương 
mẫu, tiên phong, nòng cốt đi đầu 
trong việc thực hiện các chương 
trình, phong trào, cuộc vận động 
ở cơ sở như xây dựng đời sống văn 
hóa, giảm nghèo, xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh,... chấn 
chỉnh tình trạng quan liêu, xa dân, 
nói nhiều, làm ít, nói không đi đôi 
với làm, đùn đẩy, né tránh trách 
nhiệm. Các cấp ủy đảng phải thực 
hiện tốt việc quản lý, phân công 
nhiệm vụ cho đảng viên trên các 
mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, thực hiện nhiệm vụ được 
giao, nhất là đảng viên trẻ và đảng 
viên đi làm ăn xa, chi bộ có trách 
nhiệm theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra, 
giám sát đảng viên thực hiện, đưa 
vào nội dung đánh giá chất lượng 
đảng viên hằng năm. 

Ba là, tăng cường công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng cho 
cán bộ, đảng viên về ý nghĩa 
quan trọng của sinh hoạt chi bộ 
và yêu cầu cấp thiết phải nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 
trong tình hình hiện nay. Thường 
xuyên củng cố, kiện toàn, nâng 
cao chất lượng đội ngũ cấp ủy 

viên; quan tâm bồi dưỡng nghiệp 
vụ công tác đảng, cách thức, nội 
dung sinh hoạt chi bộ nói chung 
và sinh hoạt chuyên đề nói riêng. 
Đề nghị Ban Tổ chức Huyện uỷ 
hằng năm tham mưu tổ chức các 
lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các 
đồng chí trong cấp uỷ các chi bộ 
trực thuộc Đảng uỷ xã, thị trấn để 
nâng cao năng lực tổ chức điều 
hành sinh hoạt chi bộ. 

Bốn là, đẩy mạnh công tác 
phát triển đảng viên, đảm bảo đạt 
chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục triển khai 
thực hiện nghiêm Kết luận số 21-
KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban 
Chấp hành Trung ương về đẩy 
mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị; kiên quyết 
ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm 
cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hoá” gắn với triển khai thực hiện 
có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW 
ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm 
cho tổ chức đảng thực sự trong 
sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của 
mỗi đảng viên và Nhân dân vào sự 
lãnh đạo của Đảng. 

Năm là, tăng cường lãnh đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc 
sinh hoạt chi bộ, việc chấp hành 
nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 
đảng, thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ, giữ gìn kỷ cương, 
kỷ luật trong Đảng, bảo đảm 
tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính 
chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. 
Đảng uỷ các xã, thị trấn lựa chọn 
01 chi bộ để tổ chức sinh hoạt 
mẫu và hướng dẫn về nội dung, 
cách thức tổ chức sinh hoạt; phân 
công cấp ủy viên phụ trách, theo 
dõi chi bộ lựa chọn nội dung sinh 
hoạt phù hợp, thực hiện các giải 
pháp nâng cao chất lượng sinh 

(Xem tiếp trang  33)
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DUY XUYÊN CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
NGUYỄN XINH 

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên

Trong những năm qua, thực hiện các văn bản 
chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 

cơ sở Đảng, nhất là kể từ năm 2007, sau khi tiếp thu 
tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của 
Ban Bí thư, Huyện ủy Duy Xuyên đã tập trung lãnh 
đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên 
địa bàn huyện.

Bắt đầu từ năm 2014, huyện đã triển khai thực 
hiện việc phân công các đồng chí ủy viên Ban 
Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 
và lãnh đạo các phòng ban, chuyên viên các Ban 
Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đến dự, theo 
dõi, nắm bắt tình hình sinh hoạt tại các chi bộ thôn, 
khối phố. Đến nay, việc dự sinh hoạt vẫn được duy trì 
theo định kỳ mỗi quý một lần. Qua những lần tham 
dự, các đồng chí được phân công đứng điểm theo 
địa bàn đã có nhiều ý kiến đóng góp, giúp cấp ủy chi 
bộ thôn, khối phố kịp thời chấn chỉnh những hạn 
chế, thiếu sót trong việc tổ chức sinh hoạt và trong 
triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị..., đồng thời 
tổng hợp những phản ánh, kiến nghị của đảng viên, 
Nhân dân tại địa bàn nơi dự sinh hoạt, tham mưu 
cho cấp ủy định hướng xử lý những vấn đề mới nảy 
sinh. Bên cạnh đó, nhận thấy một số bất cập, nên 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy 14 xã, 
thị trấn giải thể chi bộ cơ quan xã/thị trấn, chuyển 
đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khối phố; 
qua đó đã tăng cường đội ngũ đảng viên và góp 
phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các 
thôn, khối phố.

 Xác định chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc 
rất lớn vào đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là các đồng chí bí 
thư chi bộ, huyện thường xuyên quan tâm kiện toàn 
đội ngũ cấp ủy chi bộ, bảo đảm đủ số lượng, chất 
lượng. Hiện nay toàn huyện có 125 đ/c cấp ủy tại các 

chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện và 548 đ/c cấp ủy 
tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Từ năm 2007 
đến nay, các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện 
ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (từ năm 
2019 sáp nhập vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy) đã mở 
nhiều lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 
hàng ngàn lượt Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, 
nhất là sau mỗi nhiệm kỳ đại hội. Qua đó, đã giúp 
cho các đồng chí Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở 
nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, cách thức 
điều hành sinh hoạt chi bộ, cách thức ghi chép biên 
bản…; nhờ vậy mà chất lượng sinh hoạt chi bộ trên 
địa bàn huyện ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Cùng với việc phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi 
dưỡng về nghiệp vụ công tác Đảng, ngoài Bản tin 
nội bộ của Tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã 
duy trì đều đặn, hiệu quả việc biên tập Bản tin nội bộ 
huyện hằng quý và Chuyên đề học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng 
tháng. Đây là những thông tin quan trọng, nhằm 
giúp các chi bộ đẩy mạnh công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng qua mỗi lần sinh hoạt. Ngoài ra, Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định số 

Lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở 
do Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức năm 2021

Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ “Chi bộ tốt thì 
mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”. Xuất phát từ vị trí, 
vai trò quan trọng đó, cần phải chăm lo củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
chi bộ, trong đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu nhằm tạo nên sức sống, 
sự tồn tại, phát triển của chi bộ.
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 04-QĐ/HU, ngày 27/12/2018 quy định khung tiêu chí 
đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây 
chính là cơ sở để các chi bộ tự đánh giá, khắc phục 
những nội dung còn hạn chế, thiếu sót qua mỗi lần 
sinh hoạt. Bên cạnh đó, theo định kỳ hằng năm, Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các Đoàn đi kiểm 
tra, khảo sát về công tác xây dựng Đảng. Qua kiểm 
tra, khảo sát, các đoàn công tác cũng đã trao đổi, 
hướng dẫn quy trình, cách thức, nội dung tổ chức 
sinh hoạt chi bộ..., nhằm giúp cho việc tổ chức các 
loại hình sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện ngày 
càng đi vào chiều sâu, thực chất, nền nếp, hiệu quả. 

Những cách làm sáng tạo

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp 
ủy đảng đã có những cách làm sáng tạo như tổ chức 
Hội thảo, tọa đàm, trao đổi; chỉ đạo, hướng dẫn các 
chi bộ trực thuộc xây dựng mô hình điểm về sinh 
hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, trong đó 
mời đại diện chi ủy các chi bộ khác đến tham dự, 
học tập, rút kinh nghiệm. Đồng thời, đã chú trọng 
đến việc xây dựng các biểu mẫu, in và cấp phát sổ 
tay đảng viên; sổ hội ý chi ủy; sổ ghi chép biên bản..., 
đây là những phần việc mà cấp ủy chi bộ trên địa 
bàn huyện rất quan tâm và triển khai thực hiện.

Trong sinh hoạt chi bộ, bên cạnh việc truyền 
đạt những nội dung chuyên đề hằng tháng do Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn, nhiều tổ chức cơ 
sở đảng đã có những cách làm sáng tạo trong đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Bám sát theo chủ đề của năm do 
Ban Tuyên giáo Trung ương quy định, ngay từ đầu 
năm, cấp ủy chi bộ có kế hoạch phân công đảng 
viên chuẩn bị một câu chuyện kể hoặc một bài viết 
về Chủ tịch Hồ Chí Minh để trình bày tại buổi sinh 
hoạt chi bộ. Trong phần trình bày, phải rút ra được 
ý nghĩa qua câu chuyện kể hoặc bài viết, đồng thời 
liên hệ đối với bản thân, địa phương, cơ quan, đơn 
vị, để đảng viên trong chi bộ tham gia góp ý, cùng 
nhau học tập và làm theo Bác.

  Ngoài việc duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ theo 
định kỳ, đa số các chi bộ cũng đã tổ chức tốt việc 
sinh hoạt chuyên đề. Căn cứ vào chức năng, nhiệm 
vụ được giao, các cấp ủy đảng đã tiến hành xây dựng 
kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong 
chi bộ chuẩn bị tốt nội dung để trình bày trước chi 
bộ. Qua theo dõi, nhiều tổ chức cơ sở đảng trên địa 
bàn huyện đã có những cách làm sáng tạo, chọn 
những điểm yếu, khâu yếu tại đơn vị để xây dựng 

chuyên đề và tổ chức sinh hoạt, nhằm tìm ra giải 
pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được 
giao. Bên cạnh đó, tùy vào điều kiện thực tế, một số 
đảng bộ còn chủ động lựa chọn những chuyên đề 
để gợi ý, xây dựng đề cương, hướng dẫn cho các chi 
bộ trực thuộc tổ chức khảo sát, xây dựng báo cáo, tổ 
chức sinh hoạt chuyên đề, đồng thời thường xuyên 
theo dõi, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện, 
xem đây là một trong những tiêu chí để phân loại tổ 
chức cơ sở đảng theo định kỳ hằng năm.

Những kết quả tạo ra sự chuyển biến tích cực 
trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 
trên địa bàn huyện.

Toàn Đảng bộ huyện hiện có 4.220 đảng viên 
sinh hoạt trong 66 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 
có 18 đảng bộ, 48 chi bộ cơ sở và 185 chi bộ trực 
thuộc đảng bộ cơ sở. Từ những cách làm như đã 
nêu trên, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trên địa bàn 
huyện trong thời gian qua đạt được những kết quả 
tích cực, cụ thể đó là: Số lượng đảng viên tham gia 
sinh hoạt cũng như thời gian, nề nếp sinh hoạt chi 
bộ đảm bảo theo quy định; trình tự, nội dung, chất 
lượng sinh hoạt thực hiện đúng theo hướng dẫn của 
cấp trên. Trước khi tổ chức sinh hoạt, đa số chi ủy đã 
có sự hội ý, thống nhất về nội dung, đa số các đồng 
chí bí thư chi bộ đã có sự chuẩn bị kỹ về nội dung 
để chủ trì buổi sinh hoạt. Hầu hết các chi bộ thực 
hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, 
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc 
đấu tranh tự phê bình và phê bình, theo đó tính lãnh 
đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt 
chi bộ từng bước được chú trọng, đề cao. Đặc biệt, 
phát huy tính dân chủ trong Đảng, thông qua các 
lần sinh hoạt, đảng viên trong mỗi chi bộ ngày càng 

Một buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Chi bộ Điều tra - Tổng hợp, 
Công an huyện Duy Xuyên
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có nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi thảo luận, bày 
tỏ tâm tư nguyện vọng. Qua đó, đã từng bước khắc 
phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng.

Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn được quan tâm 
đổi mới, cùng với việc đánh giá kết quả công tác 
Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các 
cấp ủy luôn chủ động đánh giá, nắm bắt diễn biến 
tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, 
quần chúng trong chi bộ. Qua đó, nhằm khích lệ, 
động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên vượt qua khó 
khăn, thử thách vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị được giao. Đồng thời, luôn có những giải 
pháp lãnh đạo, giáo dục, ngăn ngừa các biểu hiện 
và hành vi tiêu cực, không để xảy ra tình trạng cán 
bộ, đảng viên vi phạm những điều đảng viên không 
được làm. Gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về công tác xây dựng 
và chỉnh đốn Đảng, đa số các chi bộ đã đưa việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh vào trong sinh hoạt. Qua đó, đã góp phần 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các 
chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình 
hình mới. Kết quả của việc tổ chức sinh hoạt chuyên 
đề cũng đã giúp các chi bộ tháo gỡ được những 
khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện thắng lợi 
những nhiệm vụ chính trị được giao.

Có thể khẳng định, nhờ chú trọng đến việc nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nên năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở 
đảng trên địa bàn huyện trong thời gian qua có 
những chuyển biến tích cực; nhiều chi bộ đã thể hiện 
vai trò hạt nhân chính trị, là cầu nối trực tiếp giữa 
Đảng với Nhân dân. Thông qua mọi họat động đã 
tạo ra sự đồng thuận trong Đảng, trong Nhân dân, 
thể hiện rõ quyết tâm đoàn kết, chung sức, đồng 
lòng và nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng quê 
hương Duy Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay trên địa bàn 
huyện vẫn còn một số hạn chế như: Về trình tự và 
nội dung sinh hoạt của một vài chi bộ chưa đảm bảo 
theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW. Trong sinh hoạt 
chi bộ đôi lúc còn nặng về công tác chính quyền, 
chuyên môn; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với thực 
hiện Chỉ thị số 05 và đánh giá việc nêu gương của 
đảng viên còn một số hạn chế; chất lượng sinh hoạt 
đối với một số chi bộ có đông đảng viên chưa cao. 

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại một số tổ chức 
đảng chất lượng chưa tốt. Việc tự phê bình và phê 
bình trong các buổi sinh hoạt chi bộ đôi lúc, đôi nơi 
còn hạn chế, nhất là đối với một số đảng viên trẻ...

Trong thời gian đến, để tiếp tục nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng trên 
địa bàn huyện Duy Xuyên tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện 
nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy 
định của Trung ương và của tỉnh về nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ.

Hai là, chú trọng, phát huy vai trò của cấp ủy 
cấp trên trực tiếp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
hướng dẫn, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động 
của các Tổ công tác của huyện dự theo dõi sinh hoạt 
tại các chi bộ thôn, khối phố.

Ba là, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, định 
hướng tư tưởng của đảng viên, quần chúng. Thực 
hiện có hiệu quả việc đánh giá kết quả thực hiện 
Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với thực hiện 
Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 và quy định 
nêu gương của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ 
thường kỳ.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa những 
nội dung của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội 
dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
theo Kế hoạch số 56-KH/HU, ngày 31/5/2022 cùng 
với những nội dung “Tự soi, tự sửa” của đợt sinh 
hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị theo Kế hoạch số 50-KH/HU, ngày 
15/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy vào trong 
các buổi sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ 
định kỳ hằng tháng trong năm 2022.

Năm là, hướng dẫn về tổ chức sinh hoạt chi bộ 
thường kỳ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và 
Quy định số 04-QĐ/HU. Xây dựng bộ Mẫu ghi biên 
bản sinh hoạt chi bộ thường kỳ; mẫu nhận xét, đánh 
giá phục vụ cho công tác theo dõi định kỳ, kiểm tra, 
giám sát và thực hiện đồng bộ trên địa bàn huyện.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/
TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
Chỉ thị 10-CT/TW. 
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Tam Kỳ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên truyền miệng

LÊ HOÀI NGỌC
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ

Nhận thức được tầm quan 
trọng của công tác tuyên 
truyền miệng và hoạt động 

của đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của Đảng bộ, ngay sau 
khi có 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” (Chỉ 
thị số 17-CT/TW); Ban Thường 
vụ Thành ủy Tam Kỳ đã tập trung 
lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 
17-CT/TW trong toàn Đảng bộ và 
đã đạt nhiều kết quả rất tích cực; 
chất lượng hiệu quả hoạt động 
công tác tuyên truyền miệng ngày 
càng nâng cao. Đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên cơ sở luôn 
được quan tâm củng cố, kiện toàn, 
đặc biệt cả về số lượng và chất 
lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên cơ sở ngày được nâng 
lên đáng kể; nhiệm kỳ 2010 - 2015 
có 159 đồng chí; nhiệm kỳ 2015 
- 2020 có 209 đồng chí; nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 có 412 đồng chí. 
Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên cơ sở đều đảm 
bảo tiêu chuẩn về đạo đức, trình 
độ học vấn, trình độ lý luận chính 
trị, có năng lực, kiến thức chuyên 
môn, hiểu biết về nghiệp vụ tuyên 
truyền miệng, có trách nhiệm với 
công việc; đa số các đồng chí có 
bề dày về kinh nghiệm, đã trải qua 
nhiều chức vụ lãnh đạo, công tác 
ở nhiều lĩnh vực; có cơ cấu hợp lý, 
đồng đều ở các ngành, lĩnh vực; 
bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy 

định; nhiều đồng chí rất nhiệt tình, 
tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm 
và sáng tạo trong công tác tuyên 
truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ chuyên môn, kỹ năng 
nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên đều được 
cấp ủy các cấp quan tâm chú 
trọng. Hằng năm,  Ban Tuyên giáo 
Thành ủy đều mở các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng gắn 
với bồi dưỡng lý luận chính trị cho 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp ủy 
đảng thường xuyên quan tâm chỉ 
đạo tổ chức các hội thi như: Hội thi 
Bí thư chi bộ giỏi; Hội thi báo cáo 
viên, tuyên truyền viên giỏi; Hội 
thi kể chuyện về  tấm gương, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh… 
để đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên được học hỏi, trao đổi 
kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng 

nghiệp vụ công tác báo cáo viên, 
tuyên truyền viên; việc cung cấp 
thông tin định hướng công tác 
tuyên truyền cho báo cáo viên, 
tuyên truyền viên được thực hiện 
bằng nhiều hình thức đa dạng, kịp 
thời, thông qua Trang Thông tin 
điện tử của thành phố và các trang 
tin điện tử của các phòng, ban của 
thành phố; các ứng dụng mạng 
xã hội như Zalo, Fanpage, tham 
dự các hội nghị trực tuyến do TW, 
tỉnh, thành phố tổ chức.

Ban tuyên giáo Thành ủy 
thường xuyên chỉ đạo, hướng 
dẫn thực hiện đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền 
viên như: xây dựng nội dung 
tuyên truyền đảm bảo ngắn gọn, 
dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với 
từng đối tượng; kết hợp giữa các 
phương pháp truyền thống như: 
nói chuyện trực tiếp, tuyên truyền 

Quang cảnh tại một Hội nghị quán triệt Nghị quyết 
do Thành ủy Tam Kỳ tổ chức.
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vận động đến từng người, từng 
nhóm người; tuyên truyền thông 
qua các cuộc họp ở khu dân cư, 
sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn 
thể thường kỳ hoặc lồng ghép 
tuyên truyền qua các hội thi, hội 
diễn văn hoá, văn nghệ… Đặc 
biệt, trong công tác phòng chống 
dịch bệnh Covid-19, thành phố đã 
kịp thời chỉ đạo đẩy mạnh công 
tác thông tin tuyên truyền bằng 
các hình thức trực tuyến và thông 
qua các trang thông tin, nhóm 
zalo, fanpage, facebook; đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên 
cơ sở đã làm tốt công tác tuyên 
truyền miệng đến từng đối tượng 
trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh và tích cực tuyên truyền các 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước đến cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp Nhân dân; đồng thời 
thường xuyên theo dõi nắm bắt 
tình hình tư tưởng và dư luận xã 
hội, phản ánh kịp thời với cấp ủy, 
chính quyền để chỉ đạo giải quyết, 
góp phần giữ vững ANTT, trật tự 
ATXH trên địa bàn thành phố. 

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác 
tuyên truyền miệng trên địa bàn 
thành phố Tam Kỳ, trong thời gian 
tới các cấp ủy đảng, cơ quan, ban 
ngành, đoàn thể từ thành phố đến 
cơ sở đang tập trung triển khai 
thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận 
thức của các cấp ủy đảng, nhất 
là người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền về vị trí, vai trò và tầm quan 
trọng của công tác tuyên truyền 
miệng. Xem đây là nhiệm vụ quan 
trọng và thường xuyên, của cả hệ 
thống chính trị và là trách nhiệm 
của các cấp ủy đảng, của mỗi cán 
bộ đảng viên; trong đó, lực lượng 
nòng cốt là đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên của Đảng, thực 
hiện tốt vai trò là cầu nối, đưa 

chủ trương, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước đến cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp Nhân dân.

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ 
nội dung, hình thức tuyên truyền 
miệng và hoạt động của báo cáo 
viên, tuyên truyền viên theo hướng 
đa dạng hóa, tăng tính thuyết 
phục, thiết thực, hiệu quả, phù hợp 
và sát cơ sở, sát đối tượng. 

Ba là, tăng cường bồi dưỡng 
nâng cao nghiệp vụ kỹ năng công 
tác tuyên truyền miệng; quan tâm 
đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phương tiện để phục 
vụ công tác tuyên truyền miệng.

Bốn là, kịp thời cung cấp thông 
tin, tài liệu chính thống cho đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên về 
tình hình chính trị, thời sự và định 
hướng dư luận xã hội. Tiếp tục duy 
trì và đổi mới nội dung Bản tin nội 
bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ thường 
kỳ hằng tháng. Sử dụng và khai 
thác tốt nội dung Tạp chí Báo cáo 
viên, Bản tin Xây dựng Đảng và các 
bản tin, thông tin nội bộ do tỉnh và 
thành phố biên soạn phát hành.

Năm là, Thường xuyên quan 
tâm củng cố kiện toàn, nâng cao 
chất lượng hoạt động của đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ 
sở. Thực hiện nghiêm túc Quy chế 
hoạt động của đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên cơ sở theo 
Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, 
ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương về ban hành Quy 
chế hoạt động báo cáo viên, tuyên 
truyền viên của Đảng.

Sáu là, Tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ 
kết, tổng kết, đánh giá rút kinh 
nghiệm trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện, kịp thời đề ra 
các nhiệm vụ, giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng, hiệu quả của 
công tác tuyên truyền miệng.  

hoạt. Sau đó tiến hành đánh giá, 
rút kinh nghiệm và nhân rộng 
ra trong toàn Đảng bộ. Mở rộng 
hình thức sinh hoạt theo chuyên 
đề để nội dung sinh hoạt chi bộ 
được phong phú, hấp dẫn.

Sáu là, Huyện ủy phân công 
lại các đồng chí Huyện uỷ viên 
khoá XXI và cán bộ, chuyên viên 
khối Đảng dự sinh hoạt tại các 
chi bộ thôn, khu phố để hướng 
dẫn, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ, đồng thời theo dõi 
nắm tình hình phản ánh để Ban 
Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, 
chỉ đạo kịp thời, nhất là những 
vấn đề nổi cộm, bức xúc được 
cán bộ, đảng viên và nhân dân 
quan tâm.  

