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Quý MãoXuân

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
NÓI VỀ SINH HOẠT ĐẢNG

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung 
ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi 
của mắt mình. 

Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành 
đường lối chính sách của Đảng, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. 

   Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 14, tr.28.

Tích cực phấn đấu để thực hiện mọi nghị quyết và chỉ thị của Đảng, tham gia sinh hoạt đảng 
đều đặn, luôn luôn tìm cách hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng giao cho.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 14, tr.242.

Mỗi đảng viên nhất định phải tham gia một tổ chức của Đảng, phải sinh hoạt chính trị trong 
một tổ chức của Đảng và phải ra sức công tác dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. 

  Sđd, tập 8, tr.282.

Giữ gìn kỷ luật của Đảng, hăng hái tham gia sinh hoạt nội bộ và công tác cách mạng, kiên 
quyết chấp hành chính sách và nghị quyết của Đảng, đấu tranh chống những hiện tượng 
trái với lợi ích của Đảng. 

             Sđd, tập 8, tr.284.

Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc.
            Sđd, tập 15, tr.547.

Ở trong Đảng, mọi đảng viên có quyền nêu ý kiến, đặt đề nghị, tham gia giải quyết vấn đề. 
Nhưng quyết không được trái sự lãnh đạo tập trung của Đảng, trái nghị quyết và trái kỷ luật 
của Đảng. 

Sđd, tập 8, tr.286.

Nói về từng người, nể nang không phê bình, để cho đồng chí mình sa vào lầm lỗi, đến nỗi 
hỏng việc. Thế thì khác nào thấy đồng chí mình ốm mà không chữa cho họ. Nể nang mình 
không dám tự phê bình, để cho khuyết điểm của mình chứa chất lại. Thế thì khác nào mình 
tự bỏ thuốc độc cho mình!. 

Sđd, tập 5, tr.261.
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Cứ mỗi năm Tết đến, Xuân về là toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta hòa quyện niềm vui 
mừng Đảng đón Xuân. Năm 2023, chúng ta 

chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam trong không khí phấn khởi, tự 
hào trước sự phát triển của đất nước, như Đại hội 
XIII của Đảng khẳng định: “… chưa bao giờ Việt Nam 
có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như 
ngày hôm nay”. Đây là sự minh chứng hùng hồn: 
Đảng ta trải qua 93 năm ra đời chiến đấu, xây dựng, 
trưởng thành và không ngừng phát triển, vượt qua 
mọi thách thức để chèo lái con thuyền cách mạng 
Việt Nam cập bên bờ vinh quang. 

Ngược dòng lịch sử, ngày 03 - 07/02/1930, tại 
Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì 
của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba 
tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An 
Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên 
đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản 
Việt Nam, với mục tiêu lãnh đạo phong trào cách 
mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con 
người, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, sự phát triển của 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt 
Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin, là kết quả 
quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và 
tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 03/02/1930 
mãi mãi là mốc son trong lịch sử của dân tộc Việt 
Nam. Đây là bước ngoặt  có ý nghĩa to lớn trong lịch 
sử cách mạng nước ta. Với Cương lĩnh chính trị đầu 
tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng 
Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Từ mốc son ấy, cả dân tộc đoàn kết, bền lòng 
phấn đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng để quyết tâm 

BAN BIÊN TẬP BẢN TIN

thực hiện cho bằng được khát vọng độc lập, tự do 
cho dân tộc Việt Nam, lập nên những kỳ tích vang 
dội trong từng giai đoạn cách mạng Việt Nam là 
minh chứng hùng hồn về vai trò, sứ mệnh to lớn 
của Đảng ta. Ngay sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao 
trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931, 
với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Cao 
trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ 1936 - 1939 
và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939 - 
1945, để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín 
muồi, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam 
làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, 
lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 
02/9/1945 ( nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam). Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta 
lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược 
của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc 
Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là Chiến thắng 
lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu", buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp 
định Giơnevơ (năm 1954), chấm dứt chiến tranh 
xâm lược Việt Nam.

Giai đoạn 1954 - 1975, đất nước bị chia cắt làm 
hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa 
nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa dốc sức làm 
tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến 
lớn. Với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm 
nô lệ", "không có gì quý hơn độc lập, tự do"; trên cơ 
sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức 
mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã 
lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế 
quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất đất nước, non sông thu về một mối vào ngày 
30/4/1975. 