Thực tiễn đã chứng minh, 
những chi bộ trong sạch, vững 
mạnh, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ là những chi bộ duy trì 
thành nền nếp sinh hoạt đúng 
định kỳ, đúng quy định và nội 
dung thiết thực, hình thức sinh 
hoạt phong phú, đa dạng. Do 
đó, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ thực chất là nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức đảng, 
nâng cao trình độ, năng lực của 
mỗi đảng viên và là cơ sở, môi 
trường để phát huy dân chủ 
trong Đảng. Đảng chỉ mạnh khi 
có các chi bộ mạnh, do đó việc 
đổi mới, nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng, giữ 
vững vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong sự nghiệp đổi mới hiện 
nay là hết sức cần thiết. 

(Tiếp theo trang  28)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG...
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Tự đổi mới, tự chỉnh đốn bản 
thân Đảng là yêu cầu thường 
xuyên của sự nghiệp cách 

mạng của Đảng, của dân tộc. 
Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa, tầm 
quan trọng đó, trong những năm 
qua, Đảng bộ Khối các cơ quan 
tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo triển khai thực hiện nghiêm 
chủ trương, nghị quyết của Đảng 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
nhất là Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XI, XII và Kết luận 21. Kết quả 
bước đầu đạt được đã góp phần 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức đảng và 
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên trong Đảng bộ Khối.

Quyết tâm cao trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo...

Bám sát nghị quyết, kết luận 
của Đảng và sự vận động của thực 
tiễn, Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở 
đã cụ thể hóa thành chương trình, 
kế hoạch thực hiện ở cấp mình 
phù hợp đặc điểm loại hình tổ 
chức cơ sở đảng để chỉ đạo triển 
khai. Chương trình, kế hoạch ở 
từng cấp thể hiện rõ nội dung, 
thời gian, nhiệm vụ, giải pháp 
và phân công theo dõi, đôn đốc, 
phản ánh vướng mắc trong quá 
trình thực hiện. Đồng thời xác 
định, đây là nhiệm vụ quan trọng, 
thường xuyên, trước mắt và lâu 
dài của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, 
cán bộ, đảng viên; gắn triển khai 
nghị quyết, kết luận về xây dựng 

Đảng với việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; tăng cường vai trò của 
cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng 
kết theo định kỳ.

Những kết quả nổi bật...

Hằng năm, tổ chức cơ sở đảng 
đều triển khai nghiêm việc đăng 
ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức, lối sống, không có biểu 
hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong cán bộ, đảng 
viên. Tiến hành kiểm điểm tự phê 
bình và phê bình của tập thể, cá 
nhân cơ bản đảm bảo mục đích, 
yêu cầu, nội dung, trên tinh thần 
cầu thị, xây dựng và gắn với việc 
đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, 
đảng viên định kỳ. 

Từ 2016-2020, cấp ủy có thẩm 
quyền đã gợi ý kiểm điểm đối 
với 22 tập thể và 26 cá nhân; 
xem xét, xử lý kỷ luật 03 trường 
hợp vi phạm nguyên tắc quản lý 
tài chính, 07 trường hợp buông 
lỏng vai trò lãnh đạo và quản lý, 
18 trường hợp không gương mẫu 
trong công tác và sinh hoạt, 07 
trường hợp vi phạm đạo đức lối 
sống, 01 trường hợp thiếu trách 
nhiệm, 01 trường hợp buôn lậu, 
02 trường hợp tham gia đánh bạc 
và 01 trường hợp chậm kê khai 
tài sản. Từ 2016-2021, cấp ủy và 
UBKT cấp ủy 02 cấp đã kiểm tra 
619 tổ chức đảng và 729 đảng 

viên (trong đó, kiểm tra dấu hiệu 
vi phạm 09 tổ chức đảng và 22 
đảng viên), giám sát 705 tổ chức 
đảng và 1005 đảng viên; đã xử lý 
kỷ luật 97 đảng viên (khiển trách: 
76, cảnh cáo: 14, cách chức: 02, 
khai trừ: 05) do vi phạm liên quan 
đến trách nhiệm công tác, chính 
sách dân số kế hoạch hóa gia đình 
và quy định những điều đảng viên 
không được làm... 

Cấp ủy 02 cấp thường xuyên 
chăm lo công tác tư tưởng và 
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 
đức cho cán bộ, đảng viên, quần 
chúng; làm tốt công tác quy 
hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch 
cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 
quản lý; xây dựng và thực hiện tốt 
đề án vị trí việc làm, sắp xếp lại tổ 
chức bộ máy, tinh giản biên chế; 
kết nạp 1.024 quần chúng ưu tú 
vào Đảng; công nhận đảng viên 
chính thức 1.009 trường hợp...

Tháng 4 vừa qua, Đảng ủy Khối 
đã chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng trong tổ chức 
đảng, chính quyền, đoàn thể với 
nội dung xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị trên 
tinh thần “tự soi, tự sửa”. Đợt sinh 
hoạt thể hiện rõ sự cần thiết, tầm 
quan trọng, phạm vi ảnh hưởng 
sâu rộng và sự vào cuộc quyết 
liệt, đồng bộ, hiệu quả của cấp 
ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 
đoàn thể, cán bộ, đảng viên, quần 
chúng; kịp thời phát huy, nhân 

XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ KHỐI 
CÁC CƠ QUAN TỈNH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NGUYỄN XUÂN ĐỨC 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

NGUYỄN TRỌNG LĨNH
   Chuyên viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Kết luận 21) khẳng 
định: “... tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” 
còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm 
vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta...”.
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NGUYỄN XUÂN ĐỨC 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

NGUYỄN TRỌNG LĨNH
   Chuyên viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

rộng ưu điểm và khắc phục những 
hạn chế, khuyết điểm trong công 
tác lãnh, chỉ đạo xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và hệ thống chính trị. 
Đa phần tổ chức cơ sở đảng tiến 
hành sinh hoạt đảm bảo nội dung, 
chất lượng và tiến độ; trong đó, 
nổi bật lên một số tổ chức cơ sở 
đảng kiểm điểm “tự soi, tự sửa” đạt 
chất lượng tốt như các chi bộ: Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cơ quan Đảng 
ủy Khối, Liên minh Hợp tác xã, Hội 
Nông dân và các đảng bộ như: Báo 
Quảng Nam, Sở LĐ-TB&XH, Sở Giáo 
dục & Đào tạo, Kho bạc Nhà nước, 
BQL dự án ĐTXD các CTGT, Bệnh 
viện Đa khoa TW Quảng Nam... 
Qua đó, góp phần nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức đảng và chất lượng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Đây là điểm nhấn thể hiện quyết 
tâm của Đảng bộ Khối trong thực 
hiện Kết luận 21 của Đảng.

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 
trong thời gian tới

Trước hết, cần thường xuyên 
cập nhật, bổ sung đường lối, quan 
điểm của Đảng và những giá trị lý 
luận, thực tiễn đã sáng tỏ; hiện đại 
hóa phương thức, cách thức tuyên 
truyền, không ngừng nâng cao sự 
am hiểu về kiến thức, sự nhạy bén 
với thời cuộc, sự linh hoạt trong xử lý, 
điều hành và kỹ năng, mô phạm của 
đội ngũ cấp ủy, báo cáo viên, tuyên 
truyền viên... để từng bước đổi mới 
nội dung, phương pháp trong công 
tác chính trị, tư tưởng. Bên cạnh 
trang bị đầy đủ phương tiện, cơ sở 
vật chất, tổ chức, quản lý tốt lớp học 
thì cần đề cao trách nhiệm cá nhân 
trong học tập nghị quyết, lý luận 
chính trị, nhất là tinh thần tự học, 
tự nghiên cứu. Mặt khác, cần tăng 
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch; nâng 
cao chất lượng công tác dư luận xã 
hội và đánh giá sự hài lòng của quần 
chúng; chủ động dự báo tình hình, 
kịp thời xử lý thông tin, định hướng 
dư luận; quản lý chặt chẽ các trang 
tin điện tử, mạng xã hội... 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt 
cấp ủy, chi bộ, đề cao và thực hiện 
nghiêm nguyên tắc tự phê bình 
và phê bình theo phương châm 
“trên trước, dưới sau”, “trong trước, 
ngoài sau”, “người đứng đầu trước, 
đảng viên sau”; khắc phục tình 
trạng nể nang, né tránh, ngại va 
chạm, “dĩ hoà vi quý”. Kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn các biểu hiện suy 
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hoá”; thực hiện đồng thời Kết luận 
21 với Kết luận số 01-KL/TW của 
Bộ Chính trị khóa XIII và chú trọng 
xây dựng Đảng về đạo đức.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc vai 
trò của công tác cán bộ, là “then 
chốt của then chốt”. Do vậy, cần 
thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 
26-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương khoá XII về xây dựng 
đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là 
những người có lý tưởng cách 
mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, 
đạo đức trong sáng và năng lực, 
trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ, luôn hết lòng phục vụ Nhân 
dân. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ 
năng động, sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm, luôn nỗ lực hành động 
vì lợi ích chung. Tiến hành công tác 
cán bộ phải đúng quy định, quy 
trình, công tâm, khách quan, thận 
trọng gắn với thực hiện Quy định 
số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 
của Bộ Chính trị “Một số vấn đề 
bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. 
Làm tốt công tác đánh giá cán bộ 
theo hướng xuyên suốt, liên tục, 
đa chiều, có tiêu chí và thông qua 
sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá cá 
nhân với tập thể; cho từ chức, thay 
thế cán bộ năng lực hạn chế, uy 
tín thấp. Chủ động phát hiện, bồi 
dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ lãnh 
đạo, quản lý trên cơ sở có tính kế 
thừa, ổn định, phát triển, đảm bảo 
chất lượng, đủ số lượng và cơ cấu 
hợp lý. Kiện toàn tổ chức, sắp xếp 
bộ máy phù hợp với tình hình thực 
tiễn cơ quan, đơn vị.

Tăng cường và nâng cao chất 
lượng, hiệu lực, hiệu quả công 
tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, 
UBKT cấp ủy, tổ chức đảng. Tập 
trung kiểm tra, giám sát tổ chức 
đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ 
chốt ở những lĩnh vực, vị trí dễ xảy 

ra tham nhũng, tiêu cực; giải quyết 
dứt điểm những vụ việc gây bức 
xúc trong cán bộ, đảng viên, quần 
chúng. Chú trọng công tác tự kiểm 
tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức 
đảng với tinh thần “tự soi”, “tự sửa” 
và tăng cường kiểm tra, giám sát 
việc tự phê bình và phê bình, việc 
thực hiện trách nhiệm nêu gương 
và việc khắc phục khuyết điểm 
của tập thể, cá nhân. Chủ động 
phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh 
các vụ việc tiêu cực trong tổ chức 
đảng, cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò, trách nhiệm 
và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt 
động đoàn thể đi vào chiều sâu. 
Mở rộng dân chủ, tạo môi trường 
cho công chức, viên chức, người 
lao động trực tiếp phản ánh, góp 
ý với cấp ủy đảng về công tác cán 
bộ, nhất là việc liên quan đến đạo 
đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên; đẩy mạnh công tác dân vận 
trong cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt 
chức năng của đoàn thể theo tinh 
thần Quyết định 217, 218-QĐ/TW 
của Bộ Chính trị khóa XI. Chú trọng 
giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức, lối sống và nêu gương 
của người đứng đầu, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên 
và công chức, viên chức trong hệ 
thống chính trị. Đồng thời, phát 
hiện, biểu dương, khen thưởng, 
nhân rộng những điển hình có sức 
lan toả lớn trong Đảng và xã hội.

“Một dân tộc, một đảng và 
mỗi con người, ngày hôm qua là 
vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không 
nhất định hôm nay và ngày mai 
vẫn được mọi người yêu mến và 
ca ngợi, nếu lòng dạ không trong 
sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá 
nhân”. Lời dạy đó của Chủ tich Hồ 
Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị lý 
luận, thực tiễn và là kim chỉ nam 
để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng 
viên không ngừng tự đổi mới, 
tự chỉnh đốn, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 
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Đảng bộ huyện Đông Giang 
hiện có 45 chi, đảng bộ 
trực thuộc (gồm 14 đảng 

bộ và 31 chi bộ) với 2.395 đảng 
viên. Trong đó có 74 chi bộ có chi 
ủy, với số chi ủy viên là 307 đồng 
chí (gồm 65 chi bộ trực thuộc 14 
đảng bộ cơ sở và 9 chi bộ trực 
thuộc Huyện ủy).

Ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng 
năm, Ban Thường vụ Huyện ủy 
đã nghiêm túc quán triệt các quy 
định của Trung ương về công tác 
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 
luật của Đảng tới toàn thể cán 
bộ, đảng viên và tổ chức thực 
hiện toàn diện nhiệm vụ theo 
kế hoạch, chương trình đã xây 
dựng; phân công các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 
trực tiếp phụ trách các cuộc kiểm 
tra, giám sát; chỉ đạo các cơ quan 

tham mưu, giúp việc Huyện ủy 
xây dựng chương trình, kế hoạch 
kiểm tra, giám sát theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao. Đặc biệt 
năm 2022, Huyện ủy kịp thời ban 
hành Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/
TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy 
về tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật Đảng giai đoạn 
2021-2025; theo đó, Ban Thường 
vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy ban 
hành kế hoạch để triển khai thực 
hiện. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy 
đã xây dựng, ban hành Kế hoạch 
xây dựng ngành kiểm tra Đảng từ 
huyện đến cơ sở vững mạnh toàn 
diện giai đoạn 2021-2025.

Xác định việc kiểm tra, giám 
sát có vai trò, vị trí quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng, 
hàng năm, Ban Thường vụ Huyện 

ủy Đông Giang đã chủ động xây 
dựng, triển khai và chỉ đạo Ủy ban 
kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, các cơ 
quan tham mưu, giúp việc Huyện 
ủy, các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng 
chương trình kiểm tra, giám sát có 
trọng tâm, trọng điểm, chú trọng 
công tác kiểm tra khi có dấu hiệu 
vi phạm và phù hợp với tình hình 
thực tế và nhiệm vụ chính trị của 
từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 
Từ đó, góp phần nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên 
trong toàn Đảng bộ huyện.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 
bám sát tình hình thực tế tại địa 
phương, đơn vị, chủ động tham 
mưu cấp ủy về chương trình kiểm 
tra, giám sát năm theo hướng 
đồng bộ; thống nhất nội dung, 
chương trình và phân công rõ 

HUYỆN ĐÔNG GIANG CHÚ TRỌNG 
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

LÊ VĂN TRƯỞNG
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đông Giang

Huyện ủy triển khai tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí chi ủy viên chi bộ cơ sở
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trách nhiệm từng tổ chức, đơn vị 
đối với từng nội dung cụ thể, bảo 
đảm tránh chồng chéo, bỏ sót. 
Trong đó, tập trung kiểm tra, giám 
sát việc tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4, khóa XII về 
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng, chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí; công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 
10-CT/HU, ngày 06/10/2021 của 
Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp 
tục tăng cường công tác phòng, 
chống dịch Coivid-19 trong tình 
hình mới; lãnh đạo ngăn chặn tảo 
hôn và thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang 
trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-
2025; công tác quản lý tài nguyên 
môi trường theo tinh thần Kết 
luận số 73-KL/TU, ngày 20/7/2021 
của Tỉnh ủy Quảng Nam; việc 
thực hiện nhiệm vụ được giao... 
Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các 
cấp ủy đảng quán triệt, triển khai 
nghiêm túc các quy định, hướng 
dẫn về công tác kiểm tra, giám sát 
và thi hành kỷ luật trong Đảng và 
xây dựng chương trình, kế hoạch 
kiểm tra, giám sát theo đúng quy 
định Điều lệ Đảng và hướng dẫn 
của UBKT cấp trên.

Lần đầu tiên, ngay sau Đại 
hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 
2020-2025, trong năm 2021, Ban 
Thường vụ Huyện ủy tiến hành 
kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng 
trực thuộc về thực hiện quy định 
ban hành, lưu trữ, giao nộp các 
văn bản sau đại hội đảng bộ cơ sở 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, đã 
yêu cầu các tổ chức đảng và đảng 
viên rút kinh nghiệm, có biện 
pháp khắc phục hạn chế, khuyết 
điểm, nhất là trong xây dựng Quy 
chế làm việc của Đảng ủy, UBKT 
Đảng ủy.

Huyện ủy, Ban Thường vụ 
Huyện ủy thường xuyên quan 
tâm, chú trọng tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát trong toàn 
Đảng bộ huyện theo tinh thần 
Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh 
ủy để phát hiện nhân tố tích cực 
thì phát huy; ai có khuyết điểm 
phải giúp họ nhận ra và sửa chữa, 
khắc phục. Chứ không phải ngồi 
chờ cho đảng viên, cơ sở đảng nào 
vi phạm mới xuống xử lý. Bên cạnh 
đó, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn 
quan tâm xây dựng, kiện toàn đội 
ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng đủ 
năng lực, đáp ứng được yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2022, nội dung kiểm 
tra, giám sát được Huyện ủy, Ban 
Thường vụ Huyện ủy xác định 
cần tập trung về đoàn kết nội bộ, 
thực hiện các nguyên tắc tổ chức 
và sinh hoạt đảng, các quy định 
của các cấp về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên và 
lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Điển 
hình như quản lý, bảo vệ rừng, 
tài nguyên khoáng sản; bảo vệ 
môi trường; quản lý đầu tư công; 
quản lý đất đai, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất; công tác 
phòng chống tham nhũng, lãng 
phí; tiết kiệm trong tổ chức cưới, 
hỏi; công tác tổ chức cán bộ gắn 
kiểm soát quyền lực, chống chạy 
chức, chạy quyền…

Bảy tháng đầu năm, Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã triển khai 
toàn diện kế hoạch kiểm tra, giám 
sát năm 2022, tiến độ cơ bản đã 
đảm bảo đạt 100% kế hoạch đề 
ra (trong đó: Hoàn thành kiểm tra 
6/6 cuộc; giám sát hoàn thành 6/7 
cuộc, còn 01 cuộc đang tiến hành).

Thực thi nhiệm vụ được giao, 
UBKT Huyện ủy nắm thông tin 02 
tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy, 
5 đảng viên là cán bộ thuộc diện 
Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý 
có dấu hiệu vi phạm, đã tiến hành 
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. 
Qua kiểm tra, xác minh 01 đảng 

viên có vi phạm, UBKT Huyện ủy đã 
tham mưu Ban Thường vụ Huyện 
ủy xử lý kỷ luật bằng hình thức 
cách chức tất cả chức vụ trong 
Đảng (năm 2021); 2 tổ chức đảng 
và 4 đảng viên có khuyết điểm, vi 
phạm nhưng chưa đến mức phải 
áp dụng hình thức xử lý kỷ luật, 
nên đề nghị kiểm điểm sâu sắc, 
rút kinh nghiệm và khắc phục 
hạn chế, khuyết điểm (trong đó, 
năm 2021: 01 tổ chức đảng, 01 
đảng viên; năm 2022: 01 tổ chức 
đảng, 03 đảng viên). Hiện tại, UBKT 
Huyện ủy đang tiến hành kiểm 
tra 01 đảng viên (thuộc diện Ban 
Thường vụ Huyện ủy quản lý) khi 
có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực 
quản lý đất đai. Tại cơ sở, đảng ủy 
đã kiểm tra hơn 33 tổ chức đảng 
trực thuộc, 17 đảng viên về thực 
hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Năm 2022, UBKT Huyện ủy 
hoàn thành kiểm tra việc thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
và thi hành kỷ luật trong Đảng 
04/6 cuộc, đạt 66,67% kế hoạch 
đề ra; Kiểm tra tài chính đảng 04/6 
cuộc, đạt 66,67% kế hoạch đề ra; 

Đối với giám sát chuyên đề, 
UBKT Huyện ủy, đảng ủy và UBKT 
đảng ủy cơ sở tiến hành giám sát 
trên nhiều lĩnh vực, không riêng 
công tác xây dựng Đảng. Đơn 
cử như năm 2021, UBKT Huyện 
ủy giám sát 7 tổ chức đảng và 9 
đảng viên liên quan chi hỗ trợ 
nhân dân gặp khó khăn do dịch 
Covid-19, hỗ trợ kinh phí, tiếp 
nhận, cấp các mặt hàng cứu trợ 
cho người dân khắc phục thiệt hại 
do mưa bão năm 2020... Đặc biệt, 
lần đầu tiên, UBKT Đảng ủy các xã 
Ba và Kà Dăng tiến hành giám sát 
đối với cá nhân chủ tịch UBND xã 
liên quan đến chỉ đạo, điều hành 
thực hiện nhiệm vụ. 6 tháng đầu 
năm 2022, UBKT Huyện ủy đã 
hoàn thành 03/6 cuộc, đạt 50% kế 
hoạch đề ra.

(Xem tiếp trang 46)
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Nói về công tác vận động 
quần chúng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh từng dặn dò: “Việc dân 

vận rất quan trọng. Dân vận kém 
thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo 
thì việc gì cũng thành công”. Và đó 
cũng là phương châm hành động 
của tập thể chi bộ thôn Tú Hội, xã 
Tam Thành, huyện Phú Ninh trong 
thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bắt đầu từ nhận thức

Nhận thức về vai trò, ý nghĩa 
của việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Bác: 
Học để thay đổi nhận thức. Học để 
thay đổi chính mình. Để dần hoàn 
thiện mình mỗi ngày,  trở thành 
một người công dân chân chính, 
sống có ích cho  xã hội. Trên tinh 
thần đó, bằng sự linh hoạt, sáng 
tạo, chi bộ đã quán triệt nội dung 
tư tưởng, phong cách, đạo đức 
của Bác đến tất cả cán bộ, đảng 
viên với những hình thức khác 
nhau, theo kiểu “mưa dầm thấm 
lâu”. Mỗi kỳ sinh hoạt là một câu 
chuyện về Bác, học ở Bác đức tính 
giản dị, khiêm tốn, về đối nhân 
xử thế, về gần dân, sát dân… Hay 
thông qua gương điển hình, cách 

làm hay của tập thể, cá nhân để 
tuyên truyền, hướng mọi người 
cùng làm theo. 

Cùng với công tác tuyên 
truyền, chi bộ hướng dẫn đảng 
viên đăng ký nội dung làm theo 
bằng những việc làm cụ thể, có 
tính định lượng, dễ theo dõi, dễ 
kiểm tra, dễ đánh giá. Từ sự chỉ 
đạo của chi bộ, phần lớn đảng 
viên đăng ký nội dung học tập 
Bác bằng những phần việc cụ thể, 
như: tích cực tham gia các buổi 
tuyên truyền lưu động đến từng 
thôn, tổ, nhà… vận động Nhân 
dân thực hiện các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; thực hiện nếp sống 
văn minh nơi cư trú; đăng ký cải 
tạo vườn, nhà sáng- xanh- sạch- 
đẹp… Nội dung đăng ký của đảng 
viên, được chi bộ theo dõi và đánh 
giá trong các phiên họp định kỳ. 
Để giúp chi bộ có cơ sở đánh giá 
trung thực, khách quan nội dung 
làm theo của cá nhân, chi bộ giao 
mỗi đảng viên đều có quyền và 
trách nhiệm theo dõi, giám sát 
chéo lẫn nhau. Từ đó, giúp đỡ 
nhau cùng thực hiện có hiệu quả 

nội dung đã đăng ký. Hạn chế đến 
mức tối đa trường hợp nói nhiều, 
đăng ký nhiều, nhưng làm ít hoặc 
làm không hiệu quả.

Chuyển hóa bằng hành động

Từ cách làm nêu trên đã tạo sự 
chuyển biến về nhận thức trong 
cán bộ, đảng viên. Từ nhận thức 
đã chuyển hóa thành những hành 
động, việc làm cụ thể. Trong rất 
nhiều nhiệm vụ, không thể không 
nhắc đến việc chi bộ đã hoàn 
thành xuất sắc công tác vận động 
Nhân dân hiến đất để mở rộng 2 
tuyến đường giao thông nông 
thôn chỉ trong thời gian 02 tuần.

Xác định giao thông là rào cản 
lớn trong phát triển kinh tế - xã 
hội, nhất là đối với một xã thuần 
nông như Tam Thành. Và thôn Tú 
Hội là một điển hình về sự khó 
khăn đó. Thực hiện chủ trương 
của cấp trên về mở rộng lề đường 
02 tuyến giao thông nông thôn 
tại tổ 6, 7, 9, 10 dài gần 900m. 
Thời hạn thực hiện tuyến đường 
rất gấp rút, vì phải tranh thủ kết 
hợp nguồn kinh phí từ cấp trên 
và nguồn đối ứng từ sự đóng góp 
của Nhân dân.

Vấn đề đặt ra lúc này chính là 
công tác tuyên truyền vận động 
Nhân dân, nhất là 18 hộ bị ảnh 
hưởng bởi 2 tuyến đường đi qua. 
Ngay sau khi có chủ trương, chi bộ 
đã nhanh chóng ban hành Nghị 
quyết chuyên đề lãnh đạo Ban 
Công tác mặt trận, chi hội phụ 
nữ, nông dân, thanh niên… cùng 
vào cuộc trong công tác vận động 
tuyên truyền. Phân công từng 
đảng viên, hội viên, đoàn viên, 
những người có uy tín đi đến từng 
hộ gia đình vận động để Nhân 
dân nhận thức rõ cơ chế chính 
sách, quyền lợi và nghĩa vụ của 

DÂN VẬN KHÉO 
THÌ VIỆC GÌ CŨNG THÀNH CÔNG

Hình ảnh người dân thôn Tú Hội, xã Tam Thành thực hiện san lấp mặt bằng
 thi công tuyến đường GTNT

NGUYỄN THỊ THÙY
 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh
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NGUYỄN THỊ THÙY
 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh

mình, phân tích làm rõ vai trò chủ 
thể của Nhân dân trong xây dựng 
nông thôn mới, lợi ích của người 
dân khi hiến đất, mở rộng tuyến 
đường giao thông nông thôn...

Cùng với sự tích cực trong 
công tác tuyên truyền vận động, 
chi bộ đã phát huy vai trò gương 
mẫu, tiên phong đi đầu của đảng 
viên. Trong tổng số 18 hộ dân bị 
ảnh hưởng do 2 tuyến đường đi 
qua, có 02 hộ là đảng viên. Với 
phương châm “đảng viên đi trước 
làng nước theo sau”, 02 đảng viên 
đã tự nguyện hiến đất trước để 
bàn giao mặt bằng. Theo đó, 16 
hộ còn lại cũng tự nguyện làm 
theo. Công tác tuyên truyền vận 
động chỉ diễn ra đúng 02 tuần và 
toàn bộ mặt bằng gần 1.500m2 
đất ruộng được bàn giao để thi 
công. Điều đáng nói ở đây, trong 
18 hộ hiến đất, có 10 hộ không 
hưởng lợi từ 2 tuyến đường này. 
Nhưng họ vẫn vui vẻ, tự nguyện 
hiến đất bàn giao mặt bằng. 

Không chỉ tích cực vận động 
Nhân dân hiến đất, chi bộ đã vận 
động nguồn xã hội hóa từ các 
mạnh thường quân với tổng kinh 
phí 70 triệu đồng, 200 ngày công 
để thực hiện san lấp mặt bằng và 
đóng góp 10% trong tổng kinh 
phí thực hiện tuyến đường. Lãnh 
đạo các chi hội đoàn thể vận động 
đoàn viên, hội viên thực hiện tốt 
Chỉ thị 13-CT/HU của Huyện ủy; 
trồng và chăm sóc tuyến đường 
hoa trước sân vận động của thôn, 
tạo cảnh quan môi trường xanh - 
sạch - đẹp.

Như vậy, chỉ trong một khoảng 
thời gian rất ngắn - 2 tuần, chi 
bộ đã tập trung quyết liệt tuyên 
truyền vận động Nhân dân hiến 
đất bàn giao mặt bằng để thi 
công 2 tuyến đường.  Ghi nhận 
sự nỗ lực của toàn thể đảng viên 
trong chi bộ, năm 2021 chi bộ 
được đánh giá hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Thôn Tú 
Hội được UBND xã công nhận là 
đơn vị dẫn đầu trong nhiều năm 
liền. Tổ dân vận được Ban Thường 
vụ Huyện ủy, UBND huyện tặng 
giấy khen vì đã có thành tích tiêu 
biểu trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh năm 2021.

Những bài học kinh nghiệm 
được rút ra

Thứ nhất, vai trò nêu gương 
của người đứng đầu rất quan 
trọng, nhất là cán bộ chủ chốt 
của thôn - đồng chí Bí thư, Trưởng 
thôn, Trưởng Ban công tác mặt 
trận, phải luôn là người đi trước, 
gương mẫu  làm trước trong các 
hoạt động phong trào ở địa bàn 
dân cư. Lắng nghe những ý kiến, 
kiến nghị của Nhân dân,  luôn 
đặt lợi ích của Nhân dân lên trên 
hết, trước hết. Từ đó đề ra những 
giải pháp, định hướng Ban nhân 
dân thôn, Mặt trận các đoàn thể 
ở thôn thực hiện nhiệm vụ được 
giao đạt kết quả. 

Thứ hai,  mỗi đảng viên cần 
phải tự giác trong việc học tập và 
làm theo Bác. Phải giữ gìn đạo đức 
lối sống, tính tiền phong gương 
mẫu của đảng viên trong mọi lúc, 

mọi nơi. Thường xuyên “tự soi, tự 
sửa” mỗi ngày để hoàn thiện dần 
bản thân. Có như vậy, mới thực 
hiện tốt công tác dân vận, Nhân 
dân mới tin, mới làm theo. Và 
kết quả trong công tác vận động 
Nhân dân ở Tổ 6, 7, 9, 10 của thôn 
Tú Hội trong hiến đất mở rộng 2 
tuyến đường giao thông nông 
thôn vừa qua là minh chứng điển 
hình. Trong sinh hoạt luôn nêu 
cao tinh thần tự phê bình và phê 
bình, chú trọng xây dựng một tập 
thể chi bộ đoàn kết, vững mạnh. 

Thứ ba, đưa việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong  
cách Hồ Chí Minh thành một nội 
dung quan trọng trong chương 
trình hành động, kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết của chi bộ.  Coi 
trọng công tác tuyên truyền, giáo 
dục rèn luyện đảng viên, nâng 
cao nhận thức về học tập và làm 
theo Bác. Từ đó, chuyển hóa thành 
những hành động, việc làm cụ thể 
đóng góp tích cực cho chi bộ, 
Nhân dân và cho xã hội. 

Thứ tư,  Thường xuyên theo 
dõi, hướng dẫn, giúp đỡ đảng 
viên trong thực hiện nội dung 
đăng ký. Duy trì việc phân công 
đảng viên theo dõi, đánh giá chéo 
trong thực hiện nội dung cam kết. 
Trung thực, thẳng thắn trong tự 
phê bình và phê bình. Lấy xây làm 
chính, chống lại các biểu hiện tiêu 
cực, nhất là chủ nghĩa cá nhân; 
bệnh thành tích nói nhiều làm ít, 
hoặc làm không hiệu quả. 

Những việc làm của tập thể 
chi bộ thôn Tú Hội, xã Tam Thành 
tưởng chừng như rất đơn giản, 
nhưng không giản đơn chút nào. 
Mà đó là sự nỗ lực không ngừng 
của tập thể chi ủy, chi bộ, Ban Công 
tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể 
của thôn; đã thực hiện tốt lời Bác 
dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng 
thành công”. Từ đó, được dân tin, 
dân hiểu, dân đồng lòng hưởng 
ứng làm theo; điều đó, giúp chi 
bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị được giao. 

Thôn Tú Hội thực hiện tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp theo tinh thần Chỉ 
thị 13-CT/HU, ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh
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Những kết quả đạt được

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng 
sản Việt Nam, tháng 2/2022 Ban 
Thường vụ Huyện ủy Núi Thành 
ban hành Công văn hướng dẫn cụ 
thể về nội dung, nhân sự, các bước 
tiến hành và thời gian tổ chức đại 
hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ 
sở. Theo đó, từ tháng 3 đến 30 
tháng 6 năm 2022, Ban Thường 
vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh 
đạo các đảng ủy cơ sở xây dựng 
kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ trực 
thuộc chuẩn  nội dung, nhân sự tổ 
chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 
đạt kết quả tốt. 

Đảng bộ huyện Núi Thành 
đến tháng 3 năm 2022 có 224 
chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. 
Trong đó có 103 chi bộ thôn, khối 
phố; 66 chi bộ trong các loại hình 
trường học (Mẫu giáo 17, Tiểu học 
23, THCS 17, chi bộ trực thuộc 
đảng bộ trường THPT 09); 17 chi 
bộ Quân sự xã, thị trấn; 17 chi bộ 
Công an xã, thị trấn; 04 chi bộ 
HTX; 05 chi bộ Trạm y tế xã; 12 chi 
bộ trong đơn vị lực lượng vũ trang 
(Quân sự, Công an huyện). Đến 
nay đã có 223/224 chi bộ tổ chức 
đại hội, đạt 99,55%. Còn lại 01 
chi bộ Trường Tiểu học Trần Phú, 
Tam Hải, Ban Thường vụ Huyện ủy 
thống nhất cho kéo dài thêm thời 
gian đại hội sau 30/6, do chờ vào 
đầu năm học bố trí nhân sự hiệu 
trưởng đồng thời dự kiến bí thư 
chi bộ theo chủ trương nhất thể 
hóa chức danh bí thư chi bộ đối 
với các chi bộ cơ quan, đơn vị theo 
tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/
TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy.

 Để đại hội chi bộ trực thuộc 
đảng ủy cơ sở đạt kết quả, Ban 
Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cho 
đảng ủy cơ sở chọn chi bộ tổ chức 
đại hội điểm để rút kinh nghiệm 
trước khi tiến hành đại hội theo 
kế hoạch. Nhìn chung, qua đại hội 
ở 223 chi bộ trực thuộc đảng ủy 
cơ sở cho thấy, công tác chuẩn bị 
và tổ chức đại hội đạt kết quả tốt 
cả về nội dung, nhân sự và hình 
thức, tuân thủ đầy đủ nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong thực 
hiện quy trình công tác nhân sự 
và điều hành đại hội, tạo ra không 
khí sôi nổi trong nội bộ Đảng, cán 
bộ công chức, viên chức và Nhân 
dân. Đại hội đã bầu 692 chi ủy 
viên (bao gồm cả bí thư, phó bí 
thư chi bộ) đảm bảo chất lượng, 
số lượng, cơ cấu; trong đó, nữ 235 
đ/c = 33,95%; trẻ có tuổi đời dưới 
35 tuổi 55 đ/c  = 7,94%; dân tộc ít 
người 07 đ/c = 1,01%; cán bộ hưu 
trí 88 đ/c = 12,71%; mới trúng cử 
137 đ/c = 19,79%; cơ cấu lại 555 

đ/c = 80,20%. Trình độ học vấn 
THCS 117 = 16,90%, THPT 575 đ/c 
= 83,09%; chuyên môn nghiệp 
vụ, trung học chuyên nghiệp 78 
đ/c = 11,27%, cao đẳng - đại học 
387đ/c = 55,92%; lý luận - chính 
trị trung cấp 328 đ/c = 47,39%, 
cao cấp - cử nhân 31đ/c = 4,47%. 
Có 13/103 bí thư chi bộ đồng 
thời là trưởng thôn, khối phố, đạt 
12,62%; 06/103 bí thư chi bộ kiêm 
trưởng ban công tác mặt trận, đạt 
5,82%; bí thư chi bộ đồng thời là 
hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, 
Tiểu học, THCS, đạt 100%; 09 bí 
thư chi bộ là trưởng các bộ môn, 
bộ phận trong nhóm trung tâm 
của các trường THPT, đạt 100%; 12 
bí thư chi bộ là trưởng các phòng, 
bộ phận trong đảng bộ lực lượng 
vũ trang, đạt 100%. Bí thư chi 
bộ thôn, khối phố là cán bộ hưu 
trí 43 đ/c, chiếm 41,74%. Bí thư 
chi bộ tái cử 183, đạt 82,06%; bí 
thư chi bộ được bầu mới 40, đạt 
17,93%; bí thư chi bộ là nữ 48, đạt 

KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ ĐẠI HỘI CHI BỘ
 TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2022-2025 

Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN NÚI THÀNH
NGUYỄN VĨNH PHÚC

Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành

Quang cảnh Đại hội chi bộ cơ sở tại Núi Thành
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NGUYỄN VĨNH PHÚC
Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành

21,52%; bí thư chi bộ trẻ dưới 35 
tuổi 02 = 0,89%. Chi bộ có chi ủy 
186 = 83,4%, chi bộ có bí thư và 
phó bí thư 12 = 5,38%, chi bộ chỉ 
có bí thư 25 = 11,21%. Chi bộ các 
trường học Mầm non, Tiểu học, 
THCS đều có chi ủy. Có 02 chi bộ 
thôn Xuân Mỹ và Long Thạnh Tây 
của xã đảo Tam Hải không có chi 
ủy do đặc thù về địa hình và số 
lượng đảng viên ít.

Một số tồn tại, hạn chế

Trong quá trình chuẩn bị và 
tổ chức đại hội có một số tồn tại, 
hạn chế đó là: Báo cáo chính trị 
trình đại hội ở một số chi bộ chất 
lượng chưa cao, bố cục chưa hợp 
lý, nội dung còn dàn trãi, thiếu 
tính khái quát cao. Báo cáo kiểm 
điểm của một số chi ủy có nhiều 
nội dung trùng lắp với báo cáo 
chính trị, chưa thẳng thắn tự phê 
bình và phê bình về vai trò lãnh, 
chỉ đạo của cấp ủy. Thời gian 
dành cho thảo luận và số lượng 
ý kiến thảo luận tại đại hội ở một 
số nơi còn ít, báo cáo tham luận 
còn nặng về báo cáo thành tích, 
chưa tạo được không khí thảo 
luận tại đại hội và đề xuất giải 
pháp mới để triển khai thực hiện 
trong nhiệm kỳ đến. Điều hành 
của chủ tịch đoàn có nơi chưa 
thật sự linh hoạt, còn lúng túng, 
chưa bám sát với kịch bản. Công 
tác tuyên truyền, cổ động một số 
nơi chưa rộng khắp, chỉ tập trung 
ở khu vực diễn ra đại hội. Việc 
trang trí đại hội có chi bộ thực 
hiện không đúng với quy định, 
hướng dẫn của Trung ương. 

 Một số kinh nghiệm rút ra

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ 
đạo và qua kết quả tổ chức đại 
hội ở các chi bộ trực thuộc đảng 
ủy cơ sở có thể rút ra một số kinh 
nghiệm sau: 

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng 
phải quán triệt sâu sắc, đầy đủ 
quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, nội 
dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 

30/5/2019 của Bộ chính trị, các 
chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của 
Trung ương và cấp ủy cấp trên, 
nhất là những vấn đề mới để tạo 
sự thống nhất cao trong cán bộ, 
đảng viên, trước hết là trong cấp 
ủy và cán bộ chủ chốt của địa 
phương, cơ quan, đơn vị.

 Hai là, phải cụ thể hóa các quy 
định, hướng dẫn của Trung ương, 
cấp ủy cấp trên thành kế hoạch, 
hướng dẫn, sát hợp với đặc điểm, 
tình hình của địa phương, cơ 
quan, đơn vị. Có kế hoạch làm tốt 
công tác tuyên truyền trước, trong 
và sau đại hội, chú ý tuyên truyền 
trực quan, nhất là tại khu vực diễn 
ra đại hội; đặc biệt coi trọng việc 
đẩy mạnh các phong trào thi đua 
yêu nước, phấn đấu hoàn thành 
các nhiệm vụ chính trị đã đề ra để 
đại hội chi bộ thật sự là đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng trong tổ 
chức Đảng và Nhân dân.

Ba là, công tác xây dựng văn 
kiện và chuẩn bị nhân sự phải 
thực sự mở rộng dân chủ, đề cao 
trách nhiệm của cấp ủy, người 
đứng đầu cấp ủy, phát huy trí tuệ 
của cán bộ, đảng viên và thực hiện 
đúng hướng dẫn của cấp trên.

Bốn là, Tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát tổ chức đảng 
và đảng viên, nắm chắc tình hình 
tư tưởng của cán bộ, đảng viên, 
Nhân dân. Kịp thời chỉ đạo, giải 
quyết dứt điểm những vấn đề 
nổi cộm, bức xúc còn tồn tại ở địa 
phương, đơn vị. Nhân sự chuẩn 
bị cho đại hội có vấn đề về tiêu 
chuẩn chính trị, có đơn thư tố cáo 
hoặc có dư luận không tốt liên 
quan đến tham nhũng, tiêu cực, 
phẩm chất đạo đức, lối sống... 
cần phải thẩm tra, xác minh và 
kết luận rõ ràng để tạo sự đồng 
thuận, thống nhất cao trong quá 
trình tổ chức đại hội.

Năm là, trong quá trình chuẩn 
bị và tổ chức đại hội, các cấp ủy 
cần quan tâm chỉ đạo và coi trọng 
toàn diện các nội dung, tránh tình 

trạng quá chú trọng đến công tác 
nhân sự mà xem nhẹ các công 
việc khác, nhất là việc thảo luận, 
tìm ra giải pháp, hiến kế những ý 
kiến hay vào báo cáo chính trị của 
chi bộ.

Sáu là, để đại hội chi bộ trực 
thuộc đảng ủy cơ sở bầu được cấp 
ủy bảo đảm chất lượng, cơ cấu 
hợp lý thì công tác chuẩn bị nhân 
sự là hết sức quan trọng. Do vậy, 
cùng với việc chuẩn bị tốt các văn 
kiện của đại hội, công tác chuẩn 
bị nhân sự phải được tiến hành 
dân chủ, khách quan, đúng quy 
trình có ý nghĩa rất quan trọng, là 
nhân tố quyết định sự thành công 
đại hội chi bộ trực thuộc đảng 
ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. 
Nhân sự cơ cấu vào cấp ủy và các 
chức danh bí thư, phó bí thư chi 
bộ, nhất là chi bộ thôn, khối phố 
cần phải chọn những đồng chí có 
năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, 
có kiến thức về công tác Đảng, có 
tâm huyết với phong trào, nhiệt 
tình, có trách nhiệm với công việc; 
quan tâm đến đảng viên nữ, trẻ và 
có tính kế thừa.

Bảy là, cần lựa chọn những 
đồng chí có năng lực, kinh 
nghiệm, nắm vững Điều lệ Đảng, 
các nguyên tắc, thủ tục, quy trình, 
Quy chế bầu cử trong Đảng để 
tham gia đoàn chủ tịch, đoàn 
thư ký và ban kiểm phiếu đại hội. 
Chương trình và thời gian đại hội 
cần được xây dựng khoa học, 
hợp lý, bảo đảm thực hiện tốt tất 
cả các nội dung của đại hội. Cần 
phải được văn bản hóa các nội 
dung trình đại hội và xây dựng 
thành kịch bản giúp đoàn chủ tịch 
không lúng túng trong quá trình 
điều hành đại hội. Chi bộ có đông 
đảng viên có thể ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quá trình 
kiểm phiếu. 
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NAM TRÀ MY 
CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

 NGUYỄN VĂN CẨN
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My

Nam Trà My là huyện miền núi 
cao của tỉnh Quảng Nam, 
giao thông cách trở điều kiện 

đi lại gặp nhiều khó khăn, đồng bào 
dân tộc thiểu số chiếm trên 97%, 
đời sống Nhân dân còn nhiều khó 
khăn, các dịch vụ xã hội như điện, 
thông tin liên lạc, giao thông phục 
vụ cho Nhân dân còn hạn chế nhất 
định. Do đó công tác tuyên truyền 
miệng trong những năm qua được 
Huyện ủy đặc biệt quan tâm, xem 
đây là kênh thông tin hướng tư 
tưởng trực tiếp hiệu quả.

Trong những năm qua, Đảng 
bộ huyện Nam Trà My luôn chú 
trọng triển khai thực hiện tốt tinh 
thần Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 
15/10/2007 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa XI) về “Tiếp tục 
đổi mới và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác tuyên truyền 
miệng trong tình hình mới”, chú 
trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, 
nhận thức của các cấp ủy, Mặt trận 
và hội, đoàn thể, cán bộ, đảng viên 
về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 
công tác tuyên truyền miệng. Đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên từ huyện đến cơ sở, thường 
xuyên được củng cố, kiện toàn về 
số lượng, chất lượng hiện nay báo 
cáo viên Huyện ủy gồm 20 đồng 
chí, đội ngũ tuyên truyền viên ở xã 
gồm 120 đồng chí/10 xã. Ngoài ra, 
còn có đội ngũ cán bộ, giáo viên 
ở các điểm trường xã, thôn là lực 
lượng quan trọng trong công tác 
tuyên truyền miệng của huyện. 
Cùng với việc củng cố kiện toàn 
đội ngũ tuyên truyền miệng thì 
việc đổi mới nội dung, phương 
thức công tác tuyên truyền miệng 
luôn được quan tâm. Hằng quý, 
6 tháng, 9 tháng, cuối năm Ban 
Tuyên giáo  tổ chức Hội nghị Báo 
cáo viên để chuyển tải những chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, 

thông tin về tình hình kinh tế - xã 
hội, những định hướng phát triển 
của đất nước, tỉnh, huyện cho đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên các cấp. 