ĐẢNG TA THẬT VĨ ĐẠI
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Từ sau 30/4/1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân ta bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, 
sau đó tiếp tục bước vào các cuộc chiến đấu bảo vệ 
biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã giành thắng 
lợi, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Tổ 
quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội.  Đảng khởi xướng và lãnh đạo đất nước tiến 
hành công cuộc đổi mới (1986) đem lại những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, lạc 
hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, bị bao 
vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên phát triển kinh tế 
khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, 
kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng khá ấn 
tượng. Nếu giai đoạn đầu đổi mới (1986 - 1990) mức 
tăng trưởng GDP bình quân hàng năm chỉ đạt 4,4% 
thì giai đoạn 1991 - 1995, GDP bình quân đã tăng 
gấp đôi, đạt 8,2%/năm; các giai đoạn sau đó đều có 
mức tăng trưởng khá cao; giai đoạn 2016 - 2019 đạt 
mức bình quân 6,8%. Năm 2020 và 2021, mặc dù 
kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 
Covid-19, nhưng tốc độ tăng GDP của Việt Nam vẫn 
thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực 
và thế giới . Năm 2022, trong điều kiện tình hình thế 
giới, khu vực biến động bất thường, hậu đại dịch 
covid-19 với biết bao khó khăn nhưng kinh tế Việt 
Nam phục hồi nhanh, tăng trưởng GDP 8,02%- một 
trong nhóm nước tăng trưởng cao trong khu vực và 
trên thế giới.  Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị 
- xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được 
giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, 
vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng 
được nâng cao, tạo ra thế và lực mới cho đất nước 
tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới 
sự lãnh đạo của Đảng 93 năm qua là minh chứng 
sinh động nhất về năng lực lãnh đạo của Đảng ta, 
chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng 
là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam và sức mạnh to lớn của Nhân 
dân ta;  minh chứng hùng hồn sự đúng đắn về kiên 
định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; 
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ 
nghĩa xã hội là đường lối đúng đắn, sáng tạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trải qua 93 năm ra đời và lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng 

trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh 
lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân 
dân ta. Với những cống hiến lớn lao của Đảng đối 
với Tổ quốc và với dân tộc 93 năm qua,  Đảng ta vô 
cùng xứng đáng với lời đánh giá của Bác Hồ nhân 
dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng: “Với tất 
cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng 
ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”... 

Chặng đường 93 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân 
Quảng Nam đã góp phần xứng đáng vào thành tựu 
chung đó; với biết bao sóng gió, thăng trầm, khó 
khăn, thử thách nhưng Đảng bộ tỉnh đã vượt qua 
để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trên quê hương 
Quảng Nam giành được nhiều thắng lợi to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử. 

Ra đời (28/3/1930) - chiến đấu-xây dựng và 
không ngừng phát triển; năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng 
được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách 
mạng trong giai đoạn mới. Đồng thời với việc kiên 
định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Đảng bộ đã không ngừng tự đổi mới trong lãnh 
đạo, bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo đường 
lối cách mạng của Đảng để đề ra những chủ trương 
phù hợp, sát đúng, được Nhân dân trong tỉnh đồng 
tình, hưởng ứng nên đã giành được nhiều thắng lợi 
to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên quê hương Quảng Nam. 
Đáng chú ý, từ khi tái lập tỉnh (1997) đến nay,  công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị được tập trung, có nhiều chuyển biến tích 
cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được 
nâng lên; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong 
Đảng bộ; dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân tiếp tục được phát huy; Đảng bộ đã lãnh 
đạo Nhân dân tỉnh nhà gặt hái được kết quả quan 
trọng trên các lĩnh vực : Diện mạo thành thị, nông 
thôn có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội 
đạt được nhiều kết quả tích cực; đời sống nhân dân 
được cải thiện đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ 
vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.  Đáng chú ý, 
kể từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) Quảng Nam từ một 
tỉnh thuần nông, nằm trong nhóm các tỉnh nghèo 
nhất nước; với khát vọng vươn lên, với tinh thần 
học hỏi, cầu thị, cùng sự đoàn kết, chung sức, đồng 
lòng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường, 
phát huy lợi thế, huy động hiệu quả các nguồn 
lực, Quảng Nam đã có những bước phát triển vượt 

(Xem tiếp trang 11)
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Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát 
triển kể từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) 
và gần 20 năm tập trung chỉ đạo, điều 

hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 
Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 16/8/2004 
của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến 
năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 
02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. Quảng Nam 
từ một tỉnh thuần nông, nằm trong nhóm 
các tỉnh nghèo nhất nước; với khát vọng 
vươn lên, với tinh thần học hỏi, cầu thị, cùng 
sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết 
tâm đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường, 
phát huy lợi thế, huy động hiệu quả các nguồn lực, 
Quảng Nam đã có bước phát triển vượt bậc, toàn 
diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
bình quân 25 năm đạt trên 9,2%/năm; cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm mạnh tỷ 
trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực 
phi nông nghiệp từ 50% lên 86%. Quy mô nền kinh 
tế năm 2021 đạt hơn 102 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 
40 lần so với năm 1997. GRDP bình quân đầu người 
xấp xỉ đạt 68 triệu đồng/người/năm, gấp 38 lần so 
với thời điểm mới tái lập tỉnh. Từ một tỉnh phải nhận 
trợ cấp hơn 70% ngân sách Trung ương, đến năm 
2017, Quảng Nam đã tự cân đối được ngân sách và 
có điều tiết về Trung ương; đến năm 2021, tổng thu 
ngân sách nhà nước đạt gần 24 nghìn tỷ đồng, gấp 
200 lần so với năm đầu tái lập. Từ 58% số xã trên địa 
bàn tỉnh có điện lưới quốc gia (năm 1997) đến nay 
đã đạt 100% số xã; hệ thống viễn thông được phủ 
sóng trên toàn tỉnh.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp theo hướng hiện 
đại gắn với phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
theo định hướng Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính 
trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc 
Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

PHAN VIỆT CƯỜNG
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Đặc biệt, trong năm 2022, tình hình kinh tế - 
xã hội của tỉnh có những tín hiệu phục hồi rất khả 
quan; các chỉ số trên nhiều lĩnh vực tăng mạnh. 
Quảng Nam đã thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu, 
nhiệm vụ của năm 2022. Đây là kết quả hết sức ấn 
tượng trong việc thực hiện các mặt công tác năm 
theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và cũng là lần đầu tiên 
sau nhiều năm cố gắng mới đạt được thành quả 
này. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Nam năm 
2022 đạt 11,2%, là một trong số ít các tỉnh thành 
trong cả nước có tốc độ tăng trưởng hai con số. 
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GDP đạt khoảng 31%, 
vượt chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 
ước đạt trên 32.144 tỷ đồng, bằng 135,6% dự toán 
và tăng 40,1% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 
ước thực hiện 25.210 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán, 
tăng 28,8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tăng 
trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam chưa thật sự bền 

Cảng THACO Chu Lai. - Ảnh: Tâm Thư
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vững, chất lượng và năng lực cạnh tranh chưa cao; 
GRDP bình quân đầu người còn thấp. Cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch còn chậm. Hiệu quả hoạt động các 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa 
khẩu chưa cao. Các khu kinh tế ven biển và cảng 
biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi 
thế. Thiếu các dự án đầu tư quy mô lớn, có tính chất 
động lực, tạo sự lan tỏa. Khoa học - công nghệ, đổi 
mới sáng tạo chưa thật sự trở thành động lực để 
nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh 
của sản phẩm. 

Để phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại 
gắn với phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam theo định hướng Nghị quyết 
số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, 
an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Quảng 
Nam đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
như sau:

1. Tập trung hoàn thiện chính sách và đẩy 
mạnh phát triển liên kết vùng 

Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai 
đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tạo 
cơ sở pháp lý xây dựng các kế hoạch, chương trình 
phát triển của các địa phương trong vùng; phát huy 
hiệu quả các hành lang kinh tế, các trung tâm động 
lực gắn với phát triển đô thị. Đầu tư và khai thác 
hiệu quả các khu kinh tế, khu công nghiệp,...

 Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các ngành, các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với các địa phương 
trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói riêng 
và Vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ nói chung 
nhằm sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực, 
nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh. 

Đẩy mạnh xây dựng, tháo gỡ các điểm nghẽn 
trong quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng để phát 
triển Khu kinh tế mở Chu Lai gắn kết với Khu kinh 
tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi và các ngành công 
nghiệp, dịch vụ hỗ trợ gắn với Cảng hàng không 
Chu Lai; phối hợp khai thác hiệu quả nhất lợi thế so 
sánh về địa lý, hệ thống kết cấu hạ tầng và kinh tế 
biển của hai khu kinh tế trong việc thu hút và triển 
khai thực hiện dự án đưa khí vào bờ từ mỏ khí Cá Voi 
Xanh và các dự án tiếp theo như điện khí… nhằm 
tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Quảng Nam và 
lan tỏa cho các tỉnh, thành trong khu vực.

Rà soát, điều chỉnh phương án phát triển công 
nghiệp theo hướng tập trung, khai thác hiệu quả 
các tiềm năng, lợi thế, đảm bảo các yêu cầu về 
bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh; rà soát, 
sửa đổi, hoàn thiện các chính sách về phát triển 
công nghiệp hỗ trợ, đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ 
tầng các khu, cụm công nghiệp phù hợp với tình 
hình thực tiễn nhằm hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư phát 
triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công 
nghiệp hỗ trợ, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện 
môi trường, giải quyết việc làm cho lao động địa 
phương.

2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập 
trung phát triển một số ngành công nghiệp mũi 
nhọn và chủ lực gắn với phát triển Khu kinh tế 
mở Chu Lai

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp dịch vụ, phát triển công nghiệp theo hướng 
bền vững, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh. Cơ 
cấu nội bộ ngành công nghiệp chuyển dịch theo 
hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp chế 
biến, chế tạo với hàm lượng khoa học - công nghệ 
cao. Khuyến khích các ngành công nghiệp sử dụng 

một cách có hiệu quả năng lượng và tài 
nguyên, tạo giá trị gia tăng cao, ứng dụng 
công nghệ tiên tiến nhằm giảm cường độ 
phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó 
và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực 
công nghiệp, dịch vụ, nhất là các ngành 
công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, công 
nghiệp chế biến, sử dụng công nghệ sạch, 
thân thiện môi trường. Lấy công nghiệp 
sản xuất, lắp ráp ô tô; công nghiệp khí, 
điện; dệt may, da giày làm mũi nhọn kết 
hợp với thế mạnh sân bay, cảng biển để 
phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ 
hàng không, logistics và một số ngành Cảng hàng không Chu Lai. - Ảnh: Trịnh Dũng
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công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp 
nhằm tăng nhanh giá trị gia tăng, giải quyết việc 
làm, đóng góp lớn vào ngân sách. Tập trung phát 
triển Khu phức hợp Ô tô Chu Lai - Trường Hải, gia 
tăng tỷ lệ nội địa hóa, tạo ra sản phẩm ô tô đạt tiêu 
chuẩn quốc tế và tham gia mạnh vào chuỗi giá trị 
toàn cầu, gắn với phát triển ngành công nghiệp hỗ 
trợ, nhất là phát triển ngành cơ khí tự động hoá, tiến 
đến hình thành trung tâm cơ khí đa dụng và ô tô 
quốc gia, làm động lực lan tỏa cho cả Vùng.

Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án thí điểm cơ 
chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo 
cụm ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp 
cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai trình Thủ tướng 
Chính phủ (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại Thông báo số 135/TB-VPCP, ngày 06/5/2022 của 
Văn phòng Chính phủ) nhằm khuyến khích hợp 
tác và liên kết phát triển sản xuất theo hướng cụm 
ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí 
tại Khu kinh tế mở Chu Lai, đẩy mạnh đầu tư và 
phát triển theo hướng trở thành hệ sinh thái công 
nghiệp hỗ trợ trọng điểm quốc gia tại Khu kinh tế 
mở Chu Lai.

3. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy sản xuất, kinh 
doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp

Cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng cơ chế, 
chính sách ưu đãi về đầu tư; chính sách hỗ trợ thu 
hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp; 
chuyển giao khoa học - công nghệ... tạo chuyển 
biến mạnh mẽ về thu hút đầu tư phát triển công 
nghiệp; hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm công 
nghiệp chủ lực của tỉnh; xây dựng cơ chế đặc thù 
hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực công 
nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công 
nghiệp thông minh.

Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp, 
thành lập quỹ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; triển 
khai đồng bộ và quyết liệt các đề án, chương trình 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và quốc 
gia. Tôn vinh các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo xuất sắc nhằm động viên, khuyến khích tinh 
thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ nâng cao 
khả năng tiếp cận trình độ khoa học - công nghệ 
tiên tiến; tiếp cận nguồn lực tài chính, tín dụng đối 
với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, 
các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chức năng 
trong việc giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp. 

Tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh 
với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị hợp lý của các 
nhà đầu tư cũng như tạo kênh tương tác hai chiều 
để doanh nghiệp thực hiện quyền góp ý, xây dựng 
chính quyền thông thoáng, minh bạch. 

4. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp công 
nghiệp

Xây dựng các chính sách nâng cao năng lực công 
nghệ, quản trị cho các doanh nghiệp công nghiệp; 
khuyến khích, hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp 
có quy mô lớn, các tập đoàn kinh tế thuộc lĩnh vực 
sản xuất công nghiệp; khuyến khích phát triển các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hình thành và phát triển hệ thống các doanh 
nghiệp dịch vụ phát triển công nghiệp. Xây dựng 
tiêu chí ưu tiên trong lựa chọn phát triển công 
nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các khâu còn yếu của 
chuỗi sản phẩm hoặc công đoạn quyết định đến 
chất lượng, giá trị sản phẩm. Hỗ trợ phát triển các 
nhà cung ứng trong các ngành công nghiệp mũi 
nhọn, xem đây là cốt lõi của chính sách phát triển 
công nghiệp hỗ trợ.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) vào công nghiệp từ số lượng sang chất lượng 
và có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ngành công 
nghiệp chế biến, cơ khí, điện tử, năng lượng tái 
tạo, công nghiệp hỗ trợ. Định hướng lựa chọn và 
khuyến khích dự án FDI vào các ngành công nghiệp 
đến năm 2030 theo hướng: ưu tiên các dự án sử 
dụng công nghệ “cao, mới, sạch, tiết kiệm”, sử dụng 
nhiều nguyên liệu, linh kiện, phụ kiện sản xuất 
trong nước, có tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển 
khoa học - công nghệ trong nước cao, có cam kết 
chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực tại chỗ; 
ưu tiên hình thức liên doanh, liên kết sản xuất với 
các doanh nghiệp trong nước; ưu tiên các công ty 
đa quốc gia có thương hiệu quốc tế và có năng lực 
cạnh tranh cao, các doanh nghiệp nước ngoài tham 
gia vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Xây dựng và công khai danh mục dự án thu hút 
đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp của tỉnh; đồng 
thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để thu hút 
các nhà đầu tư có tiềm năng vào lĩnh vực sản xuất 
công nghiệp.

5. Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính 

sách phát triển nguồn nhân lực công nghiệp, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu 
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trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư.

Phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công 
nghiệp ưu tiên, công nghiệp công nghệ cao; tăng 
cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với các doanh 
nghiệp công nghiệp, hướng đến đào tạo nguồn 
nhân lực một cách thực chất theo đúng nhu cầu.

Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo kỹ thuật, công 
nghệ; khuyến khích khu vực tư nhân và các doanh 
nghiệp tham gia đào tạo nhân lực công nghiệp chất 
lượng cao, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào 
tạo với hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu 
của thị trường lao động công nghiệp. Xây dựng cơ 
chế, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu 
lao động nhất là lao động nông nghiệp sang lao 
động công nghiệp, các chính sách đãi ngộ, thu hút 
nhân tài có trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao trong 
lĩnh vực công nghiệp.