Tập trung đổi mới công tác 
tuyên truyền miệng theo hướng 
“sát dân, gần dân, nói dân hiểu, 
dân nhớ, dân theo, dân làm”, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên từ huyện đến cơ sở bằng 
nhiều hình thức đa dạng, dể nghe, 
dể hiểu, phù hợp với trình độ tiếp 
thu của đồng bào các dân tộc 
thiểu số. Trong đó, phải nói đến 
là chương trình “3 cán bộ, công 
chức giúp 01 hộ thoát nghèo”, họ 
đã đến từng hộ dân đăng ký thoát 
nghèo để vận động, tuyên truyền, 
hướng dẫn cách sản xuất để vươn 
lên thoát nghèo. Qua đó, đã góp 
phần đưa các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước đến với Nhân dân và đi 
vào đời sống một cách hiệu quả. 
Cụ thể, đã làm cho Nhân dân có 
những chuyển biến về nhận thức 
như: thay đổi tập quán canh tác 
sản xuất nông nghiệp theo hướng 

tăng thu nhập trên diện tích đất, 
hạn chế phát rừng làm rẫy chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng thay vì tỉa lúa 
rẫy sang trồng các loại cây khác, 
chú trọng trồng các loại cây dược 
liệu như sâm Nam, Giảo cổ lam, Sa 
nhân, Đinh lăng, quế Trà My, đặc 
biệt là cây sâm Ngọc Linh phát 
triển trồng theo nhóm hộ, trồng 
rừng gỗ lớn. Đẩy mạnh phát triển 
kinh tế vườn, kinh tế trang trại, 
đến nay, toàn huyện có 3.239 
vườn với tổng diện tích đất vườn 
1.017,52 ha. Có 31 nhóm/471 hộ 
đã được cấp giấy chứng nhận 
thuê dịch vụ môi trường rừng, 
trồng sâm Ngọc linh, với diện tích 
đăng ký trồng 448,180 ha. Mở ra 
cho huyện nhà hướng đi mới, 
thoát nghèo bền vững, vươn lên 
làm giàu chính trên mảnh đất quê 
hương của mình, đã góp phần 
đẩy mạnh công tác giảm nghèo, 
hằng năm, có trên 500 hộ thoát 
nghèo; quy mô hộ nghèo theo 
chuẩn nghèo đa chiều đã giảm 
còn 4.330 hộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm 
54,70% (từ 70,89% vào đầu năm 
2016 giảm còn 54,70% vào cuối 
năm 2021).

Quang cảnh công tác tuyên truyền tại Thôn 3 xã Trà Vinh - Ảnh: Sông Tranh
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Đẩy mạnh tuyên truyền trong 
Nhân dân thực hiện chương trình 
xây dựng nông thôn mới, công 
tác vận động Nhân dân hiến đất, 
làm đường giao thông nông thôn 
hằng năm Nhân dân tự làm trên 
15 km đường bê tông nông thôn. 
Sắp xếp khu dân cư đạt kết quả 
khả quan, từ năm 2017 đến nay 
trên địa bàn đã sắp xếp cho 2.411 
hộ, có nơi ở mới khang trang, sạch 
đẹp, đảm bảo ổn định lâu dài để 
Nhân dân yên tâm sinh sống và 
sản xuất. Đến nay, kết quả đạt các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
của huyện cụ thể như sau: Xã Trà 
Mai được công nhận là xã nông 
thôn mới; có 03 xã đạt từ 13 tiêu 
chí trở lên, 07/10 xã đạt dưới 13 
tiêu chí; 02 khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu. Nhiều mô hình của 
các tập thể, cá nhân điển hình 
trong học tập và làm theo Bác đã 
được tuyên truyền sâu rộng trong 
từng khu dân cư để bà con học 
tập làm theo. 

Huyện đã tổ chức thành công 
04 Lễ hội Sâm Ngọc Linh và các 
Phiên chợ Sâm Ngọc Linh hằng 
tháng (bắt đầu từ tháng 8-2017), 
nhằm quảng bá các sản phẩm 
nông sản của huyện và góp phần 
xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc 
Linh, tuyên truyền sâu rộng trong 
Nhân dân, tạo điều kiện để người 
dân đem sản phẩm mình làm ra 
đến bán tại phiên chợ, tăng thu 
nhập cho gia đình. Ngoài ra, còn 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
bảo tồn và phát huy các giá trị văn 
hóa của đồng bào các dân tộc trên 
địa bàn huyện để thu hút khách 
tham quan du lịch ngày càng đến 
với địa phương mình nhiều hơn. 

Việc đưa Nghị quyết vào cuộc 
sống được tổ chức dưới nhiều hình 
thức như hội nghị chuyên đề, lồng 
ghép vào các hoạt động văn hóa 
- văn nghệ, thể thao, hội thi báo 
cáo viên, tuyên truyền viên giỏi từ 
huyện đến cơ sở... Nội dung thông 
tin, tuyên truyền bám sát sự chỉ đạo 
của cấp ủy đảng trên các lĩnh vực, 
đảm bảo vừa mang tính thời sự, vừa 
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa 
phương. Đồng thời, chuyển tải các 
nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương tới cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân. Đi đôi 
với nhiệm vụ tuyên truyền miệng, 
đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền 
viên ở các địa phương thường 
xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng 
và dư luận xã hội, báo cáo kịp thời 
với các cấp ủy đảng giúp cho công 
tác lãnh đạo kịp thời giải quyết tình 
hình, định hướng dư luận xã hội, 
góp phần đảm bảo an ninh chính 
trị ở cơ sở. 

Tuy nhiên, công tác tuyên 
truyền miệng ở Nam Trà My có 
những hạn chế về sự đồng  của 
hoạt động ở các chi bộ, đảng bộ; 
nội dung tuyên truyền chưa thật 
toàn diện... Để tiếp tục thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền miệng 
trong thời gian đến, cần tập trung 
thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải 
pháp sau: 

Một là,  nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm và vai trò lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy, đối với công 
tác tuyên truyền miệng; quán 
triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ 
thị 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".  Xác định 
công tác tuyên truyền miệng 
là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng trong lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp ủy các cấp, của cả 
hệ thống chính trị, của từng cán 
bộ, đảng viên, trong đó lực lượng 
báo cáo viên, tuyên truyền viên 
là lực lượng nòng cốt. Thực tế 
trong thời gian qua cho thấy nơi 
nào cấp uỷ đảng quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác 
tuyên truyền miệng; củng cố, xây 
dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên thì hiệu quả hoạt 
động được nâng cao.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền 
về những thành tựu đạt được 
trong những năm qua của cả 
nước, của tỉnh, và các địa phương, 
đơn vị; về tình hình quốc tế, 
đường lối và những kết quả đạt 
được trong công tác đối ngoại của 
Đảng, Nhà nước ta, làm rõ thời cơ, 
thuận lợi và khó khăn, thách thức 

mới; nêu cao tinh thần cảnh giác 
cách mạng, chủ động đấu tranh 
làm thất bại âm mưu “Diễn biến 
hoà bình”, lợi dụng các vấn đề “dân 
tộc”, “tôn giáo” của các thế lực thù 
địch để phá hoại chính sách đại 
đoàn kết, chính sách tôn giáo của 
Đảng và Nhà nước ta.

Ba là,  thường xuyên củng cố, 
kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên các cấp có 
số lượng hợp lý, chất lượng cao 
theo hướng phải vừa hồng, vừa 
chuyên; có phẩm chất chính trị, 
đạo đức lối sống trong sạch, có 
uy tín trong tổ chức đảng và Nhân 
dân; có trình độ lý luận chính trị, 
trình độ chuyên môn; có khả năng 
phân tích, tổng hợp và có kiến 
thức sư phạm... nhằm đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ của công tác 
tuyên truyền hiện nay.

Bốn là,  đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động công 
tác tuyên truyền, vận động quần 
chúng sao cho phù hợp với các 
đối tượng cán bộ, đảng viên và 
quần chúng Nhân dân. Thực hiện 
tốt chủ trương “hướng về cơ sở”, 
tăng cường đối thoại giữa báo cáo 
viên với người nghe.

Năm là, duy trì nghiêm túc Hội 
nghị báo cáo viên cấp tỉnh, huyện; 
thường xuyên tổ chức các lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ công tác báo 
cáo viên, tuyên truyền miệng cho 
đội ngũ báo cáo viên các cấp. Tăng 
cường cơ sở vật chất đảm bảo cho 
công tác tuyên truyền miệng; 
thực hiện đầy đủ chế độ chính 
sách với đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên theo quy định.

Phát huy những kết quả đạt 
được trong thời gian qua, kịp thời 
khắc phục những hạn chế trong 
công tác tuyên truyền miệng, 
triển khai đồng bộ các giải pháp 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
miệng trên địa bàn huyện Nam 
Trà My. Tin tưởng rằng mọi chủ 
trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước sẽ đến 
sẽ tiếp tục góp phần vào sự phát 
triển của huyện Nam Trà My./. 
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Một trong những thách 
thức trong quá trình xây 
dựng ý thức xã hội mới ở 

Việt Nam hiện nay là sự chống phá 
điên cuồng trên lĩnh vực tư tưởng, 
văn hóa, ý thức hệ của các thế lực 
thù địch. Do đó, tăng cường bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch trong tình hình mới là 
nhiệm vụ quan trọng trước mắt và 
lâu dài; bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ 
trọng, sống còn của công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Ðảng và một 
trong những nhiệm vụ chủ yếu đó 
là đổi mới nâng cao chất lượng và 
hiệu quả công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng. Nhiệm vụ đó đặt ra 
yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên 
giảng dạy lý luận chính trị nhằm 
nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, 
tính thuyết phục, hiệu quả trong 
giảng dạy lý luận chính trị.

Thứ nhất, yêu cầu giảng viên 
giảng dạy lý luận chính trị cần có 
phương pháp giảng dạy phù hợp. 

Mục tiêu của nhiệm vụ giảng 
dạy lý luận chính trị là khẳng định 
sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa 
Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối, quan điểm của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Niềm tin này sẽ là hành 
trang để học viên - những cán 
bộ, đảng viên rèn luyện bản lĩnh 
chính trị kiên định, vững vàng; đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch. Để đạt mục tiêu đó, 
phương pháp giảng dạy của giảng 
viên giảng dạy lý luận chính trị cần 
chú trọng một số vấn đề sau:

Bảo đảm mối liên hệ chặt chẽ 
giữa lý luận khoa học với thực tiễn: 
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm 
của Đảng là sản phẩm của trí tuệ 
khoa học; được đúc kết, khái quát 
chính từ thực tiễn sinh động. Nếu 
những chuyên đề giảng dạy chỉ 
ngập tràn lý luận, lý thuyết, mang 
tính áp đặt, đem lại cho người học 
sự thừa nhận một cách xuôi chiều, 
không có nhiều tính thực tiễn và 
tính phản bác, giảng viên sẽ không 
thực sự thuyết phục người học. Vì 
vậy, trong giảng dạy lý luận chính 
trị, khi phân tích bất kỳ một luận 
điểm nào đó luôn đòi hỏi giảng 
viên phải bảo đảm tính khách 
quan, toàn diện, chân thực, lịch sử, 
cụ thể, đi từ hiện tượng đến bản 
chất, và ngược lại, tránh áp đặt chủ 
quan, phiến diện. Bảo đảm mối 
liên hệ chặt chẽ giữa lý luận khoa 
học với thực tiễn là phương pháp 
tối ưu giúp người học nắm vững 
thực chất, cốt lõi của tư tưởng, lý 
luận. Giảng viên cần tích cực đặt 
ra những câu hỏi về những hiện 
tượng, thực tiễn mô hình của địa 
phương, của đất nước; “lật mở” 
những điểm chưa rõ, những điểm 
mà học viên chưa đồng ý để cùng 
làm sáng tỏ vấn đề. Trong mỗi 
chuyên đề giảng dạy, giảng viên 
định hướng cho học viên liên 
tưởng, liên hệ lý luận với đời sống 
thường nhật, vận dụng lý luận vào 
từng vị trí công việc để học viên 
có thể nắm bắt được bản chất, nội 
dung; để từ đó hình thành thế giới 
quan và phương pháp luận khoa 
học. Tuy nhiên, cần chú ý các sự 
kiện thực tế đưa vào bài giảng phải 

được chọn lọc, có ý nghĩa, mang 
tính định hướng, tính điển hình, 
thời sự và phải có sự phân tích, lý 
giải ở những mức độ nhất định. 
Cần chủ động bám sát đối tượng 
nghiên cứu để không lạm dụng 
hoặc đi quá xa nội dung môn học. 
Đặc biệt, đóng vai trò là người 
tuyên tuyền lý luận chính trị, góp 
phần vào công tác bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng, giảng viên cần 
định hướng cho học viên khi thực 
hiện công tác lãnh đạo, quản lý 
cần có nhiều cách làm hay, sáng 
tạo, nhận được sự đồng thuận từ 
Nhân dân.

Sử dụng hợp lý kiến thức kinh 
điển trong giảng dạy lý luận chính 
trị: Trong giảng dạy các môn khoa 
học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và nhiều môn học khác về lý 
luận chính trị, khi cần nhấn mạnh 
một vấn đề, một nội dung nào đó, 
giảng viên cần sử dụng kiến thức 
kinh điển về lý luận Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh; bởi qua những 
trích dẫn kinh điển của các nhà 
lý luận nổi tiếng, những lập luận 
khoa học có chiều sâu sẽ giúp 
người học hiểu rõ lịch sử vấn đề, 
nắm vững hơn nội dung bài giảng. 
Sử dụng hợp lý kiến thức kinh điển 
sẽ nâng cao chất lượng bài giảng, 
đem lại sự hấp dẫn và niềm tin cho 
người học.

Định hướng cho học viên các 
giải pháp trọng tâm bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng trong thời 
kỳ mới: Để thực hiện tốt nội dung 
này, giảng viên cần giúp học viên 
xác định đúng mục đích và đối 
tượng trong công tác bảo vệ nền 
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tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. 
Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch có 2 
mục đích, đó là: (1) Bảo vệ chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, đường lối, quan điểm 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, bảo vệ nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ Nhân dân, bảo vệ sự toàn 
vẹn, thống nhất của quốc gia dân 
tộc. (2) Đấu tranh, phản bác quan 
điểm sai trái, thù địch của các thế 
lực thù địch, phản động, chống 
đối, các phần tử cơ hội, thoái hóa, 
biến chất. 

Sử dụng kết hợp, linh hoạt các 
phương pháp giảng dạy tích cực, 
hiện đại: Giảng viên giảng dạy lý 
luận chính trị cần tích cực và luôn 
đổi mới cách dạy cho phù hợp với 
đối tượng học viên và nội dung 
chuyên đề. Trong đó kết hợp linh 
hoạt phương pháp thuyết trình 
với nêu vấn đề, vấn đáp và đối 
thoại. Sự kết hợp này cùng một lúc 
phát huy được những ưu điểm và 
khắc phục được những hạn chế 
của từng phương pháp: đòi hỏi 
cả người dạy và người học phải 
nỗ lực cao, phải đầu tư nhiều thời 
gian nghiên cứu và công sức cho 
bài học; qua đó hạn chế tính thụ 
động, ỷ lại trong việc tiếp thu kiến 
thức của học viên, buộc người học 
phải tập trung vào bài giảng, phải 
suy nghĩ, đóng góp ý kiến, xây 
dựng bài. Đối với giảng viên, việc 
tăng cường dạy học nêu vấn đề và 
vấn đáp, đối thoại đòi hỏi giảng 
viên phải có kiến thức sâu rộng, 
phải chuẩn bị kĩ giáo án và thường 
xuyên cập nhật những tri thức, 
thông tin mới. Trong từng chương, 
từng phần học, giảng viên phải xây 
dựng được các tình huống có vấn 
đề. Đó là các tình huống đòi hỏi sự 
tìm tòi, đào sâu suy nghĩ, phát triển 
và mở rộng kiến thức.

Thứ hai, yêu cầu giảng viên 
chấp hành nghiêm các quy định 
về kỷ luật phát ngôn, quy định về 

cung cấp thông tin, ứng xử lành 
mạnh trên mạng xã hội.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác có 
hiệu quả các quan điểm sai trái, thù 
địch, giảng viên giảng dạy lý luận 
chính trị cần quan tâm sử dụng 
mạng xã hội. Trong kỷ nguyên 
cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư, việc sử dụng mạng xã hội vừa 
bảo đảm tính đa dạng trong công 
cụ tuyên truyền, vừa khai thác 
được sức mạnh của các mạng 
truyền thông hiện rất thịnh hành. 
Trên không gian mạng, giảng 
viên giảng dạy lý luận chính trị có 
thể cùng tham gia mạng lưới đấu 
tranh qua loại hình báo chí điện tử 
và các nền tảng mạng xã hội. Bằng 
những bài viết trên mạng xã hội có 
nội dung ngắn gọn, rõ ràng, thuyết 
phục, giảng viên tuyên truyền, 
phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh một cách gần 
gũi, dễ hiểu cho đông đảo Nhân 
dân, trong đó có học viên. Hiện 
nay, một số trường chính trị ở một 
số tỉnh, thành đã lập các diễn đàn 
trên mạng xã hội tạo điều kiện cho 
cán bộ, giảng viên, học viên thể 
hiện lập trường chính trị, bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; cổ 
vũ, khích lệ, lan tỏa những điều tốt 
đẹp, những giá trị nhân văn, những 
hình ảnh tràn đầy năng lượng tích 
cực để góp phần làm giàu những 
giá trị văn hóa trên môi trường 
mạng; góp phần giữ vững và tăng 
cường sự đồng thuận xã hội, củng 
cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng 
thời góp phần làm cho hình ảnh 
văn hóa Việt Nam và những phẩm 
chất, giá trị tốt đẹp của con người 
Việt Nam ngày càng tỏa sáng trong 
lòng bạn bè thế giới.

Tuy nhiên, khi khai thác thông 
tin trên mạng toàn cầu (Internet), 
hoạt động trên mạng xã hội, giảng 
viên cũng cần có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, luôn tỉnh táo, tuân 
thủ nghiêm quy định của Đảng và 
pháp luật mới có đủ “sức đề kháng” 

trước “ma trận” thông tin thật - giả 
lẫn lộn, tránh được nguy cơ suy 
thoái về chính trị, tư tưởng. Thực 
tế thời gian qua, đã có một vài cán 
bộ, đảng viên, công chức (trong 
đó có cả giảng viên giảng dạy lý 
luận chính trị) đã bị xử lý kỷ luật vì 
có hành vi phát ngôn, đăng tải nội 
dung trái quan điểm, đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Thứ ba, yêu cầu giảng viên 
giảng dạy lý luận chính trị có 
tình cảm cách mạng, yêu Tổ quốc 
và phải thấy rõ trách nhiệm của 
mình trước vận mệnh dân tộc. 

Trong bối cảnh cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư và 
quá trình toàn cầu hóa đang diễn 
ra ngày càng mạnh mẽ, các thế 
lực thù địch tăng cường phá hoại 
sự nghiệp cách mạng nước ta trên 
mọi phương diện, giảng viên giảng 
dạy lý luận chính trị phải là những 
chiến sĩ tiên phong trên mặt trận 
tư tưởng, với tình cảm cách mạng 
trong sáng, tình yêu Tổ quốc đúng 
đắn. Tinh thần yêu nước là nền 
tảng, cơ sở cho sự thống nhất 
trong khác biệt để toàn thể Nhân 
dân tập hợp lực lượng dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, tạo thành sức mạnh 
tổng hợp của dân tộc Việt Nam. 
Ngày nay, tinh thần yêu nước đúng 
đắn là gắn liền trách nhiệm và 
nghĩa vụ trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. Lòng yêu nước đúng 
đắn phải gắn với lý tưởng cách 
mạng và sự kiên định mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Trên cơ sở nhận thức, tình cảm của 
bản thân, giảng viên giúp học viên 
nhận thức đúng vấn đề về quốc 
gia - dân tộc, hiểu rõ lòng yêu nước 
theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tình 
cảm cách mạng trong sáng và tình 
yêu Tổ quốc phải được thể hiện 
qua ý thức chấp hành pháp luật, là 
tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, nỗ 
lực góp sức xây dựng quê hương, 
đất nước, kiên quyết chống tham 
ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; 
là lối sống giản dị, chan chứa tình 
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yêu thương con người, không vô 
cảm trước khó khăn của đồng chí, 
đồng bào, sẻ chia và cùng chung 
sức giúp đỡ lẫn nhau khi gặp nguy 
nan, thử thách. Đó cũng là sự trân 
trọng truyền thống lịch sử cách 
mạng, tin tưởng, gắn bó và bảo vệ 
chế độ, bảo vệ Đảng; trung thành 
với sự nghiệp cách mạng dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 

Giảng viên giảng dạy lý luận 
chính trị cần coi trọng việc giữ gìn, 

rèn luyện phẩm chất đạo đức cách 
mạng, có lối sống lành mạnh, trong 
sạch, lạc quan; sống và làm việc có 
trách nhiệm với chế độ, với Nhân 
dân, gương mẫu về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, nêu cao “tự 
phê bình” và “phê bình”, góp phần 
xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh. Đồng thời, giảng viên lồng 
ghép nội dung tuyên truyền, giáo 
dục tình cảm cách mạng, tinh thần 
yêu nước cho học viên thông qua 
các buổi lên lớp, giúp học viên bồi 

đắp tinh thần yêu nước và nâng 
cao bản lĩnh chính trị, có khả năng 
làm việc sáng tạo, làm cho Nhân 
dân tuyệt đối tin tưởng vào chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, giúp 
Nhân dân thực hành tinh thần yêu 
nước đúng với tư tưởng Hồ Chí 
Minh; từ đó không bị hoang mang, 
dao động, không để kẻ xấu và các 
thế lực thù địch lợi dụng vào các 
hoạt động biểu tình, tung tin xấu 
độc trên mạng xã hội./. 

Công tác kiểm tra, giám sát 
của các cơ quan tham mưu, giúp 
việc Huyện ủy được Ban Thường 
vụ Huyện ủy quan tâm, ngay từ 
đầu năm các cơ quan tham mưu, 
giúp việc Huyện ủy đã kịp thời xây 
dựng, ban hành Chương trình, Kế 
hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ của đơn 
vị mình. Đến thời điểm hiện tại, đã 
và đang tiến hành triển khai đảm 
bảo theo kế hoạch.

Công tác thực hiện quy chế 
phối hợp giữa UBKT Huyện ủy 
với các ngành có liên quan trong 
kiểm tra, giám sát và thi hành 
kỷ luật Đảng được các đơn vị có 
liên quan triển khai thực hiện 
theo đúng yêu cầu nội dung của 
Quy chế phối hợp. Nhận thức và 
trách nhiệm của các ngành, cán 
bộ, đảng viên thực hiện Quy chế 
phối hợp từng bước được nâng 
lên, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu 
quả công tác phối hợp. Nội dung 
phối hợp chủ yếu trong việc thẩm 
tra đạo đức, lối sống (với Ban Tổ 
chức Huyện ủy), việc xử lý vi phạm 
hành chính, thi hành án dân sự 
(với Công an, Tòa án Nhân dân, 
Viện Kiểm sát Nhân dân huyện), 
việc kiểm tra đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm (với Ủy ban nhân 
dân huyện). Bên cạnh đó, UBKT 
Huyện ủy đã kịp thời hướng dẫn 
UBKT Đảng ủy Công an huyện xây 

dựng quy chế phối hợp với Đảng 
ủy các xã, thị trấn trong công tác 
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 
luật Đảng; tham gia ký kết Quy 
chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy 
Công an tỉnh với UBKT Huyện ủy 
trong thực hiện công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Không chỉ bám theo kế hoạch 
năm 2022, UBKT Huyện ủy còn 
triển khai nhiệm vụ cấp ủy giao. 
Cụ thể, những tháng đầu năm, 
đơn vị cử các đồng chí ủy viên đi 
thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối 
sống của hơn 236 cán bộ, đảng 
viên phục vụ công tác quy hoạch 
cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản 
lý. Nhiều vấn đề phát sinh như 
đơn thư tố cáo, kiến nghị cũng 
cần thẩm tra, xác minh làm rõ. Kịp 
thời tổ chức triển khai các lớp tập 
huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát 
cho các đồng chí chi ủy viên các 
chi bộ trực thuộc 14 Đảng ủy sau 
đại hội chi bộ cơ sở với tổng số 14 
lớp và trên 384 người tham gia.

Thường lệ sáng thứ 2 đầu 
tuần, UBKT Huyện ủy Đông Giang 
tổ chức họp giao ban, đánh giá 
kết quả công tác tuần qua, giao 
nhiệm vụ thực hiện trong tuần. 
Nhiệm vụ giao đều có gắn trách 
nhiệm cho từng ủy viên, ngày, 
giờ hoàn thành chứ không giao 
chung chung; đồng thời đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 

từng ủy viên theo vị trí việc làm 
được phân công. 

Để không ngừng nâng cao 
chất lượng công tác kiểm tra, 
giám sát, thời gian tới, Huyện ủy, 
Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục 
chỉ đạo cấp ủy cơ sở và UBKT các 
cấp tiếp tục triển khai, quán triệt 
các quy định của Trung ương, của 
tỉnh về công tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật Đảng, đặc 
biệt là Kết luận của Bộ Chính trị về 
chiến lược kiểm tra, giám sát của 
Đảng đến năm 2030; Nghị quyết 
số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 
của Tỉnh ủy về tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 
Đảng giai đoạn 2021-2025; Quy 
định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 
của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ 
chức đảng, đảng viên vi phạm và 
Hướng dẫn của UBKT Trung ương 
về thực hiện Quy định 69-QĐ/TW. 
Chủ động phát hiện thông tin, dấu 
hiệu vi phạm của tổ chức đảng 
cấp dưới và cán bộ, đảng viên 
thuộc diện cấp ủy quản lý; giải 
quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, 
tố cáo thuộc thẩm quyền... nhằm 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của các tổ chức đảng, 
góp phần giữ vững ổn định tình 
hình cơ sở, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh. 

HUYỆN ĐÔNG GIANG CHÚ TRỌNG...
(Tiếp theo trang 37)
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NHỮNG BÍ THƯ CHI BỘ GƯƠNG MẪU, VÌ DÂN
TRÀ MY

Đảng viên đi trước, noi gương

Con đường lâm sinh thôn 3 (xã 
Trà Linh, Nam Trà My) dài 6km vừa 
được thông tuyến, tạo thuận lợi 
cho việc đi lại của người dân và mở 
ra cơ hội giao thương phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương. Để làm 
được tuyến đường này, ông Hồ 
Văn Bút - Bí thư Đảng ủy xã Trà Linh 
cùng hệ thống chính trị của xã đã 
vào cuộc vận động 84 hộ dân tự 
nguyện hiến hơn 121.797m2 đất. 
Trong đó, gia đình ông Bút làm 
gương hiến 3.595m2 đất sản xuất 
và trồng cây lâu năm.

Ông Hồ Văn Bút chia sẻ, cơ sở hạ 
tầng của xã dần được đầu tư đồng 
bộ, nổi bật là đến nay, hệ thống 
giao thông đến các khu dân cư đã 
được đầu tư bài bản, tạo điều kiện 
cho giao thương phát triển kinh tế 
- xã hội. Cùng với nguồn hỗ trợ đầu 
tư của Nhà nước, sự đồng thuận, 
góp sức của nhân dân chính là nội 
lực giúp rút ngắn thời gian hoàn 
thành tiêu chí về giao thông trong 
xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 
phát huy vai trò đảng viên, trách 
nhiệm của lãnh đạo cấp ủy một địa 
phương và thấm nhuần lời dạy của 
Bác “những việc có lợi cho dân phải 
hết sức làm, những việc có hại cho 
dân phải hết sức tránh”, “đảng viên 
đi trước, làng nước theo sau”, ông 
Bút luôn đi đầu trong công tác dân 
vận, vận động quần chúng nhân 
dân hiến đất, góp công xây dựng 
các tuyến giao thông trên địa bàn.

Tại thôn 3, xã Trà Vân (Nam Trà 
My), không chỉ làm ăn kinh tế giỏi, 
đảng viên Nguyễn Thanh Ngọc (SN 
1980 – dân tộc Cadong) còn được 
nhiều người biết đến là gương Bí 
thư Chi bộ thôn nhiệt huyết, năng 
nỗ và gần dân. Anh Ngọc tâm sự, 
bản thân sinh ra và lớn lên trong 

một gia đình có hoàn cảnh rất 
khó khăn nên con đường học vấn 
không mấy suôn sẻ. Cái đói, cái 
nghèo bủa vây bao năm nhưng 
không vì đó khiến anh nhụt chí 
mà còn xem đây là động lực để 
cố gắng làm ăn kinh tế, từng bước 
thoát nghèo và vươn lên làm giàu. 
“Trước đây thôn 3 chưa có đường 
xe, người dân phải đi bộ hàng 
tiếng đồng hồ đường núi mới đến 
trung tâm xã. Khó khăn đủ bề nên 
mọi người có muốn phát triển kinh 
tế cũng khó. Từ năm 2017 đường 
giao thông nông thôn từ xã được 
kết nối đến thôn; năm 2018 đường 
Đông Trường Sơn đi từ Nam Trà 
My qua huyện Sơn Tây tỉnh Quảng 
Ngãi thông tuyến đã mở ra nhiều 
cơ hội làm ăn cho người dân” - anh 
Ngọc cho biết.

Từ ngày giao thông đi lại được 
thuận tiện cùng với việc tận dụng 
các thế mạnh của địa phương gia 
đình anh Ngọc mạnh dạn vay vốn 
của Ngân hàng Chính sách Xã hội 
huyện đầu tư vào trồng trọt, chăn 

nuôi, mở tiệm tạp hóa, mua máy 
xay lúa để phát triển kinh tế. Đến 
nay, ngoài 02 cơ sở là nhà ở và tiệm 
tạp hóa được xây dựng kiên cố, 
trong tổng gia sản nhà anh Ngọc 
còn đàn dê đang sinh sản, gần 10 
con trâu bò và vài ha đất rẫy đang 
trồng trọt. “Gia đình cố gắng tận 
dụng hết mọi thứ để làm kinh tế. 
Đất rẫy thì trồng sắn, trồng quế, 
thả trâu, bò; đất vườn thì đào ao 
nuôi cá, nuôi dê… và hàng năm 
luôn có nguồn thu nhập ổn định” 
anh Ngọc chia sẻ.

Thôn 3, xã Trà Vân hiện có 175 
hộ dân với hơn 700 khẩu. Đời sống 
người dân so với trước đây thì khá 
hơn nhưng nhìn chung vẫn còn khó 
khăn. Chi bộ thôn 3 có 15 đảng viên 
đang sinh hoạt. Với vai trò là Bí thư 
chi bộ, anh Ngọc luôn yêu cầu các 
đảng viên thực hiện tốt vai trò tiên 
phong, gương mẫu để nhân dân 
học tập, noi theo. Đồng thời, tích cực 
tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiện tốt các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

Học và làm theo Bác, hai huyện thuộc khu vực vùng núi tỉnh Quảng Nam: Nam Trà My, Bắc 
Trà My xuất hiện nhiều gương Bí thư Chi bộ tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, luôn đặt mình vào vị trí của người dân để hiểu và dám nghĩ, dám làm 
bằng những việc làm cụ thể, thiết thực vì cuộc sống nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My Nguyễn Kim Sơn trao tặng giấy 
khen của UBND huyện cho các gương điển hình về học và làm theo Bác nhân dịp kỷ 

niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Ảnh: Trà My
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của Nhà nước, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, 
tham gia sản xuất phát triển kinh tế 
gia đình, góp phần giảm nghèo bền 
vững ở địa phương. 

Ông Hồ Văn Tình – Bí thư Đảng 
ủy xã Trà Vân cho biết, ngoài việc 
tiên phong phát triển kinh tế, 
đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc còn 
là người rất nhiệt huyết trong các 
công tác tại địa phương. Nhiều 
năm liền đồng chí đều hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy 
xã, Đảng bộ huyện khen thưởng.

 Đặt mình vào vị trí người dân 
và dám nghĩ, dám làm

Đến nay, tuyến đường giao 
thông của thôn 3 (xã Trà Giang, 
Bắc Trà My) dài 2,5km thi công gần 
xong. Mặt đường rộng từ 6m - 7,5m 
tùy vị trí nên diện tích đất, vật kiến 
trúc của người dân bị ảnh rất lớn, 
ước tính khoảng 780 triệu đồng. 
Qua công tác tuyên truyền, vận 
động nhân dân đều tự nguyện hiến 
đất, vật kiến trúc và đã xây dựng lại 
tường rào, cổng ngõ khang trang 
dọc hai bên đường, tạo diện mạo 
mới của làng quê xứ núi. Theo ông 
Lê Văn Thanh - Bí thư Chi bộ thôn 
3, ban đầu 78 hộ dân bị ảnh hưởng 
chỉ đồng tình hiến đất, còn lại đề 
nghị Nhà nước hỗ trợ vật kiến trúc, 
cây trồng trên đất. Sau khi hệ thống 
chính trị xã vào cuộc vận động, 
63 hộ đã đồng thuận, thống nhất 
bằng cam kết, song 15 hộ còn lại 
không thống nhất. 

Trước tình hình đó, chi bộ tổ 
chức sinh hoạt chuyên đề về chủ 
đề: Vận động nhân dân thực hiện 
tham gia hiến đất và vật kiến trúc, 
cây trồng trên đất để làm đường 
thôn 3. Chi bộ nhấn mạnh nội 
dung vận động đến từng đảng 
viên là phải đặt địa vị của mình 
vào vị trí của người được vận 
động. Từ đó, mới thấu hiểu được 
nguyên nhân, lý do bà con chưa 
hưởng ứng đồng lòng. Khi đã nắm 
hiểu nguyên nhân, thì việc phân 
tích để bà con hiểu hơn về việc 
xây dựng nông thôn mới, sự hy 
sinh cống hiến của toàn thể nhân 
dân sẽ đem lại một diện mạo mới 

cho thôn; sự phát 
triển kinh tế của 
bà con cũng được 
nâng lên, nhằm 
xóa đói, giảm 
nghèo và làm 
giàu chính đáng.

Trên cơ sở đó, 
chi bộ giao cho 
đảng viên và quân 
dân chính thôn 
phải đi đầu trong 
việc vận động gia 
đình, người thân 
tự nguyện hiến đất, 
vật kiến trúc và cây trồng, bàn 
giao mặt bằng để đơn vị thi công 
thực hiện. “Chi bộ có 22 đảng viên. 
Chi bộ nhận định những đảng 
viên nào có tiếng nói, có uy tín 
trong nhân dân, có mối quan hệ 
thân thiết với 15 hộ chưa đồng 
thuận thì giao nhiệm vụ đến từng 
nhà tiếp tục vận động, báo cáo 
kết quả quá trình vận động của 
mình để chi bộ có giải pháp tiếp 
theo. Nêu gương người đứng đầu, 
tôi cũng tự tay tháo dỡ tường rào 
của gia đình mình. Với cách làm 
như vậy, đã tạo được niềm tin và 
sự đồng thuận của tất cả hộ dân 
còn lại” – ông Thanh nói.

Khắc ghi những lời Bác Hồ dạy 
đối với cán bộ, đảng viên, ông 
Phạm Xuân Nghĩa - Bí thư Chi bộ 
kiêm Trưởng thôn 2 (xã Trà Ka) 
luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, 
rèn luyện phẩm chất của người 
đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam; là trung tâm đoàn kết của 
cấp ủy đảng; hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao. Với vai trò 
trưởng thôn của một xã vùng sâu, 
vùng xa của huyện, ông Nghĩa 
phát huy tinh thần chủ động, dám 
nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm trong công tác của thôn. 
Tích cực phối hợp với các tổ chức, 
đoàn thể chính trị của thôn thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 
động nhân dân lao động sản xuất; 
hưởng ứng các phong trào của cấp 
trên phát động; tham gia xây dựng 
gia đình văn hóa, thôn văn hóa, 
giảm nghèo bền vững, xây dựng 
nông thôn mới. 

Ông Phạm Xuân Nghĩa chia sẻ 
rằng: xác định những việc làm thiết 
thực của đảng viên góp phần cùng 
địa phương tham gia xây dựng cơ 
sở hạ tầng của thôn, bản thân ông 
đã trực tiếp tuyên truyền, giải thích 
đầy đủ những chính sách, quyền 
lợi của nhân dân. Các vấn đề đều 
công khai, phát huy dân chủ, nên 
bà con nhân dân đồng thuận, 
hưởng ứng tích cực, như tham gia 
hiến đất, hiến cây theo các tuyến 
xây dựng đường bê tông thôn 4 
(cũ) và đường điện thôn các tổ 1, 
3 (thôn 3 cũ) – nay là thôn 2. Hay 
tuyên truyền, vận động các hộ 
dân đang có nhà ở trong khu quy 
hoạch đất xây dựng nhà văn hóa 
thôn di dời trả lại đất cho thôn xây 
dựng nhà văn hóa.

Từ sự tích cực tuyên truyền, 
vận động của đảng viên, trong đó 
có sự đóng góp của Bí thư chi bộ 
kiêm Trưởng thôn 2 Phạm Xuân 
Nghĩa chính là chìa khóa giúp thôn 
2 phát huy nội lực, hoàn thành tốt 
công tác bàn giao mặt bằng cho 
đơn vị thi công xây dựng các cơ sở 
hạ tầng trên địa bàn, đảm bảo tiến 
độ, chất lượng. Qua đó, giúp địa 
phương đạt được những kết quả 
quan trọng về thực hiện các tiêu 
chí xây dựng nông thôn mới. “Từ 
thôn rất khó khăn về giao thông đi 
lại và nhiều hộ dân chưa có điện, 
hiện nay đường giao thông từ xã 
đến thôn đã được bê tông hóa, các 
hộ dân đã sử dụng điện lưới quốc 
gia phục vụ cho sinh hoạt. Kết quả 
của sự đồng thuận chính là đời 
sống người dân địa phương ngày 
càng được cải thiện về mọi mặt” - 
ông Nghĩa tâm tình. 

 Bí thư Chi bộ thôn 3 Nguyễn Thanh Ngọc 
bên đàn dê của gia đình. Ảnh: Trà My
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NỮ CÁN BỘ MẶT TRẬN 
GƯƠNG MẪU, TRÁCH NHIỆM

 THÁI HẰNG

Đảm nhận chức vụ Chủ tịch 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam xã từ năm 2015, 

với hơn 6 năm trên cương vị công 
tác của mình, chị Lan luôn khắc 
phục khó khăn của gia đình, nỗ 
lực phấn đấu vươn lên, mạnh dạn 
đổi mới cách làm, tìm tòi những 
giải pháp phù hợp, thiết thực để 
lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Với mong muốn thắt chặt khối 
đại đoàn kết toàn dân và cuộc 
sống người dân ngày càng ấm no, 
hạnh phúc. Luôn đề cao tinh thần 
trách nhiệm, thống nhất, bàn bạc 
dân chủ, đoàn kết nội bộ, tạo điều 
kiện thuận lợi trong quá trình 
triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ, Chị đã cùng Ban Thường trực 
UBMTTQVN xã ban hành nghị 
quyết, chương trình hành động 
cụ thể hóa các chủ trương, đường 
lối của Đảng, hướng dẫn chỉ đạo 
của Ủy ban MTTQ cấp trên phù 
hợp với điều kiện cụ thể của địa 
phương. Xây dựng kế hoạch cụ 
thể theo từng thời gian, thời điểm, 
phù hợp,  thường xuyên phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền, các tổ 
chức chính trị - xã hội nên trong 
quá trình thực hiện các nhiệm vụ 
công tác Mặt trận đều mang lại 
kết quả.

Bên cạnh đó, chị quyết tâm 
củng cố đội ngũ cán bộ Trưởng 
ban công tác Mặt trận khu dân cư; 

xác định lấy Tổ Đoàn kết làm trung 
tâm trong công tác tuyên truyền 
vận động và tập hợp Nhân dân, 
Chị đã tập trung rà soát, củng cố 
thay đổi cán bộ Tổ Đoàn kết yếu, 
thiếu và phát huy vai trò người có 
uy tín và tộc họ trong cộng đồng, 
tạo sự đồng thuận, nhất trí cao 
trong các tầng lớp Nhân dân. Chị 
đã lãnh đạo Mặt trận toàn xã tập 
trung công tác tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức: phối hợp, lồng 
ghép trong các buổi sinh hoạt 
tổ chức thành viên, sinh hoạt tổ 
Đoàn kết, sân khấu hóa, hội thi, 
xây dựng chuyên mục Đại đoàn 
kết, thường xuyên tổ chức tuyên 

truyền tại cụm loa của 8 khu dân 
cư. Tham mưu, chủ trì tổ chức Tọa 
đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả 
trong công tác tuyên truyền, vận 
động, tập hợp Nhân dân, hội đoàn 
viên”. Xây dựng chuyên mục Đại 
đoàn kết, tuyên truyền tại cụm loa 
của 08 khu dân cư; xây dựng, duy 
trì thực hiện tốt các mô hình góp 
phần nâng cao chất lượng Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”. Phong trào “Xây dựng gia 
đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, 
tộc họ văn hóa” được coi trọng từ 
việc triển khai đăng ký thực hiện 
đến kiểm tra, tổ chức bình xét tại 

Những năm qua, chị Lê Thị Lan (1969) - Chủ tịch UBMTTQVN xã Duy Phước (Duy Xuyên), luôn 
phát huy sự tận tụy, gương mẫu, hết lòng vì công việc và đã có những đóng góp không nhỏ trong 
thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày 
càng phát triển đi lên. Là tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong hệ thống của Mặt trận.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Duy Phước tổ chức Lễ miting hưởng ứng 
“Ngày môi trường thế giới 05/6/2022”. 
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98 tổ Đoàn kết nên kết quả bình 
quân hàng năm có trên 95% hộ 
gia đình đạt gia đình văn hóa; 75% 
thôn đạt thôn văn hóa; 17 Tộc đạt 
Tộc văn hóa. 

Công tác chăm lo người 
nghèo và các hoạt động nhân 
đạo từ thiện được Chị đặc biệt 
quan tâm, cùng với Ban thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 
tập trung. Chị đã mạnh dạn tham 
mưu thay đổi cách vận động “Quỹ 
vì người nghèo”, tổ chức đêm văn 
nghệ “Chung tay vì người nghèo” 
đầu Xuân, ngoài ra chị tích cực 
vận động nguồn lực từ bà con xa 
quê ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”. 
Qua 5 năm, đã vận động “Quỹ vì 
người nghèo” được 01 tỷ đồng 
và hỗ trợ 935 triệu đồng xây 
dựng, sửa chữa 30 nhà đại đoàn 
kết. Xây dựng chương trình phối 
hợp các tổ chức thành viên giúp 
đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền 
vững có địa chỉ bằng nhiều hình 
thức, đã góp phần giảm tỉ lệ hộ 
nghèo từ 6,1% (2015) xuống còn 
3,66% (năm 2020). Bên cạnh đó, 
vào thời điểm dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp ở các tỉnh miền 
Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
và Đà Nẵng, Chị đã tích cực phát 
động phong trào, vận động bà 
con ủng hộ gần 200 triệu đồng, 
đồng thời vận động hỗ trợ các 
điểm cách ly tập trung, các điểm 
chốt chặn của xã.

Giai đoạn 2016-2020, xã Duy 
Phước được chọn là 1 trong 4 
xã xây dựng NTM nâng cao của 
huyện. Đó vừa là niềm vinh dự của 
địa phương nhưng cũng là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị 
và tất cả người dân trong toàn xã, 
trong đó có trách nhiệm lớn của 
Mặt trận và bản thân Chị trong 
công tác vận động Nhân dân. Vì 
vậy, Chị đã cùng Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ban 
Công tác Mặt trận ở các thôn vận 
động bà con tích cực tham gia giữ 
vững các tiêu chí và nâng cao các 
tiêu chí về xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, chú trọng tập trung 
vào các tiêu chí như: môi trường, 
giao thông, quy hoạch, thủy lợi, 
giáo dục... Với phương châm “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm”, kết 
quả Mặt trận phối hợp cùng với 
các đoàn thể xã vận động được 
396 tỷ đồng để xây dựng nông 
thôn mới. Hằng trăm hộ dân đã tự 
nguyện đồng loạt ra quân đập bỏ 
tường rào cổng ngõ, chặt phá cây 
cối, tháo dỡ vật kiến trúc và hiến 
nhiều diện tích đất để tạo điều 
kiện cho nhà thầu triển khai thi 
công tuyến đường huyện - ĐH21 
với tổng chiều dài 2,3km, chiều 
rộng mở rộng từ 5,5m ra 11,5m 
nhằm giúp người dân đi lại thuận 
lợi và đặc biệt là tạo động lực thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. Hiện nay, toàn bộ 
14,27km đường trục xã - liên xã 
đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 
đường trục thôn được cứng hóa 
đạt chuẩn; đường ngõ xóm cũng 
đã được kiên cố hóa. Nhà văn hóa 
xã, khu tập luyện thể dục thể thao 
và vui chơi giải trí dành cho người 
cao tuổi và trẻ em được đầu tư xây 
mới, mua sắm đầy đủ các dụng cụ, 
trang thiết bị. 100% Khu thể thao - 
Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo 
quy định. Cơ sở vật chất trạm y tế, 
trường học được nâng cấp khang 
trang, các trang thiết bị dạy và 
học ở các cấp trường được đầu 
tư nâng chuẩn. Thu nhập bình 
quân đầu người của xã năm 2020 
đạt 45,23 triệu đồng/người/năm, 
tăng thêm 21,89 triệu đồng so với 
thời điểm công nhận xã đạt chuẩn 
nông thôn mới. Đến cuối năm 
2020, xã Duy Phước đạt chuẩn 
xã nông thôn mới nâng cao theo 
Quyết định số 1583/QĐ-UBND 
ngày 14/6/2021.

Ngoài ra, trong công tác tổ 
chức tham gia Cuộc bầu cử Đại 
biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu 
HĐND các nhiệm kỳ 2021-2026, 
Chị cũng đã nghiên cứu các văn 
bản, bám vào lịch trình thời gian 
công tác, tổ chức thực hiện đảm 

bảo đúng luật, tham mưu nhân sự 
ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân 
dân xã đảm bảo cơ cấu, thành 
phần. Kết quả cuộc bầu cử đã 
thành công tốt đẹp, người trúng 
cử đại biểu đủ số lượng, đúng cơ 
cấu thành phần, phiếu bầu đại 
biểu HĐND tỉ lệ đạt cao, Mặt trận 
xã và Chị được UBMTTQVN tỉnh 
Quảng Nam tặng Bằng khen.