6. Khoa học và công nghệ cho phát triển công 
nghiệp

Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ phục 
vụ cho phát triển công nghiệp nhất là hạ tầng về 
công nghệ thông tin, truyền thông; đầu tư phát 
triển phòng thí nghiệm, cơ sở ứng dụng, các mô 
hình, diễn đàn trình diễn cung, cầu công nghệ phục 
vụ sản xuất.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và 
công nghệ gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp 
tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ; 
tham gia các hoạt động phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đề 
án nâng cao năng suất chất lượng; phát triển hàng 
hóa, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công 
nghệ, phát triển tài sản trí tuệ. Tập trung thực hiện 
cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát 
triển các sản phẩm công nghiệp phục vụ cho các 
sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Cơ khí, ô tô, dệt may, 
da giày, Sâm Ngọc Linh, Quế Trà My, các loại dược 
liệu quý, sản phẩm công nghiệp phục vụ du lịch, 
thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống... Thúc 
đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh; xây dựng các 
giải pháp, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận, chuyển 
giao công nghệ mới, tiên tiến.

Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ; tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công 
nghiệp cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng 

nghề truyền thống; đẩy mạnh công tác quản lý nhà 
nước về công nghệ, kiểm soát, ngăn ngừa chuyển 
giao, tiếp nhận công nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô 
nhiễm môi trường. 

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt 
động khoa học và công nghệ, phương thức sử dụng 
ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và 
công nghệ. Thực hiện cơ chế hợp tác công - tư trong 
việc triển khai các dự án đổi mới công nghệ. Hỗ trợ 
xây dựng, phát triển các doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ, đặc biệt là các ngành công nghiệp mũi 
nhọn. 

7. Phát triển công nghiệp kết hợp chặt chẽ 
với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong quá 
trình phát triển công nghiệp

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý 
về môi trường trên địa bàn tỉnh, tiến hành đánh giá 
hiện trạng môi trường đối với các khu, cụm công 
nghiệp, các cơ sở sản xuất hiện có để có phương án 
xử lý chung trên địa bàn và từng khu vực.

Xây dựng cơ chế khuyến khích các dự án đầu 
tư sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và 
bảo vệ môi trường. Tăng cường triển khai chương 
trình sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp. Quy 
định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ 
sở sản xuất công nghiệp, tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 
Khuyến khích phát triển các cơ sở công nghiệp môi 
trường, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi 
trường. 

Định hướng sản xuất công nghiệp theo hướng 
sản xuất công nghiệp xanh, bền vững. Khuyến 
khích doanh nghiệp sản xuất công nghiệp áp dụng 
quy trình sản xuất sạch hơn trong hoạt động, sử 
dụng năng lượng sạch và tái tạo; khẩn trương xây 
dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung 
tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; xây 
dựng và triển khai phương án di dời hợp lý, ưu tiên 
bố trí trước các cơ sở công nghiệp đang có nguy cơ 
cao gây ô nhiễm môi trường các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp tập trung. 

Thực hiện lồng ghép các yêu cầu thích ứng với 
biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi 
trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát 
triển công nghiệp. Ưu tiên, khuyến khích các dự án 
đầu tư sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và 
bảo vệ môi trường, cương quyết không đánh đổi 
môi trường để tăng trưởng công nghiệp./.
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Quảng Nam có vị trí chiến 
lược quan trọng về chính 
trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, 

quốc phòng, an ninh và đối ngoại 
của cả nước; nằm trên trục giao 
thông chính Bắc - Nam cả về đường 
bộ, đường sắt, đường hàng hải và 
đường hàng không; có ý nghĩa chiến 
lược về giao lưu kinh tế Bắc - Nam 
và Đông - Tây, có quan hệ chặt chẽ 
với Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc 
Campuchia, Đông Bắc Thái Lan và 
Myanmar, là cửa ngõ ra biển của các 
tuyến hành lang Đông - Tây nối với 
đường hàng hải quốc tế qua biển 
Đông và Thái Bình Dương. Đặc biệt, 
đây là tỉnh có truyền thống lịch sử đấu tranh cách 
mạng kiên cường, vẻ vang, nơi sản sinh ra biết bao 
thế hệ anh hùng, hào kiệt, đã làm rạng danh lịch sử 
nước nhà; có nền văn hóa đặc sắc, nơi kết tinh nhiều 
giá trị tinh hoa, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều 
danh lam, thắng cảnh, di sản văn hóa, di tích lịch sử 
nổi tiếng; con người cần cù, chịu thương, chịu khó, 
tự lực, sáng tạo, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, 
gian khổ, bất trắc trong cuộc sống do thiên tai, địch 
họa gây ra.

Với những tiềm năng và lợi thế đó, sau gần 17 
năm thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 148/2005/QĐ-
TTg ngày 17/6/2005, điều chỉnh tại Quyết định số 
Quyết định số 533/QĐ-TTg ngày 15/5/2018, tỉnh 
Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu 
rất quan trọng cả về phát triển kinh tế, văn hoá, xã 
hội, cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhiều 
điểm nghẽn đối với phát triển đã được khơi thông; 
thế mạnh về kinh tế biển từng bước được phát huy. 
Diện mạo tỉnh Quảng Nam có nhiều thay đổi tích 
cực và trở thành tỉnh phát triển năng động của kinh 

tế miền Trung và cả nước; đời sống vật chất, tinh 
thần, thu nhập và mức sống của nhân dân, nhất là 
của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng khó khăn được nâng lên rõ rệt.

Trong bối cảnh hội nhập toàn diện kinh tế quốc 
tế sâu rộng, tỉnh Quảng Nam cùng với cả nước triển 
khai thực hiện Luật Quy hoạch, đang tổ chức lập 
Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050, trên cơ sở định hướng Nghị quyết số 
138/NQ-CP ngày 25/10/2022 của Chính phủ về quy 
hoạch tổng thể quốc gia, Nghị quyết số 26-NQ/TW 
ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh 
tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng 
Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, các Nghị quyết chuyên đề 
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về các định hướng phát triển ngành, lĩnh 
vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam phát triển trên 
quan điểm thống nhất, toàn diện trên các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội từ đồng bằng, hải đảo đến miền núi, 
chủ động kiến tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, chú 

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Ảnh: Phương Thuận

Những nội dung quan trọng trong thực hiện 
Quy hoạch tỉnh Quảng Nam, thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050
LÊ TRÍ THANH
  Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
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ngoại được tăng cường; đời sống Nhân dân hạnh 
phúc.

Về định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Nam 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phát 
triển dựa trên 06 đột phá chiến lược:

Một là, phát triển đồng bộ lĩnh vực kết cấu hạ tầng 
và đô thị. Tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển và 
hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
đồng bộ, hiện đại, trọng tâm ưu tiên là các hạ tầng 
giao thông chiến lược như giao thông liên vùng 
Đông - Tây, sân bay, cảng biển, hạ tầng logistics, 
hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng 
đô thị, hạ tầng cơ bản của nông thôn và miền núi, 
hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, văn hóa, 
y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Phát triển đô thị bao 
gồm mở rộng không gian tại các đô thị hiện hữu 
và xây mới một số khu đô thị chức năng như đô thị 
du lịch, đô thị công nghiệp, đô thị cảng biển, đô thị 
sân bay, đô thị giáo dục,... với hạ tầng kỹ thuật - xã 
hội đồng bộ, hiện đại, nhiều không gian xanh, sinh 
thái. Giảm áp lực cho đô thị cổ Hội An trên cơ sở 
phát triển nhanh không gian đô thị vùng Đông thị 
xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên; hợp nhất thành 
phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh để 
xây dựng đô thị loại I có tầm quan trọng cấp vùng.

Hai là, phát triển lĩnh vực công nghiệp trở thành 
trung tâm công nghiệp của vùng động lực miền 
Trung. Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh 
hạ tầng và lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp hiện có, đồng thời mở rộng và hình thành 
thêm các khu công nghiệp mới tại những vị trí 
thuận lợi nhằm khai thác tối đa lợi thế của cảng 
biển, sân bay, đường cao tốc, giao thông liên vùng, 
nguồn lao động, tài nguyên. Mở rộng quy mô các 
ngành công nghiệp cơ khí, tự động hóa, chế biến, 
chế tạo, vật liệu xây dựng, thực phẩm, đồ uống; tổ 
chức lại và nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác 
khoáng sản, công nghiệp dệt may, da giày, thủy 
điện; phát triển thêm các ngành công nghiệp mới 
như công nghiệp điện khí, điện tử, công nghiệp 
số, sản xuất vật liệu mới, công nghiệp silica, công 
nghiệp dược liệu. Hình thành các cụm ngành liên 
kết sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, trong đó 
cụm ngành cơ khí, công nghiệp phụ trợ mang tính 
tiêu biểu của cả nước.

Ba là, phát triển dịch vụ, du lịch trở thành lĩnh 
vực mũi nhọn, đạt đẳng cấp quốc tế. Khai thác dịch 
vụ cảng hàng không, cảng biển thuộc Khu kinh 
tế mở Chu Lai, dịch vụ logistic tại Khu kinh tế cửa 

trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, 
hài hoà giữa các ngành kinh tế, trên cơ sở phát 
huy tối đa các tiềm năng lợi thế riêng có, khác biệt 
của tỉnh, không gây mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau 
trong quá trình phát triển; huy động, phân bổ và sử 
dụng dụng tối đa các nguồn lực, lấy đầu tư công 
dẫn dắt, kích hoạt đầu tư toàn xã hội; khai thác, sử 
dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, 
bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai 
và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các thành tựu khoa 
học công nghệ, tham gia sâu rộng vào mạng lưới 
sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Kết hợp giữa nội 
lực với ngoại lực, phấn đấu một số ngành, lĩnh vực 
thuộc nhóm dẫn đầu cả nước như: công nghiệp ô 
tô, công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí; công nghiệp 
chế biến sâu nông nghiệp, dược liệu thiên nhiên; 
công nghiệp khai thác, chế biến silica, vật liệu xây 
dựng; công nghiệp - dịch vụ hàng không; du lịch di 
sản, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ; bảo vệ phát 
triển rừng tự nhiên đầu nguồn và hệ sinh thái biển 
gắn với du lịch... Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp 
tác, thu hút, quản lý dự án đầu tư nước ngoài, ưu 
tiên các dự án có công nghệ mới, tiên tiến, quản trị 
hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất 
với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, có khả năng dẫn 
dắt, hình thành hệ sinh thái các ngành kinh tế trọng 
điểm. Phát huy tối đa nhân tố con người, khơi dậy 
khát vọng xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh 
phúc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, truyền 
thống cách mạng, sự năng động, đổi mới, sáng tạo, 
ý chí tự lực, tự cường, trung dũng kiên cường, vươn 
lên mạnh mẽ và bền bỉ con người Xứ Quảng.

Mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Nam đến năm 
2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, đời 
sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng 
cao; có mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ theo 
hướng hiện đại; là cực tăng trưởng quan trọng của 
khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trung tâm phát 
triển năng động, toàn diện của vùng động lực kinh 
tế miền Trung; hình thành trung tâm hàng không, 
cảng biển, du lịch quốc tế; trung tâm công nghiệp 
cơ khí ô tô, cơ khí chế tạo, điện khí mang tầm khu 
vực; trung tâm công nghiệp dược liệu, silica quốc 
gia; trung tâm nông lâm nghiệp chế biến sâu; trung 
tâm đào tạo nghề chất lượng cao; văn hóa giàu 
bản sắc; đa số các cơ sở y tế, giáo dục đạt chuẩn 
quốc gia; đô thị có hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã 
hội đồng bộ; nông thôn, miền núi văn minh, bền 
vững; môi trường sinh thái, đa dạng sinh học được 
chú trọng; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; đối (Xem tiếp trang 10)
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khẩu quốc tế Nam Giang. Nâng cao chất lượng dịch 
vụ thương mại điện tử, bưu chính, thông tin, viễn 
thông, tài chính, ngân hàng, đào tạo lao động chất 
lượng cao. Tạo sự khác biệt và đa dạng trong phát 
triển du lịch nông thôn, miền núi. Hình thành chuỗi 
liên kết giữa các khu du lịch quy mô lớn với các điểm 
du lịch cộng đồng. Đột phá sáng tạo trong du lịch 
xanh, trở thành địa phương có thương hiệu dẫn đầu 
cả nước. Khai thác đa dạng các loại loại hình du lịch 
mới phù hợp với đặc điểm văn hóa - tự nhiên của 
Quảng Nam, trọng tâm là hoạt động du lịch nghỉ 
dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe, phù hợp nhu cầu 
du khách quốc tế và trong nước.

Bốn là, phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Chuyển đổi mạnh sản xuất nông nghiệp 
sang kinh tế nông nghiệp gắn với thay đổi căn bản 
về cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đột phá về số lượng 
và chất lượng các loại hình kinh tế tập thể liên kết 
với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất theo chuỗi 
giá trị, đảm bảo ổn định vùng nguyên liệu cho chế 
biến sâu. Phát triển mạnh theo hướng hàng hóa 
sản phẩm OCOP gắn với hoạt động khởi nghiệp, 
mở rộng thị phần tại vùng kinh tế trọng điểm phía 
Bắc và phía Nam. Đột phá phát triển trong xây dựng 
cơ sở hạ tầng nghề cá, đội tàu đánh cá, dịch vụ hậu 
cần và chế biến thủy sản. Hình thành khu chế biến 
sâu nông lâm sản quy mô cấp quốc gia tại Khu kinh 
tế mở Chu Lai trên cơ sở vùng nguyên liệu tại miền 
Trung và các nước Lào, Campuchia.

Năm là, phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội đa 
dạng, môi trường sinh thái bền vững. Khai thác các 
giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và danh lam 
thắng cảnh Quảng Nam trở thành nguồn lực đột 
phá phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Đảm 
bảo các thiết chế công cộng phục vụ cho mọi lứa 
tuổi ở đô thị và nông thôn. Hình thành đa dạng 
các công viên chủ đề, công viên cây xanh, quảng 
trường quy mô lớn tại các khu vực ven sông, ven 
biển. Tạo chuyển biến nhanh và căn bản trong lĩnh 
vực y tế chuyên sâu, y tế cơ sở, y tế cộng đồng. Nâng 
cao mức độ đạt chuẩn các cơ sở giáo dục, bảo trợ 
xã hội, chăm sóc người cao tuổi; các đô thị loại 3 trở 
lên đều có trường phổ thông dạy song ngữ. Bảo tồn 
hệ sinh thái rừng, biển, đảo, lưu vực sông và phục 
hồi đa dạng sinh học với các mô hình tiêu biểu của 
cả nước.

Sáu là, phát triển mạnh lĩnh vực chuyển đổi số, 
cải cách thủ tục hành chính. Tạo đột phá trong xây 
dựng cơ sở dữ liệu số, hạ tầng số, xây dựng xã hội số, 
chính quyền số, kết nối liên thông trong hệ thống 

hành chính. Cung cấp các dịch vụ công có chất 
lượng cao, cơ bản thực hiện trực tuyến ở mức độ 
3, mức độ 4. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cải 
cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, rút ngắn thời gian tiếp cận đất đai 
cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh; các chỉ số xếp hạng quốc gia luôn đạt và 
duy trì ở nhóm đầu của mức độ tốt.