Chị Lan chia sẻ: “Muốn làm tốt 
công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân, tôi nhận thức trước hết 
bản thân phải gương mẫu, đi đầu 
trong các phong trào, hoạt động, 
phải có tâm huyết, nhiệt tình mới 
có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Đặc biệt, là người đứng 
đầu lãnh đạo phong trào, chị luôn 
giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh 
đạo cá nhân phụ trách, phát huy 
dân chủ trong Ban thường trực 
cũng như trong Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã và luôn đoàn kết nội bộ 
mới có thể tạo được phong trào 
mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả”.

Trở về với cuộc sống gia đình, 
chị Lan luôn làm tốt bổn phận, 
trách nhiệm của người vợ đảm 
đang, người mẹ mẫu mực với các 
con. Chị và gia đình luôn sống 
gương mẫu, chấp hành tốt các 
chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, tích cực tham gia các 
phong trào của địa phương, gia 
đình luôn đạt gia đình văn hoá. 

Từ những nỗ lực, tận tâm, hết 
mình với công việc, với phong 
trào của địa phương, nhiều năm 
liền chị và Mặt trận xã được tặng 
nhiều Bằng khen, Giấy khen của 
Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt 
Nam và UBMTTQVN tỉnh Quảng 
Nam. Chị thực sự là một tấm 
gương tiêu biểu của người cán bộ 
làm công tác Mặt trận được Đảng 
tín, dân tin./. 
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Tận tâm với công việc

Về đến thôn Bến Giằng hỏi 
chị A Lăng Thị Miết thì người dân 
ở đây ai cũng biết, dù còn rất trẻ 
(sinh năm 1994) nhưng Chị đã 
được mọi người tín nhiệm bầu 
giữ chức vụ là Phó Bí thư chi bộ, 
Chi hội phó phụ nữ thôn từ năm 
2016. Trong công việc chị luôn là 
người năng động, tận tâm, trách 
nhiệm với công việc, dù ở vai trò 
vị trí công tác nào Chị cũng luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhất 
là trong công tác Hội và phong 
trào phụ nữ, Chị luôn luôn trăn 
trở làm sao để chị em trong Chi 
hội phát triển kinh tế gia đình một 
cách bền vững. Chính vì vậy, Chị 
thường xuyên có ý kiến đề xuất 
với cấp uỷ Đảng, chính quyền và 
ban nhân dân thôn có biện pháp 
hỗ trợ cây giống, con vật nuôi cho 
hội viên phụ nữ. 

Ngoài ra Chị còn tuyên truyền, 
vận động chị em trong Chi hội 
tích cực tham gia các lớp tập huấn 
chuyển giao khoa học kỹ thuật, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con 
vật nuôi, để áp dụng vào sản xuất, 
chăn nuôi heo, gà... để phụ nữ 
cùng nhau tham gia phát triển 
kinh tế gia đình, góp phần xóa đói 
giảm nghèo ổn định cuộc sống. 
Đối với các gia đình hội viên thiếu 
vốn, Chị cũng kịp thời nắm thông 
tin hỗ trợ làm hồ sơ cho các chị vay 
vốn để phát triển kinh tế và vận 
động chị em vay vốn phải tham 
gia gửi tiền tiết kiệm định kỳ, để có 
tiền dự trữ khi gặp khó khăn hoặc 
trả lãi khi trong tháng đó gia đình 
không có tiền. 

Bên cạnh đó, Chị luôn gương 
mẫu trong các phong trào của Hội, 
luôn tích cực vận động chị em hội 
viên phụ nữ trong Chi hội tham gia 
xây dựng quỹ hội bằng nhiều hình 
thức, Chị tổ chức cuộc họp phụ nữ 
bàn về việc gây quỹ hội và lấy ý 
kiến từ các hội viên phụ nữ, sau đó 
chị thành lập 02 cụm dân cư thôn 
(Cà Rung; Pà Roong) với 4 tổ và 6 
nhóm, mỗi nhóm có từ 12-16 hội 
viên phụ nữ, ở trong thôn gia đình 
nào có nhu cầu mướn người làm 
thuê như: Phát rẫy, trồng keo, thu 
hoạch hoa màu... thì chị Miết đến 
liên hệ nhận cho hội viên phụ nữ 
làm để gây quỹ hội và tiền công 
tính giá rẻ (từ 80-100.000đ/công) 
số tiền này chị chia làm 03 phần 
(01 phần bồi dưỡng cho chị em 
tham gia làm, 01 phần trích quỹ 
tại tổ và 01 phần quỹ tại chi Hội). 
Mỗi năm tiền quỹ tại Chi hội trên 
30.000.000đ/năm, nhờ làm tốt 
công tác này, trong năm qua chi 

hội đã có nguồn kinh phí đảm bảo 
cho sinh hoạt và các hoạt động 
của hội. 

Cùng với việc tuyên truyền 
người dân đẩy mạnh phát triển 
kinh tế, xây dựng đời sống văn 
hóa, giữ gìn an ninh trật tự, an 
ninh nông thôn, Chị đã vận động 
hội viên phụ nữ thực hiện tốt các 
chỉ tiêu giao như tiền Hội phí, Mái 
ấm tình thương, trao phương tiện 
sinh kế đạt 100%. Bên cạnh đó chị 
còn vận động chị em với tinh thần 
tương thân, tương ái, “lá lành đùm 
lá rách” vận động giúp đỡ các gia 
đình hội viên phụ nữ trong lúc 
gặp khó khăn hoạn nạn, ốm đau 
bằng nhiều hình thức như: chị vận 
động HVPN quyên góp ủng hộ 
100 gùi cũi và tiền mặt là 12 triệu 
đồng cho các hộ gia đình có người 
thân qua đời; đối với hộ phụ nữ bị 
ốm đau Chị cũng thường xuyên 
vận động giúp đỡ về kinh phí và 
hỗ trợ ngày công lao động.

CHỊ A LĂNG THỊ MIẾT - ĐIỂN HÌNH
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”

  THU HUỆ
Chị A Lăng Thị Miết- Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội phó phụ nữ thôn Bến Giằng, xã Cà Dy, huyện Nam 

Giang đã làm tốt công tác dân vận, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền vận động nhân 
dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

   Chị A Lăng Thị Miết trao tặng sinh kế cho phụ nữ nghèo
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Tự vươn lên phát triển kinh 
tế gia đình 

Ngoài việc tham gia công tác xã 
hội tại địa phương, thôn, bản chị A 
Lăng Thị Miết không quên nhiệm 
vụ của một người vợ, người mẹ 
trong việc nuôi dạy con cái, phát 
triển kinh tế gia đình. Gia đình chị 
có 02 đứa con 01 trai, 01 gái, đứa lớn 
lớp 5, đứa nhỏ lớp 3 con chị luôn đạt 
học sinh giỏi của trường, chị rất cần 
cù trong lao động sản xuất, chăn 
nuôi, phát triển kinh tế gia đình. 
Hiện nay gia đình Chị có 7 con bò, 
02 con trâu, 04 con heo và 30 con 
gà. Bên cạnh đó Chị còn làm thêm 
bắp, đậu; lúa, trồng các loại cây lâu 
năm như: Cây keo lai 4 ha, cây xoan 
02 ha, mỗi năm gia đình chị thu 
nhập được trên 40 triệu đồng. 

Để làm tốt công tác dân vận, 
hội viên phụ nữ tin tưởng và làm 
theo, bản thân và gia đình Chị đã 
luôn gương mẫu chấp hành tốt 
Chủ trương đường lối của Đảng, 
Chính sách, pháp luật của nhà 
nước, Chị luôn thực hiện tốt cuộc 
vận động xây dựng gia đình “5 
không, 3 sạch”. Vì vậy, hàng năm 
gia đình Chị luôn đạt 8/8 tiêu chí 
của cuộc vận động, 05 năm liền 
gia đình Chị đạt gia đình văn hoá 
cấp huyện. 

Chia sẻ về những kinh nghiệm 
trong công tác Hội, chị A Lăng Thị 
Miết cho biết: Muốn làm tốt công 

tác “Dân vận khéo” thì phải tâm 
huyết, nhiệt tình, thường xuyên 
có mặt mọi lúc, mọi nơi, để động 
viên, chia sẻ, tìm cách tháo gỡ 
những khó khăn với chị em hội 
viên. Bản thân cũng phải gương 
mẫu, tiên phong trong mọi phong 
trào. Những việc làm đều hướng về 
lợi ích tập thể, hội viên, không vì lợi 
ích cá nhân, nên được chị em đồng 
tình ủng hộ, từ đó thu hút, tập hợp 
hội viên cùng tham gia xây dựng 
phong trào và các nhiệm vụ công 
tác Hội có hiệu quả.

Bản thân Chị hằng năm được 
các hội đoàn thể xã, thôn biểu 
dương khen thưởng là điển hình 
tiêu biểu trong phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” về công tác 

vận động, tuyên truyền giúp chị 
em phát triển kinh tế, xây dựng 
gia đình “ 5 không, 3 sạch”.... Chị A 
Lăng Thị Miết luôn gương mẫu đi 
đầu, được tất cả hội viên phụ nữ 
tại thôn Bến Giằng tin yêu, quý 
mến và ghi nhận Chị là một hội 
viên tiêu biểu nhất, luôn nêu cao 
tinh thần đoàn kết, giúp đỡ các 
hội viên khác cùng phát triển.

Với những việc làm thiết thực 
của chị A Lăng Thị Miết đã khẳng 
định được vai trò gương mẫu đi 
đầu trong mọi hoạt động ở cơ sở. 
Những đóng góp tích cực của Chị 
đã góp phần xây dựng, củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
xây dựng quê hương ngày càng 
đổi mới, tươi đẹp hơn. 

Chị A Lăng Thị Miết tham gia phục vụ ăn uống khu cách ly
 phòng chống dịch Covid-19.
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Ngày 06/7/2022, Bộ Chính 
trị ban hành Quy định số 
69-QĐ/TW Về kỷ luật tổ 

chức đảng, đảng viên vi phạm 
thay thế Quy định số 07-QĐ/TW, 
ngày 28/8/2018 về xử  lý kỷ luật tổ 
chức Đảng vi phạm và Quy định 
số 102 -QĐ/TW, ngày 15/11/2017 
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. 
Quy định gồm 4 Chương, 58 Điều, 
với 69 trang. 

Đây là quy định kỷ luật của 
Đảng hoàn thiện nhất từ trước tới 
nay; nội dung Quy định được hệ 
thống tương đối toàn diện, đầy 
đủ, cụ thể và bao quát các phương 
diện trong đời sống xã hội, các 
vi phạm của tổ chức đảng, đảng 
viên được đặt thống nhất trong 
một quy định để xác định cụ thể 
các hành vi và chế tài xử lý làm căn 
cứ để xem xét xử lý kỷ luật.

Các điểm mới trong Quy định 
này tập trung ở 3 nội dung: Quy 
định các hành vi mới trên cơ sở 
tổng kết thực tiễn và dự báo về 
các vi phạm trong thời gian tới; 
điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm 
nhẹ chế tài đối với vi phạm trước 
đây; xác định rõ động cơ, mục 
đích, hậu quả của vi phạm làm 
căn cứ xử lý cho phù hợp.

Do nội dung mới trong Quy 
định có dung lượng lớn, tôi xin 
giới thiệu thành (02 kỳ), sau đây 
là những nội dung cần quan tâm 
(kỳ 1):

Điều 2. Nguyên tắc xử lý kỷ 
luật

- Khi xem xét kỷ luật phải căn 
cứ vào nội dung, động cơ, tính 
chất, mức độ, hậu quả, nguyên 

nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, 
các tình tiết tăng nặng hoặc giảm 
nhẹ, ý thức, thái độ tự phê bình, 
tiếp thu phê bình và kết quả sửa 
chữa, khắc phục khuyết điểm, vi 
phạm, hậu quả đã gây ra.

Nếu làm thất thoát tài chính, 
tài sản của Đảng, Nhà nước, của 
tổ chức, cá nhân thì phải xem xét 
trách nhiệm và bồi thường.

* Trường hợp chưa kỷ luật, 
không hoặc miễn kỷ luật:

- Đảng viên thực hiện đề xuất 
về đổi mới, sáng tạo theo Kết luận 
số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 
của Bộ Chính trị, được cơ quan 
có thẩm quyền cho phép nhưng 
xảy ra thiệt hại thì cơ quan có 
thẩm quyền xác định rõ nguyên 
nhân khách quan, chủ quan, đánh 
giá khách quan, toàn diện; nếu 
đã thực hiện đúng chủ trương, 
có động cơ trong sáng, vì lợi ích 
chung thì miễn kỷ luật hoặc giảm 
nhẹ trách nhiệm.

* Một số nội dung vi phạm mới 
cụ thể về xử lý kỷ luật Đảng viên: 
(Khoản 1: hình thức Khiển trách; 
Khoản 2: Hình thức Cảnh cáo 
hoặc cách chức (nếu có chức vụ);  
Khoản 3: hình thức Khai trừ).

Điều 26. Vi phạm nguyên tắc 
tổ chức và hoạt động của Đảng

Khoản 1.

e) Vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, 
phê phán người khác với động cơ 
cá nhân không trong sáng.

Khoản 2.

k) Không chấp hành nghiêm 
các nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của Đảng; sa sút ý chí phấn 
đấu, không gương mẫu trong 
công tác; né tránh, thiếu trách 
nhiệm, không hoàn thành chức 
trách, nhiệm vụ được giao.

Điều 27. Vi phạm quy định 
bầu cử

Khoản 2.

g) Không chấp hành giới thiệu 
của tổ chức đảng đề ứng cử, đề cử 
vào các chức danh của cơ quan 
nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội, nghề nghiệp.

Điều 28. Vi phạm quy định 
tuyên truyền, phát ngôn

Khoản 1. 

d) Viết bài, duyệt đăng bài, sao 
chép, phát tán bài viết, thông tin 
không chính xác.

e) Lợi dụng quyền bảo lưu ý 
kiến, tự do ngôn luận, tự do báo 
chí, tự do hội họp, phản biện xã 
hội để viết bài, trả lời phỏng vấn 
hoặc sử dụng các phương tiện 
thông tin, truyền thông, mạng xã 
hội và các hội, nhóm, câu lạc bộ, 
diễn đàn để truyền bá quan điểm 
trái chủ trương, quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Khoản 2.

Bổ sung thêm nội dung điểm 
b) Cung cấp thông tin, tài liệu cho 
người khác để nói, viết, đăng tin, 
bài sai sự thật trên phương tiện 
truyền thông, mạng xã hội nhằm 
xuyên tạc, hạ thấp uy tín của tập 
thể, cá nhân.

h) Lợi dụng, sử dụng các diễn 
đàn, các phương tiện thông 

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG, 
ĐẢNG VIÊN VI PHẠM 

 PHAN THANH THIÊN 
 Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam
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 tin, truyền thông, mạng xã hội, 
trang tin cá nhân hoặc nhóm để 
bôi nhọ danh dự của tổ chức, cá 
nhân; nói sai sự thật; ủng hộ thế 
lực thù địch kích động, chống 
phá Đảng, Nhà nước.

k) Viết bài, duyệt đăng bài, đưa 
thông tin không đúng sự thật, 
không đúng quy định; đe doạ, yêu 
sách về nội dung bài viết, đăng 
bài, chia sẻ thông tin liên quan 
đến các địa phương, cơ quan, đơn 
vị, cá nhân nhằm trục lợi. 

Điều 29. Vi phạm quy định 
công tác tổ chức, cán bộ

Khoản 1.

Bổ sung nội dung trong Điểm 
g) Nhận xét, đề nghị kết nạp và 
công nhận đảng viên chính thức 
không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, 
quy trình, thủ tục; xác nhận tuổi 
Đảng cho đảng viên không đúng 
quy định.

h) Báo cáo, lập hồ sơ, khai sơ 
lược lý lịch, lịch sử bản thân và gia 
đình không đầy đủ, không trung 
thực. Khai lý lịch đảng viên không 
đúng đặc điểm chính trị của bản 
thân và quan hệ gia đình.

Khoản 2.

Bổ sung nội dung Điểm g) Xác 
nhận, chứng thực, nhận xét, đánh 
giá không đúng sự thật hoặc làm 
giả, làm sai lệch hồ sơ nhân sự, 
kết quả bầu cử, lấy phiếu giới 
thiệu, phiếu tín nhiệm, xét tuyển, 
thi tuyển.

l) Lợi dụng phương tiện thông 
tin đại chúng, mạng xã hội đưa tin 
không đúng sự thật, xuyên tạc, 
kích động, gây mất đoàn kết nội 
bộ, ảnh hưởng xấu đến công tác 
nhân sự.

Khoản 3. 

Bổ sung nội dung trong Điểm 
b) Có hành vi chạy tuổi, thâm niên 
công tác, danh hiệu, kỷ luật... để 
trục lợi cho bản thân hoặc người 
khác.

Bổ sung nội dung trong Điểm 
đ) Dùng thẻ đảng viên, thẻ ngành, 
thẻ công chức để thế chấp, cầm 
cố vay, mượn tiền, tài sản.

Điều 30. Vi phạm quy định 
về chống chạy chức, chạy quyền 
(hoàn toàn mới)

Khoản 1.

a) Tiếp cận, thiết lập quan hệ, 
tặng quà người có trách nhiệm, 
chức vụ, quyền hạn hoặc người 
có liên quan để được ưu ái, ủng 
hộ nhằm mục đích có được vị trí 
công tác, chức vụ, quyền hạn.

b) Tác động, mua chuộc, 
gây sức ép với người có thẩm 
quyền, trách nhiệm trong việc 
giới thiệu, bổ nhiệm mình hoặc 
người khác vào vị trí, chức vụ có 
lợi cho cá nhân.

c) Đặt điều kiện, gây sức ép 
với người có thẩm quyền, trách 
nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, 
bổ nhiệm mình.

d) Mặc cả, đặt điều kiện, đòi 
hỏi không chính đáng với tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền, trách 
nhiệm để được sắp xếp vào chức 
vụ, vị trí công tác.

đ) Can thiệp, tác động, gây 
áp lực để người khác quyết định 
hoặc tham mưu, đề xuất, nhận 
xét, đánh giá, biểu quyết, bỏ 
phiếu giới thiệu nhân sự theo mục 
đích cá nhân.

e) Trì hoãn, không thực hiện 
hoặc chọn thời điểm có lợi với 
nhân sự theo ý mình để thực hiện 
quy trình công tác cán bộ.

Khoản 2. 

a) Không chỉ đạo xem xét, xử 
lý kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, 
các tổ chức chính trị - xã hội về 
hành vi tiêu cực trong công tác 
cán bộ hoặc bao che, tiếp tay cho 
hành vi tiêu cực này.

b) Lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn để thao túng, bao che hành vi 
tiêu cực trong đánh giá cán bộ, bố 

trí, bổ nhiệm cán bộ, bầu cử; quyết 
định không đúng cho người khác 
có được vị trí, chức vụ, quyền lợi 
trái quy định.

c) Can thiệp, tác động trái quy 
định vào công tác cán bộ; bổ 
nhiệm, bố trí cán bộ không đủ 
tiêu chuẩn, điều kiện, theo quy 
định. Để cho người khác lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn của mình để 
bố trí, bổ nhiệm cán bộ.

d) Thiếu trách nhiệm trong 
việc xử lý cán bộ, đảng viên có 
hành vi tiêu cực trong bố trí, bổ 
nhiệm cán bộ hoặc không kiến 
nghị, xem xét xử lý theo quy định 
đối với hành vi tiêu cực này.

đ) Bao che, không xử lý, không 
giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ 
chức đảng, đảng viên có hành vi 
tiêu cực trong bố trí, bổ nhiệm 
cán bộ.

e) Tặng, nhận quà biếu cho 
người có trách nhiệm hoặc người 
có liên quan quyết định đến 
việc bổ nhiệm, điều động, luân 
chuyển, khen thưởng, kỷ luật.

Khoản 3. Kỷ luật bằng hình 
thức khai trừ trong trường hợp 
vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều 
này gây hậu quả rất nghiêm trọng 
hoặc đưa, nhận hối lộ để được bố 
trí, bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm, bố 
trí nhiều cán bộ không đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện gây hậu quả rất 
nghiêm trọng.

Điều 31. Vi phạm khi thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ, 
công vụ

Khoản 1. 

e) Vi phạm do chấp hành mệnh 
lệnh, chỉ đạo của cấp trên nhưng 
không chủ động, kịp thời báo cáo 
tổ chức, cơ quan có thẩm quyền 
biết ý kiến, đề xuất của mình trước 
khi thực hiện.

g) Can thiệp, tác động hoặc 
để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, 
chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) 
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và người khác lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn của mình để trục lợi.

Khoản 2.

h) Để xảy ra lãng phí, thất 
thoát tài sản, ngân sách nhà nước, 
đất đai, tài nguyên; đầu tư công 
không hiệu quả; mua sắm, sử 
dụng tài sản công trái quy định.

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, 
uy tín của cơ quan, tổ chức và cá 
nhân mình để sử dụng, vay, mượn 
tiền, tài sản, phương tiện của tổ 
chức, cá nhân để trục lợi.

Khoản 3. 

c) Gây bè phái, mất đoàn kết 
nghiêm trọng trong tổ chức, cơ 
quan, đơn vị.

d) Lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn; sử dụng thông tin, tài liệu 
công vụ để trục lợi. Làm giả, khai 
không trung thực hồ sơ, giấy tờ 
cá nhân để được hưởng chế độ, 
chính sách của Đảng, Nhà nước.

đ) Tham mưu, ký ban hành 
văn bản có nội dung trái chủ 
trương, quy định của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước gây hậu quả 
rất nghiêm trọng.

Điều 32. Vi phạm trong công 
tác lãnh đạo, quản lý, điều hành

Khoản 1.

g) Chỉ đạo, thực hiện không 
đúng chủ trương, quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước để 
xảy ra sai phạm bị kỷ luật trong 
lĩnh vực được phân công quản lý 
hoặc phụ trách.

h) Tổ chức đoàn đi công tác 
trong nước và ngoài nước không 
có mục đích chính đáng, không 
đúng thành phần, thời gian và nội 
dung, yêu cầu công việc.

Điều 33. Vi phạm quy định bảo 
vệ bí mật của Đảng, Nhà nước

Khoản 2. 

c) Mang hiện vật, tài liệu thuộc 
bí mật của Đảng, Nhà nước ra 

nước ngoài trái quy định. (Quy 
định 102 hình thức KT)

Điều 34. Vi phạm quy định 
quan hệ với tổ chức, cá nhân 
người nước ngoài

Khoản 1.

Bổ sung nội dung Điểm b) 
Nhận lời mời ra nước ngoài hoặc 
làm việc với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân người nước ngoài dưới mọi 
hình thức mà không báo cáo hoặc 
chưa được sự đồng ý của tổ chức 
đảng có thẩm quyền.

đ) Nhận tiền, giấy tờ có giá trị 
như tiền, hiện vật có giá trị từ 50 
triệu đồng trở lên của cá nhân, tổ 
chức nước ngoài nhưng không 
báo cáo cấp ủy trực tiếp quản lý 
và cấp ủy nơi sinh hoạt.

e) Không báo cáo cấp ủy nơi 
sinh hoạt và cấp ủy quản lý về việc 
cho cá nhân, tổ chức nước ngoài 
thuê tài sản của mình; có cha, mẹ 
đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng 
mình hoặc vợ (chồng), vợ hoặc 
chồng, con, anh, chị, em ruột sinh 
sống, định cư ở nước ngoài; có 
con kết hôn với người nước ngoài; 
có vợ hoặc chồng, con đi học ở 
nước ngoài.

g) Nhận huân chương, huy 
chương, giải thưởng, học hàm, 
học vị hoặc các danh hiệu khác 
của nước ngoài không thuộc hiệp 
định hợp tác giữa hai nhà nước, 
chương trình hợp tác giữa Đảng 
Cộng sản Việt Nam với các đảng 
chính trị của các quốc gia khác.

Khoản 2. 

đ) Cho cá nhân, tổ chức nước 
ngoài thuê tài sản của Đảng, Nhà 
nước khi chưa được sự đồng ý của 
cơ quan có thẩm quyền.

Khoản 3.

e) Nhập quốc tịch, chuyển 
tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài 
khoản, mua, bán tài sản ở nước 
ngoài trái quy định.

Điều 35. Vi phạm quy định 

quản lý, cấp phát, sử dụng văn 
bằng, chứng chỉ

Khoản 1. 

Bổ sung nội dung Điểm a) Khai 
không đúng hoặc mua, bán, sử 
dụng, tặng, cho văn bằng, chứng 
chỉ, chứng nhận, xác nhận giả 
hoặc không hợp pháp.

Khoản 2. 

Bổ sung nội dung Điểm e) 
Cho người khác mượn, thuê, sử 
dụng văn bằng, chứng chỉ của 
mình để sử dụng trong việc 
tuyển dụng, đi học, thi nâng 
ngạch, bổ nhiệm, bầu cử hoặc 
mục đích trái quy định.

Khoản 3. 

d) Sử dụng văn bằng, chứng 
chỉ, chứng nhận, xác nhận giả 
hoặc không hợp pháp để được 
tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, 
được kết nạp vào Đảng, được đi 
học, quy hoạch, bổ nhiệm, thi 
nâng ngạch, bậc, để đáp ứng tiêu 
chuẩn, điều kiện trong công tác 
cán bộ.

Điều 36. Vi phạm quy định 
phòng, chống tội phạm

Khoản 2. 

k) Tàng trữ, sử dụng, vận 
chuyển, mua bán, chiếm đoạt vũ 
khí quân dụng, các thiết bị, công 
cụ hỗ trợ trái phép nhưng chưa 
đến mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự.

Khoản 3. h) Bỏ trốn trong quá 
trình điều tra (kể cả trường hợp 
cho tại ngoại) để cơ quan có thẩm 
quyền phải ra lệnh truy nã.

Điều 37. Vi phạm quy định 
kiểm tra, giám sát, thanh tra, 
kiểm toán

Khoản 1.

đ) Tiết lộ hoặc làm lộ, lọt thông 
tin, tài liệu về tình hình và kết quả 
kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm 
toán khi chưa được công bố.
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e) Báo cáo không đầy đủ, 
không trung thực về kết quả kiểm 
tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. 
Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm 
toán không đủ nội dung theo 
kế hoạch, quyết định của cấp có 
thẩm quyền.

g) Tham mưu, đề xuất hoặc 
kết luận kiểm tra, giám sát, thanh 
tra, kiểm toán không đúng sự 
thật, không đầy đủ. Tham mưu 
hoặc quyết định hình thức kỷ luật 
không đúng với mức độ vi phạm.

h) Giao lưu văn hoá, thể thao, 
du lịch, ăn uống cùng đối tượng 
kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm 
toán trong thời gian đang tiến 
hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, 
kiểm toán để trục lợi.

Khoản 2. 

g) Lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn để mở rộng đối tượng, phạm 
vi, thời gian kiểm tra, giám sát, 
thanh tra, kiểm toán trái quy định.

h) Phát hiện sai phạm nhưng 
không báo cáo mà đồng thuận 
theo chỉ đạo của người có thẩm 
quyền để báo cáo kết quả kiểm 
tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán 
không đúng sự thật, không đầy 
đủ vi phạm.

i) Tham mưu hoặc chỉ đạo 
không tiếp thu, tiếp thu không 
đầy đủ, không đúng giải trình (nội 
dung giải trình đúng quy định của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước) 
của đối tượng kiểm tra, giám sát, 
thanh tra, kiểm toán.

k) Làm mất, hư hỏng hồ sơ, 
tài liệu, vật chứng của đối tượng 
kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm 
toán.

l) Sử dụng kinh phí của đối 
tượng kiểm tra, giám sát, thanh 
tra, kiểm toán để thanh toán chi 
phí ăn, nghỉ trong quá trình kiểm 
tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán 
(trừ kiểm tra, giám sát, thanh tra 
nội bộ).

Điều 38. Vi phạm quy định 
khiếu nại, tố cáo và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo

Khoản 1. 

Bổ sung nội dung Điểm a) Viết 
đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. 
Tham gia cùng người khác viết, 
soạn thảo, ký tên trong cùng một 
đơn tố cáo. Gửi, tán phát đơn tố 
cáo đến những nơi không có 
thẩm quyền giải quyết.

Bổ sung nội dung Điểm d) Thiếu 
trách nhiệm, gây phiền hà, sách 
nhiễu trong giải quyết khiếu nại, 
tố cáo; gây khó khăn, cản trở đảng 
viên, công dân thực hiện quyền 
khiếu nại, tố cáo. Can thiệp, tác 
động vào việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo để bao che, tiếp tay cho hành 
vi vi phạm chủ trương, quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước.

đ) Không thực hiện yêu cầu, 
kiến nghị, kết luận, quyết định của 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại, tố cáo.

e) Không chỉ đạo hoặc không 
xem xét, giải quyết đơn tố cáo, 
khiếu nại, phản ánh, kiến nghị 
theo quy định. Để quá thời hạn 
chuyển đơn khiếu nại, tố cáo 
không thuộc thẩm quyền giải 
quyết mà không có lý do chính 
đáng.

Khoản 2.

Bổ sung nội dung Điểm đ) 
Không thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm bảo vệ người tố cáo, phê 
bình, góp ý.

Theo quy định của Bộ Chính 
trị, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức 
đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
nghiên cứu, phổ biến, quán triệt 
và thực hiện nghiêm Quy định 
này; Quy định này có hiệu lực từ 
ngày ký (06/7) và phải được phổ 
biến đến chi bộ. Do đó, cấp ủy, 
UBKT các cấp xem xét, xử lý kỷ 
luật tổ chức đảng và đảng viên vi 
phạm từ ngày 6/7 trở về sau thì áp 
dụng Quy định này.

Trên đây là những điểm mới 
về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và 
đảng viên vi phạm (kỳ 1), Bản tin 
sẽ đăng nội dung tiếp theo (kỳ 2) 
vào Bản tin số 09 +10./. 
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Ký kết giao ước thi đua ra quân huấn luyện LLVT huyện năm 2022
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Trong hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ xâm lược Duy 

Xuyên là địa bàn có vị trí chiến lược 
khá quan trọng, là cầu nối trực 
tiếp  giữa vùng tự do và vùng bị 
chiếm, giữa căn cứ địa cách mạng 
miền núi với đồng bằng, là nơi đọ 
sức quyết liệt giữa ta và địch. Lực 
lượng vũ trang huyện Duy Xuyên 
ra đời trong cao trào Cách mạng 
tháng 8, càng chiến đấu càng 
trưởng thành lớn mạnh, đánh giặc 
với mọi loại vũ khí có trong tay và 
đánh với mọi đối tượng kẻ thù. Đã 
tiêu hao, tiêu diệt hàng nghìn tên 
địch, phá hủy nhiều phương tiện 
chiến tranh của chúng, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc của quê 
hương đất Quảng.

Trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp, LLVT huyện Duy Xuyên 
đã phát huy sức mạnh to lớn của 
chiến tranh nhân dân, tiến hành 
cuộc chiến tranh toàn dân, toàn 
diện và lâu dài, vừa chiến đấu, 
vừa xây dựng, đánh bại mọi âm 
mưu và thủ đoạn chiến tranh của 
kẻ thù, lực lượng vũ trang huyện 
luôn tạo được thế đan cài xen kẽ, 
quần lộn chiến đấu liên tục, hiệu 
quả ngày càng cao. Từ đội du kích 
thoát ly sản xuất, huyện xây dựng 
thành lực lượng biệt động đội rồi 
bộ đội tập trung làm nhiệm vụ 
bao vây, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực 
địch ngay trong vùng chúng kiểm 
soát; bảo vệ Đảng, bảo vệ dân và 
mở rộng vùng tự do của huyện; đã 
cùng với nhân dân làm nên những 
trận đột kích vào Kiệu Thượng 

(13/5/1949) tiến công vào cơ quan 
đầu não ngụy quyền Duy Xuyên, 
sau 20 phút chiến đấu ta làm chủ 
một số nơi trong đó có nhà tên 
quận trưởng, diệt 4 tên, làm bị 
thương 6 tên, thu một số tài liệu 
và tài sản giá trị trên 50.000 đồng; 
phục kích trên quốc lộ 1A đoạn 
Cống Ba - Nam Phước (31/8/1950) 
diệt một trung đội địch...

Trong kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, đứng trước một kẻ 
thù mới hung bạo, giữ vững lời 
thề quyết không làm nô lệ, Đảng 
bộ, nhân dân và LLVT huyện Duy 
Xuyên sẵn sàng chấp nhận mọi 
gian khổ, hy sinh, trụ bám kiên 
cường với lời thề bất diệt: “Chúng 
tao chỉ có lời này, thề cùng giặc 
Mỹ có mày không tao, lời nói sắc 
tựa như dao, thề cùng giặc Mỹ 
có tao không mày”. Quân và dân 
huyện Duy Xuyên, đã nêu cao tinh 
thần chiến đấu dũng cảm, bền bỉ 
đấu tranh chống lại mọi thủ đoạn 
đàn áp khủng bố hết sức dã man 
của Mỹ - Diệm, tiêu hao, tiêu diệt 
hàng nghìn tên xâm lược. Cùng 
với cao trào đồng khởi của cách 
mạng miền Nam 1960 - 1965, các 
lực lượng vũ trang tỉnh, huyện 
hoạt động chiến đấu trên địa bàn 
Duy Xuyên đã làm tốt vai trò, chức 
năng nòng cốt cho phong trào 
chung của huyện. Các đơn vị đã 
đánh 431 trận, diệt 886 tên, làm 
bị thương 582 tên, tan rã 365 tên 
địch. Loại khỏi vòng chiến đấu 4 
đại đội, 22 trung đội bảo an, biệt 
kích, dân vệ; 29 trung đội thanh 
niên chiến đấu. Đánh tan 70 bộ 

Phát huy truyền thống anh hùng, 
xây dựng lực lượng vũ trang huyện Duy Xuyên 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
 PHẠM NGỌC ANH TUẤN 

 Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Duy Xuyên
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máy kèm kẹp ngụy quyền xã, 
thôn. Riêng lực lượng vũ trang 
huyện Duy Xuyên độc lập đánh 67 
trận diệt 216 tên, làm bị thương 
200 tên, bắt sóng 74 tên. Cùng 
phối hợp với du kích đánh 19 trận, 
tiêu diệt 325 tên làm bị thương 38 
tên. Riêng du kích xã đánh hàng 
trăm trận loại khỏi vòng chiến 
đấu 345 tên địch. Các lực lượng vũ 
trang huyện đã vận dụng thuần 
thục các hình thức chiến thuật 
như phục kích, tập kích, bắn tỉa, 
chông mìn, cạm bẫy, nội ứng, cải 
trang, chống càn quét, đánh quần 
lộn...   LLVT huyện đã kết hợp hai 
lực lượng, hai hình thức đấu tranh, 
đã cùng với quân dân miền Nam 
từng bước đánh bại các chiến lược 
quân sự, các hình thức chiến tranh 
xâm lược của Đế quốc Mỹ và bè lũ 
tay sai. Cuộc Tổng tiến công nổi 
dậy Xuân 1968 và đỉnh cao là Tổng 
tiến công mùa Xuân năm 1975 của 
cả nước; trên địa bàn huyện Duy 
Xuyên, chớp thời cơ rạng sáng 
ngày 27 tháng 3 năm 1975, các lực 
lượng vũ trang, các đội công tác 3 
xã Xuyên Thu, Xuyên Phú, Xuyên 
Hòa tổ chức thành 3 mũi tiến công 
địch. Một mũi vũ trang thọc sâu 
vào khu đồn 81 bám đánh đại đội 
địch tại Gò Đu diệt hàng chục tên, 
bắn cháy 1 xe GMC. Một bộ phận 
vào khu vực Xe Nước - Phú Đa tấn 
công binh vận kêu gọi địch buông 
súng đầu hàng cách mạng, tiếp 
quản làm chủ khu đồn. Một mũi 
vào Gò Rang, cổng số 5 diệt bọn 
tề địa phương. Đúng 11 giờ ngày 
27 tháng 3 năm 1975, cờ mặt trận 
phất phới tung bay trên cột cờ 
quận Đức Dục. 12 giờ những tên 
lính ngụy cuối cùng rút chạy khỏi 
khu tây Duy Xuyên qua cầu Giao 
Thủy về Đại Lộc; 6 xã khu tây hoàn 
toàn giải phóng. Địch ở khu trung 
bị uy hiếp mạnh, một số bị đánh 
tơi tả ở Quế Sơn chạy băng đồng, 
vượt sông Bà Rén về Duy Xuyên 
làm cho ngụy quân, ngụy quyền 
ở đây càng thêm rối loạn. Đêm 27 
tháng 3 năm 1975, pháo binh của 
ta bắn mạnh vào Hòn Bằng - Trà 

Kiệu, quân địch ở các điểm cao 
Nỗng Bồ, Dốc Dựng, Hòn Bằng 
chạy về Trà Kiệu. Lực lượng bộ 
đội huyện, an ninh vũ trang và du 
kích các xã khu trung truy kích 
ráo riết. 6 giờ sáng ngày 28 tháng 
3, địch ở Trà Kiệu, Cầu Chìm, quận 
lỵ Duy Xuyên vứt bỏ vũ khí, cởi 
bỏ quần áo tháo chạy tán loạn 
về Nam Phước, ra Đà Nẵng. Lúc 
này đại đội 3 kết hợp với du kích 
và nhân dân các xã khu đông áp 
sát Nam Phước nổ súng và dùng 
loa kêu gọi địch buông súng đầu 
hàng. 8 giờ ngày 28 tháng 3 năm 
1975, cờ Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam tung bay trên 
quận lỵ Duy Xuyên. 9 giờ ngày 28 
tháng 3 năm 1975, Trung đoàn 96 
của tỉnh đánh chiếm Nam Phước. 
10 giờ ngày 28 tháng 3 năm 1975, 
huyện Duy Xuyên được hoàn 
toàn giải phóng.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng, đất nước thống nhất 
đi lên CNXH, LLVT huyện đã làm 
nòng cốt cho nhân dân khắc phục 
hậu quả chiến tranh, tiếp tục trấn 
áp bọn phản động; tham mưu 
cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 
tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực 
phòng thủ, gắn phát triển kinh 
tế với củng cố quốc phòng; quốc 
phòng với kinh tế. Hằng năm luôn 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm 
vụ QP, QSĐP, góp phần xây dựng 
thế trận chiến tranh nhân dân 
ngày càng vững chắc.

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, 
cán bộ chiến sĩ LLVT huyện đã 
không ngừng học tập, rèn luyện 
nâng cao tinh thần giác ngộ chính 
trị, kiên định với chủ nghĩa Mác- 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Các tổ chức Đảng trong LLVT 
huyện luôn được chăm lo, xây 
dựng, củng cố, kiện toàn; gắn xây 
dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM 
với xây dựng cơ quan vững mạnh 
toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” và 
đã đạt được kết quả tương đối 
tốt. Công tác xây dựng lực lượng, 

huấn luyện, diễn tập, SSCĐ không 
ngừng được nâng lên, các đơn vị 
trong LLVT huyện có bước tiến bộ 
tương đối vững chắc.

Nền QPTD, thế trận QPTD 
từng bước được củng cố, khả 
năng phòng thủ SSCĐ được tăng 
cường. Cơ chế, Nghị quyết 28 của 
Bộ Chính trị được vận hành đồng 
bộ từ huyện đến cơ sở xã, thị trấn, 
đã góp phần quan trọng nâng 
cao chất lượng công tác quốc 
phòng, quân sự địa phương. 
Ngăn chặn và phối hợp xử lý kịp 
thời các tình huống phức tạp trên 
địa bàn huyện, giữ vững sự ổn 
định về chính trị, phòng chống 
thắng lợi “DBHB” và bạo loạn lật 
đổ của địch. Đặc biệt những năm 
qua trên địa bàn huyện thiên 
tai thường xuyên xảy ra, nhất là 
dịch bệnh Covid-19 bùng phát. 
Ban CHQS huyện xác định việc 
phòng chống thiên tai, dịch bệnh 
Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu 
trong thời bình, nên các đơn vị 
đã chủ động xây dựng kế hoạch 
phòng chống lụt, bão; dịch bệnh 
và phối hợp cùng với các lực 
lượng làm tốt công tác cứu hộ, 
cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài 
sản; sức khỏe của nhân dân. Đã 
làm cho hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” 
lại càng bừng sáng trong lòng 
nhân dân các địa phương trong 
huyện.

Hằng năm Ban CHQS huyện 
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Huyện ủy, UBND huyện đã thường 
xuyên phối hợp chặt chẽ với các 
ban ngành, đoàn thể địa phương, 
tổ chức kết nghĩa và xây dựng 
chương trình phối hợp hành 
động;… tuyên truyền vận động 
nhân dân, giúp nhân dân lao động 
sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đền 
ơn đáp nghĩa, nâng cao sức khỏe 
cộng đồng…. góp phần xứng 
đáng vào việc xây dựng thực lực 
chính trị cơ sở, xây dựng xã, thị 
trấn vững mạnh toàn diện.
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Với những thành tích đó, LLVT 
huyện đã được tặng thưởng 04 
Huân chương chiến công hạng 
Nhất; 02 Huân chương Chiến 
công hạng Nhì; 11 Huân chương 
chiến công hạng Ba; 28 Huân 
chương chiến công cho các xã; 
234 Huân chương chiến công cho 
các cá nhân và nhiều giấy khen 
các loại; 01 đại đội anh hùng; 01 
đại đội thành đồng Quyết thắng; 
08 xã đánh giỏi, đánh hăng. Đặc 
biệt ngày 6/11/1978, lực lượng vũ 
trang nhân dân huyện Duy Xuyên 
được Đảng và Nhà nước tuyên 
dương danh hiệu anh hùng LLVT 
nhân dân; ngày 29/11/1990 nhân 
dân và lực lượng vũ trang huyện 
Duy Xuyên được Đảng và Nhà 
nước tuyên dương danh hiệu anh 
hùng LLVT nhân dân lần thứ 2, 
13/14 xã, thị trấn được tặng danh 
hiệu anh hùng LLVT nhân dân và 
26 cá nhân được tuyên dương 
danh hiệu anh hùng LLVT nhân 
dân. Toàn huyện có 2098 Bà Mẹ 
Việt Nam Anh hùng.

Phấn khởi, tự hào kỷ niệm 77 
năm ngày truyền thống vũ trang 
của mình; cán bộ chiến sĩ LLVT 
huyện nguyện mãi mãi tuyệt đối 
trung thành với Đảng, với Tổ quốc 
và Nhân dân, phát huy mạnh mẽ 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội 
cụ Hồ” trong thời kỳ mới, tập trung 
làm tốt công tác tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền địa phương 

lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền 
QPTD, trọng tâm là xây dựng 
huyện thành khu vực phòng thủ 
“Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, gắn 
xây dựng thế trận QPTD với thế 
trận ANND. Nâng cao chất lượng 
tổng hợp và sức mạnh chiến đấu 
của LLVT huyện. Chủ động phòng 
chống có hiệu quả âm mưu, thủ 
đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của 
kẻ thù; giữ vững ổn định chính trị, 
sẵn sàng ứng phó thắng lợi mọi 
tình huống; đồng thời tham gia 
làm tốt công tác ứng cứu, phòng 
chống, khắc phục hậu quả thiên 
tai, dịch bệnh; tích cực xây dựng 
cơ sở chính trị vững mạnh, giúp 
nhân dân xóa đói, giảm nghèo, 
không ngừng cải thiện nâng cao 
đời sống nhân dân.

Thường xuyên phối hợp với 
các lực lượng tổ chức kiểm tra, 
kiểm soát địa bàn; Tiếp tục bổ 
sung hoàn thiện các kế hoạch tác 
chiến phòng thủ, kế hoạch A2, A3, 
A4, kế hoạch B, kế hoạch bảo vệ 
mục tiêu trọng yếu, bảo vệ kho 
tàng, kế hoạch phòng chống lụt 
bão, cháy nổ, phù hợp với yêu cầu 
nhiệm vụ mới. Đồng thời tổ chức 
luyện tập, diễn tập nâng cao năng 
lực công tác tham mưu, bảo đảm 
sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi có 
tình huống xảy ra.

Tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương pháp huấn luyện quân 
sự, giáo dục chính trị sát với đặc 
điểm tình hình nhiệm vụ và điều 

kiện mới. Huấn luyện cán bộ, 
chiến sĩ giỏi tác chiến bằng vũ 
khí trang bị hiện có trong biên 
chế và khi được tăng cường. Kết 
hợp tốt những kiến thức quân sự 
hiện đại với kinh nghiệm truyền 
thống, cách đánh sở trường của 
LLVT huyện theo nghệ thuật 
chiến tranh nhân dân. Quá trình 
huấn luyện phải gắn kết chặt chẽ 
với giáo dục truyền thống, tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật và rèn 
luyện kỷ luật, tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về nền nếp chính quy, 
ý thức chấp hành pháp luật Nhà 
nước, kỷ luật Quân đội và tai nạn 
giao thông.

Kỷ niệm 77 năm ngày truyền 
thống LLVT huyện, Đảng ủy - Ban 
CHQS huyện vô cùng biết ơn sự 
quan tâm chăm lo giáo dục, rèn 
luyện của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh; 
Huyện ủy; UBND huyện, sự cưu 
mang đùm bọc, giúp đỡ của cấp 
ủy, chính quyền các địa phương 
và Nhân dân trong huyện đối với 
LLVT huyện. Mỗi cán bộ, chiến sĩ 
thế hệ hôm nay nguyện đoàn kết 
một lòng, quyết tâm vượt qua 
mọi khó khăn thử thách, phấn 
đấu xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”, ra 
sức thi đua lập thành tích xuất 
sắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
được giao, góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp xây dựng thành 
công CNXH và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam XHCN. 



HIỆU QUẢ TỪ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN
 QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI HUYỆN NÔNG SƠN

Trong những năm qua, việc 
xây dựng và thực hiện quy 
chế dân chủ (QCDC) ở cơ 

sở trên địa bàn huyện Nông Sơn 
được triển khai sâu rộng và đạt 
được những kết quả quan trọng, 
tạo không khí dân chủ, cởi mở 
hơn trong xã hội. Nhận thức của 
các cấp ủy đảng, chính quyền, 
mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
chính trị - xã hội, cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân 
về thực hiện quy chế dân chủ ở 
cơ sở được nâng lên. Những nội 
dung về "Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra, dân giám sát, 
dân thụ hưởng" được các cấp ủy, 
chính quyền, các cơ quan, đơn vị 
quan tâm thực hiện. 

Với chức năng, nhiệm vụ của 
mình, MTTQ các cấp trên địa bàn 
huyện cùng với các tổ chức thành 
viên triển khai thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền, vận động đoàn 
viên, hội viên và Nhân dân thực 
hiện các chủ trương của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước về thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Trong đó, chú trọng tập trung 
công tác giám sát, phản biện xã 
hội, góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền; triển khai các 
hoạt động hướng mạnh về địa 
bàn dân cư, khắc phục tình trạng 
hành chính hóa, xa dân, hình 
thức...

Góp phần  quan trọng thực 
hiện tốt QCDC ở cơ sở đó là triển 
khai công tác giám sát, phản biện 
xã hội, tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền theo 
Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-

QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hằng 
năm, MTTQ và các đoàn thể chính 
trị - xã hội các cấp đề xuất nội 
dung, xây dựng kế hoạch giám 
sát, phản biện báo cáo thường 
trực cấp ủy phê duyệt trước khi 
thực hiện. Trong 5 năm qua (2016 
- 2021), Ban Thường trực Uỷ ban 
MTTQ Việt Nam huyện đã xây 
dựng kế hoạch và tổ chức giám 
sát 17 cuộc trên các lĩnh vực có 
liên quan ở các địa bàn trong toàn 
huyện. Đồng thời, hướng dẫn, 
đôn đốc Mặt trận cấp xã lựa chọn 
nội dung, xây dựng chương trình, 
kế hoạch giám sát hướng vào các 
lĩnh vực, vấn đề có tác động, ảnh 
hưởng rộng lớn đến các tầng lớp 
Nhân dân; đến việc phát triển kinh 
tế - xã hội địa phương; đến quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của người dân. Trong đó, đã tập 

trung vào một số nội dung trọng 
tâm như: giám sát hoạt động 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2016 - 2021; chương trình mục 
tiêu Quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới; giám sát việc thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc 
cưới trên địa bàn thành phố; quy 
trình bình xét hộ nghèo; việc thực 
hiện công tác chăm lo cho người 
nghèo, các đối tượng chính sách; 
việc thực hiện chính sách hỗ trợ 
trực tiếp cho người dân thuộc 
hộ nghèo ở vùng khó khăn; nhà 
ở cho người có công với cách 
mạng... Đặc biệt năm 2020-2021, 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện tổ chức giám sát 
việc triển khai thực hiện Quy định 
số 124-QĐ/TW đã tổ chức giám 
sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 

 NGUYỄN TẤN BẢY
Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện Nông Sơn

Giám sát Quy chế dân chủ cơ sở tại xã Sơn Viên
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đức, lối sống của người đứng đầu, 
cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng 
viên; hướng dẫn Mặt trận cấp 
xã và Ban CTMT ở KDC giám sát 
việc thực trách nhiệm của đảng 
viên đang công tác về thường 
xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức 
đảng và Nhân dân nơi cư trú. Sau 
giám sát, Ban Thường trực Uỷ ban 
MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính 
trị - xã hội đã có những kiến nghị, 
đề xuất điều chỉnh thực hiện các 
chủ trương, chính sách, pháp luật 
đúng quy định và phù hợp với 
tình hình thực tiễn đời sống xã 
hội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của Nhân dân; 
đồng thời góp phần nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu 
quả quản lý của Nhà nước.

Hàng năm, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
hướng dẫn Mặt trận các cấp vận 
động Nhân dân tham gia góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền thông qua nhiều hình thức 
phù hợp như: đóng góp ý kiến, 
kiến nghị tại các buổi tiếp công 
dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực 
tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, 
chính quyền với Nhân dân; tham 
gia góp ý kiến trong quá trình xây 
dựng, ban hành các chủ trương, 
chính sách; góp phần làm cho 
các chủ trương, chính sách phù 
hợp với yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương, phù 
hợp với yêu cầu, nguyện vọng và 
quyền lợi hợp pháp, chính đáng 
của nhân dân. Bên cạnh đó, công 
tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện 
vọng của cử tri và Nhân dân, dư 
luận xã hội; tiếp công dân và tiếp 
nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo 
của công dân được Mặt trận triển 
khai thực hiện đạt kết quả. 

  Những việc Nhân dân bàn, 
tham gia ý kiến, chính quyền 
quyết định được tổ chức triển khai 
theo đúng quy định. Mặt trận cơ 

sở cùng các tổ chức thành viên, 
các tầng lớp Nhân dân tích cực 
tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ 
sung hương ước, quy ước thôn, 
bản, tiểu khu phù hợp với tình 
hình mới. Các nội dung Nhân dân 
được bàn và quyết định trực tiếp 
đã được các cấp chính quyền thực 
hiện, như: Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, và dự toán, quyết 
toán thu, chi ngân sách hàng năm; 
danh mục các công trình đầu tư 
xây dựng trên địa bàn xã; những 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
chi tiết và phương án điều chỉnh, 
quy hoạch khu dân cư trên địa 
bàn các xã, phường, các khoản 
huy động Nhân dân đóng góp 
làm đường giao thông nông thôn, 
làm nhà văn hóa; mức thu các loại 
phí, lệ phí; các quy định của pháp 
luật về thủ tục hành chính. Những 
nội dung liên quan trực tiếp đến 
đời sống của Nhân dân đều được 
đưa ra lấy ý kiến đóng góp của 
Nhân dân và tổ chức thực hiện 
theo ý kiến đa số, có sự giám sát 
của Nhân dân. Nhất là, các hộ dân 
được trực tiếp bàn bạc, thảo luận 
về việc đóng góp xây dựng nông 
thôn mới, xây dựng xã đạt chuẩn 
nông thôn kiểu mẫu, khu dân cư 
kiểu mẫu... Vì vậy, nhiều hộ dân 
tự nguyện tham gia hiến đất, tài 
sản trên đất, đóng góp ngày công 
xây dựng khu dân cư, xây dựng 
đường làng ngõ xóm ngày càng 
sáng, xanh, sạch, đẹp.

Xây dựng và thực hiện QCDC 
ở cơ sở cũng đã góp phần tạo 
điều kiện để các tổ chức trong 
hệ thống chính trị hoạt động có 
hiệu quả, khắc phục tình trạng 
“hành chính hóa”, tinh thần trách 
nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên ở cơ sở được nâng lên theo 
hướng “trọng dân, gần dân, hiểu 
dân, học dân và có trách nhiệm 
với dân”. Mặc dù vậy, quá trình xây 
dựng và tổ chức thực hiện QCDC 
ở cơ sở trên địa bàn huyện thời 

gian qua vẫn còn một số hạn chế 
như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
việc xây dựng và thực hiện QCDC 
ở cơ sở của một số cấp ủy, tổ chức 
Đảng, chính quyền, đoàn thể xã, 
phường, thị trấn chưa được quan 
tâm đúng mức; công tác tập huấn, 
tuyên truyền, phổ biến chủ trương 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
về thực hiện QCDC ở cơ sở tại một 
số địa phương, đơn vị chưa được 
thường xuyên, sâu rộng. Hoạt 
động của Ban thanh tra nhân dân, 
Ban Giám sát đầu tư cộng đồng 
hiệu quả chưa cao, nhiều nơi còn 
lúng túng về nội dung và phương 
thức hoạt động.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở trong thời gian tới, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã 
hội các cấp cần phát huy vai trò, 
chức năng, nhiệm vụ của mình, 
tiếp tục đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức của các tầng lớp Nhân dân 
về các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; tuyên truyền về mục 
đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của 
việc thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở, giúp Nhân dân thấy rõ 
quyền lợi của mình, tự giác thực 
hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ 
công dân và quyền dân chủ trực 
tiếp theo đúng quy định của pháp 
luật. Phát huy vai trò, trách nhiệm 
của người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền, MTTQ và các đoàn thể 
chính trị - xã hội trong việc xây 
dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; 
nâng cao chất lượng hoạt động 
của Ban thanh tra nhân dân, Ban 
giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ 
sở. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò 
giám sát và phản biện xã hội, nhất 
là những vấn đề có liên quan trực 
tiếp đến quyền, lợi ích của Nhân 
dân. 
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Nghiên cứu, điều tra dư luận 
xã hội nhằm nắm bắt, tổng 
hợp kịp thời, sát thực tâm 

tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng 
của Nhân dân về những vấn đề, 
sự kiện có tính thời sự trong nước 
và thế giới, đặc biệt là đối với các 
chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước; giúp các cơ quan 
lãnh đạo, quản lý có thêm thông 
tin tham khảo trong quá trình 
xây dựng, hoàn thiện và tổ chức 
thực hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; là một khâu quan trọng, cần 
thiết trong xây dựng, ban hành, tổ 
chức thực hiện, đánh giá kết quả 
thực hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước. Nhận 
thức được tầm quan trọng đó, từ 
nhiều năm nay, các cấp uỷ đảng 
và chính quyền từ huyện đến cơ 
sở của huyện Đại Lộc luôn xác định 
nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội 
là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ 
thống chính trị, nhất là của cấp uỷ 
và người đứng đầu cấp uỷ đảng.

Công tác dư luận xã hội của 
huyện Đại Lộc luôn bám sát thực 
tiễn xây dựng, ban hành và tổ 
chức thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước; bám sát những vấn 
đề, sự kiện mà Nhân dân quan 
tâm; thực hiện theo yêu cầu, đề 
nghị của các cơ quan Đảng, Nhà 
nước để phục vụ công tác lãnh 
đạo, quản lý, điều hành của cấp 
uỷ. Đối với các chủ trương, chính 
sách, dự án phát triển kinh tế - xã 
hội quan trọng có ảnh hưởng sâu 
rộng đến cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân, trước khi xây dựng, ban 
hành, triển khai thực hiện và sau 
một thời gian tổ chức thực hiện 
đều tiến hành điều tra, nắm bắt, 
nghiên cứu dư luận xã hội.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy - cơ 
quan được giao nhiệm vụ phụ 
trách công tác nghiên cứu, điều 
tra dư luận xã hội của huyện luôn 
chú trọng đổi mới, nâng cao chất 
lượng công tác nghiên cứu, điều 
tra dư luận xã hội cả về tổ chức, bộ 
máy làm công tác dư luận xã hội và 
nội dung, phương thức thực hiện.

Từ năm 2020, khi đại dịch 
Covid-19 bùng phát, việc nghiên 
cứu, điều tra dư luận xã hội trên 
địa bàn huyện Đại Lộc gặp không 
ít khó khăn, nhất là đối với các 
địa phương có nhiều ca nhiễm 
Covid-19 phải thực hiện Chỉ thị 16 
của Thủ tướng Chính  phủ. Trước 
tình hình đó, Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy đã nghiên cứu, triển 
khai điều tra dư luận xã hội bằng 
hình thức trực tuyến để đảm bảo 
kịp thời yêu cầu nhiệm vụ được 
giao, thích ứng an toàn, linh hoạt 
trong điều kiện dịch bệnh diễn 
biến phức tạp, đồng thời, chủ 
động ứng dụng công nghệ thông 
tin trong thực hiện nhiệm vụ điều 
tra. Đây cũng là cách làm mới của 
địa phương và bước đầu mang lại 
hiệu quả tích cực. Từ năm 2021 
đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
Đại Lộc đã tiến hành 04 cuộc điều 
tra dư luận xã hội bằng hình thức 
trực tuyến có 3.788 người tham 
gia; với các nội dung như: Ý kiến 
của nhân dân đối với những vấn 
đề liên quan đến công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 (1.061 người); 
sự quan tâm của cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân đối với Kết Luận số 
73- KL/TU ngày 20/7/2021 của 
Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng 
cường công tác quản lý, bảo vệ 
môi trường và tài nguyên khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2021 - 2025 (588 người); Thực 
hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Chính phủ ban 
hành quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19” và công 
tác phòng chống dịch Covid - 19 
trên địa bàn huyện Đại Lộc (1.144 
người); sự quan tâm của cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân đối với 
việc thực hiện Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” và việc phát triển 
các sản phẩm mang thương hiệu 
của địa phương (1.583 người). 
Việc điều tra dư luận xã hội bằng 
hình thức trực tuyến đã mang lại 
nhiều lợi ích, góp phần tích cực 
để nâng cao chất lượng công tác 
nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã 
hội trên địa bàn huyện Đại Lộc. 

Trước hết, việc điều tra dư luận 
xã hội bằng hình thức trực tuyến 
sẽ giúp cho đơn vị, địa phương 
chủ động về thời gian thực hiện 
cuộc điều tra. Đối với điều tra 
bằng phiếu, thời gian tiến hành 
sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
như con người, các công việc liên 
quan. Tuy nhiên, khi điều tra trực 
tuyến thì sẽ ít bị ảnh hưởng bởi 
các yếu tố này, bởi người được 
điều tra có thể tranh thủ thời 
gian trả lời phiếu. Mỗi cuộc điều 
tra trực tuyến sẽ được tiến hành 
trong vòng 5 đến 7 ngày, sau thời 
gian đó, đơn vị, địa phương tiến 
hành điều tra có thể chủ động kết 
thúc cuộc điều tra trên hệ thống. 
Thêm vào đó, đơn vị, địa phương 
tiến hành cuộc điều tra cũng 
không mất nhiều thời gian cho 
quá trình tổng hợp kết quả điều 
tra, bởi vì điều tra trực tuyến sẽ tự 
động cập nhật kết quả. 

Lợi ích thứ hai là số lượng 
người tham gia ở mỗi đợt điều tra 
nhiều hơn so với điều tra trực tiếp. 
Nếu như điều tra bằng phiếu, mỗi 
đợt điều tra chỉ khoảng 250 đến 
300 phiếu. Còn điều tra trực tuyến 

Điều tra dư luận xã hội trực tuyến trên địa bàn huyện Đại Lộc: 
Lợi ích và hiệu quả bước đầu

  NGUYỄN THỊ TUYẾT
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc

(Xem tiếp trang 64)
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  NGUYỄN THỊ TUYẾT
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc

Các đồng chí: Hoàng Đăng 
Quang - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ 

chức Trung ương; Phan Việt Cường 
- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ 
Thanh Sơn - Cục Trưởng Cục đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức 
Trung ương cùng chủ trì hội thảo. 
Các đồng chí trong Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, 
UBND, UBMTTQVN tỉnh, cùng đại 
diện lãnh đạo 16 tỉnh, thành phố 
khu vực Miền trung - Tây Nguyên 
tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, 
đồng chí Hoàng Đăng Quang- 
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương, cho biết: Nghị quyết số 26/
NQ-TW, ngày 19/5/2018 của Hội 
nghị Trung ương 7 (khóa XII) về 
tập trung xây dựng đội ngũ cán 
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, 

đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 
ngang tầm nhiệm vụ là bước đột 
phá trong tư duy lý luận của Đảng 
ta về xây dựng cán bộ cấp chiến 
lược và đã coi trọng nâng cao 
năng lực hội nhập quốc tế, trong 
đó nhấn mạnh kỹ năng giao tiếp 
và khả năng làm việc trong môi 
trường quốc tế đối với đội ngũ 
cán bộ công chức nói chung và 
đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nói 
riêng. Văn kiện Đại hội XIII cũng 
đã nhấn mạnh nhiệm vụ:“Tăng 
cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
am hiểu sâu về luật pháp quốc 
tế, thương mại, đầu tư quốc tế, 
có khả năng làm việc trong môi 
trường quốc tế”.

“Để đạt được những mục tiêu 
nêu trên, việc tăng cường công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong 
đó chú trọng những nội dung về 
nâng cao khả năng làm việc trong 

môi trường quốc tế là một nhiệm 
vụ hết sức quan trọng và cấp bách, 
đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối 
với các cấp ủy, tổ chức đảng và 
mỗi cán bộ, đảng viên. Mục đích 
của Hội thảo lần này nhằm làm 
sáng tỏ nội hàm các khái niệm và 
các nội dung đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ đủ khả năng làm việc 
trong môi trường quốc tế; từ đó, 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp 
trong tham mưu xây dựng chiến 
lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ” đồng chí Hoàng Đăng 
Quang- Phó Trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương, chia sẻ.

Tại hội thảo, các đại biểu tập 
trung thảo luận và làm sáng tỏ các 
vấn đề sau đây:

Tiếp tục nghiên cứu sâu sắc, 
đa chiều hơn về các nhóm năng 
lực của cán bộ làm việc trong 
môi trường quốc tế, hướng tới 
xây dựng bộ khung tiêu chuẩn 
về năng lực làm việc trong môi 
trường quốc tế cho cán bộ, công 
chức gắn với vị trí việc làm và tiêu 
chuẩn chức danh. Trong đó, mở 
rộng thêm một số tiêu chí, như: 
Năng lực nghiên cứu chuẩn quốc 
tế (sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu khoa học theo chuẩn 
quốc tế, khả năng công bố quốc 
tế); kỹ năng quản trị sự thay đổi, 
quản lý rủi ro; kỹ năng đàm phán 
quốc tế; khả năng thích ứng, khả 
năng chống chịu - phục hồi...

Bàn thảo chi tiết hơn về vai 
trò, trách nhiệm của các cấp ủy, 
tổ chức đảng các cấp, các ban, 
bộ, ngành, địa phương trong 
việc tham mưu xây dựng chương 

Hội thảo Khoa học đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
 đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Chiều nay (24/8), Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo 
Khoa học đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Quang cảnh Hội thảo
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Trong số này, Bản tin 
Xây dựng Đảng của Đảng 
bộ tỉnh Quảng Nam đã 
nhận được một số tin, bài, 
ảnh của cộng tác viên: Phan 
Thanh Hà, Nguyễn Đông 
Anh, Lê Văn Huân, Nguyễn 
Văn Cam, Nguyễn Văn Bình, 
Nguyễn Văn Long… 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.

HỘP THƯ

trình phát triển nhân lực, đặc biệt 
là cán bộ đủ khả năng làm việc 
trong môi trường quốc tế; chuẩn 
bị nguồn cán bộ đương chức và 
tương lai để cử đi đào tạo, bồi 
dưỡng; xây dựng đối tượng, tiêu 
chuẩn cán bộ gắn với khả năng 
làm việc trong môi trường quốc 
tế; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, 
chính sách để đẩy mạnh và nâng 
cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ đủ khả năng làm 
việc trong môi trường quốc tế, 
trong đó có cơ chế thu hút, trọng 
dụng cán bộ trẻ tài năng, chuyên 
gia, nhà khoa học có khả năng làm 
việc trong môi trường quốc tế.

Bàn thảo sâu hơn về năng lực, 
trách nhiệm của các cơ sở đào tạo 
của hệ thống giáo dục quốc dân và 
cơ sở đào tạo của hệ thống chính 
trị trong việc phát triển đội ngũ 
cán bộ đủ khả năng làm việc trong 
môi trường quốc tế; xây dựng các 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng; 

chuẩn bị đội ngũ giảng viên và cơ 
sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và 
học,...; xây dựng các chương trình 
hợp tác đào tạo, bồi dưỡng với 
các cơ sở có uy tín, chất lượng trên 
toàn cầu để cử cán bộ đi đào tạo 
chuyên môn.

Làm rõ thêm động cơ, động lực 
và sự khát vọng của mỗi cán bộ, 
đảng viên trong việc nâng cao tri 
thức, kỹ năng toàn diện để tham 
gia xây dựng phát triển đất nước 
vì lợi ích quốc gia, dân tộc và tự 
tin tham gia có hiệu quả vào công 
việc quốc tế được phân công. Học 
tập suốt đời, tự học là những yêu 
cầu thiết thực trong điều kiện 
phát triển của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, phù hợp 
với đòi hỏi của bối cảnh hội nhập 
quốc tế sâu rộng.

Phát biểu tại hội thảo, đồng 
chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh 
ủy nhận định “Để đạt được những 
kết quả trong thời gian qua thì 

công tác cán bộ đóng vai trò 
hết sức quan trọng; Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm 
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ 
các cấp của tỉnh, nhất là công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tỉnh 
Quảng Nam đã xác định: “Nâng 
cao chất lượng, hiệu quả và tạo sự 
chuyển biến sâu sắc trong công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, xem đây 
là giải pháp quan trọng bậc nhất 
trong việc nâng cao chất lượng 
của đội ngũ cán bộ, công chức ...”

“Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
đủ khả năng làm việc trong môi 
trường quốc tế là nhiệm vụ mới 
và hết sức thiết thực trong mọi 
giai đoạn. Nội dung này cần được 
tiếp tục nghiên cứu, đánh giá một 
cách khoa học, đa chiều và toàn 
diện. Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo 
khoa học lần này có ý nghĩa hết 
sức quan trọng” - đồng chí Phan 
Việt Cường, nhấn mạnh. 

NAM PHƯƠNG

có thể triển khai rộng khắp, thông 
qua gmail, zalo nhóm, facebook, 
việc tiến hành điều tra dư luận xã 
hội trực tuyến sẽ dễ dàng hơn, 
tiết kiệm được thời gian và kinh 
phí hơn so với điều tra trực tiếp. 
Việc điều tra trực tuyến cũng áp 
dụng được với nhiều đối tượng, ở 
nhiều địa phương và có thể thực 
hiện thông suốt, không gặp trở 
ngại trong điều kiện khó khăn do 
thiên tai, dịch bệnh. Đây cũng là 
một trong những hoạt động phù 
hợp trong điều kiện ứng dụng 
công nghệ thông tin, chuyển đổi 
số hiện nay. 

Đối với việc điều tra dư luận 
xã hội trực tuyến, Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy cũng phát huy hết vai 
trò, trách nhiệm của đội ngũ 
cộng tác viên dư luận xã hội cấp 
huyện, ban tuyên giáo đảng ủy 
các xã, thị trấn. Hiện nay, đội ngũ 

cộng tác viên dư luận xã hội cấp 
huyện có 16 người; ban tuyên 
giáo đảng ủy các xã, thị trấn có 
gần 200 người. Đây là lực lượng 
chủ yếu triển khai thực hiện điều 
tra dư luận xã hội ở 18 xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện. 

Có thể khẳng định rằng, việc 
nghiên cứu, nắm bắt và tiến hành 
điều tra dư luận xã hội bằng hình 
thức trực tuyến trong thời gian 
qua tại huyện Đại Lộc đã và đang 
đạt được những kết quả khả 
quan; đóng góp một phần không 
nhỏ cho việc định hướng thông 
tin, tuyên truyền của huyện. 
Đồng thời, đây cũng là cách làm 
hay để đổi mới, nâng cao chất 
lượng điều tra dư luận xã hội, đáp 
ứng được yêu cầu nhiệm vụ công 
tác tuyên giáo trong quá trình 
chuyển đổi số hiện nay. 



Điều tra dư luận xã hội trực tuyến ...
(Tiếp theo trang 62)
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