Về mô hình cấu trúc không gian phát triển theo 
định hướng “hai vùng, ba cửa, ba cụm, tám hành 
lang”:

Hai vùng, bao gồm vùng Đông và vùng Tây. Vùng 
Đông gồm 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng 
ven biển1, là vùng động lực của tỉnh, tập trung các 
đô thị lớn, hạ tầng giao thông then chốt, các trung 
tâm kinh tế quan trọng. Vùng Tây gồm 09 huyện 
miền núi2, với đô thị Khâm Đức - Phước Sơn và 
Thạnh Mỹ - Nam Giang là các đô thị chuyển tiếp, kết 
nối, giao lưu phát triển giữa khu vực đồng bằng tỉnh 
Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng với Tây Nguyên 
và các nước trên Hành lang Đông - Tây 2.

Ba cửa mở ra cơ hội giao thương với quốc tế, gồm: 
(1) Khu kinh tế mở Chu Lai; (2) Khu kinh tế cửa khẩu 
quốc tế Nam Giang; (3) Đô thị di sản thế giới Hội An. 
Các cửa ngõ được xác định là các trung tâm phát 
triển kinh tế, du lịch quốc tế có độ “mở” cao.

Ba cụm gồm: (1) Cụm Điện Bàn - Hội An - Đại 
Lộc, kết nối với không gian của thành phố Đà Nẵng 
trở thành cụm động lực phía Bắc của tỉnh. Hình 
thành chuỗi đô thị và du lịch ven sông, ven biển, lấy 
không gian phát triển Du lịch Hội An làm trọng tâm; 
(2) Cụm Duy Xuyên - Thăng Bình - Quế Sơn, hình 
thành không gian phát triển mới là các đô thị du 
lịch Duy Hải - Duy Nghĩa, Bình Minh - Bình Dương, 
Bình Hải - Bình Sa dựa trên điều kiện tự nhiên sông 
Thu Bồn, Trường Giang và ven biển; (3) Cụm Tam Kỳ 
- Núi Thành - Phú Ninh, hợp nhất thành đơn vị hành 
chính mới đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030, 
xây dựng thành đô thị hành chính thông minh, phát 
triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ logistic cảng biển, 
hàng không, thương mại, du lịch biển, y tế, giáo dục 
- đào tạo, thể dục thể thao.

Tám hành lang: Gồm ba hành lang Bắc - Nam và 
năm hành lang Đông - Tây. Ba hành lang Bắc - Nam 
gồm: (1) hành lang giữa QL1A và không gian ven 
biển; (2) hành lang kinh tế giữa QL1A và đường cao 
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; (3) hành lang đường 

1. Đinh hướng sáp nhập 3 đơn vị hành chính phía Nam còn 
lại 7 đơn vị hành chính cấp huyện
2.  Định hướng sáp nhập huyện Nông Sơn còn 8 huyện
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Đông Trường Sơn và đường Hồ Chí 
Minh thuộc không gian phía Tây. 
Năm hành lang Đông - Tây gồm: 
(1) hành lang QL40B kết nối phát 
triển du lịch biển với miền núi, vùng 
căn cứ cách mạng, vùng trung du 
đặc trưng Xứ Quảng, vùng dược 
liệu quý; (2) hành lang dọc QL14E 
và tuyến đường Hồ Chí Minh qua 
Khâm Đức nối với cửa khẩu quốc tế 
Bờ Y (3) hành lang dọc QL14B, 14 E, 
14D nối với cửa khẩu quốc tế Nam 
Giang; (4) hành lang QL14G và ĐT 
606, mở rộng không gian liên kết 
vùng Tây Bắc Quảng Nam với thành 
phố Đà Nẵng; (5) hành lang quốc 
lộ 14H nối ven biển Hội An - Duy 
Xuyên lên Nông Sơn - đường Đông 
Trường Sơn.

Đến nay, nhiệm vụ Quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 đến nay cơ bản hoàn 
thành hồ sơ, đã trình thông qua 
Hội nghị Tỉnh ủy, đang lấy ý kiến Bộ 
Công an, Bộ Quốc phòng để hoàn 
chỉnh nội dung, trước khi lấy ý kiến 
các Bộ, ngành và địa phương lân 
cận, trình Hội đồng thẩm định Quốc 
gia, HĐND tỉnh thông qua trước khi 
trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt; phấn đấu hoàn thành Quy 
hoạch tỉnh trong Quý I/2023 và tổ 
chức triển khai thực hiện theo quy 
định. Quy hoạch tỉnh Quảng Nam 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 là cơ sở cho việc lập các 
Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, 
chuyên ngành theo quy định trên 
địa bàn tỉnh; là căn cứ để điều chỉnh, 
bổ sung các quy hoạch, chương 
trình, chỉ tiêu phát triển không 
phù hợp với các nội dung tại Quy 
hoạch này. Sau khi các Quy hoạch 
cấp quốc gia, Quy hoạch vùng thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ rà 
soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 
Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
theo quy định./.

(Tiếp theo trang 3)

bậc, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
bình quân 25 năm đạt trên 9,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch theo hướng tích cực, giảm mạnh tỷ trọng khu vực nông 
nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp từ 50% lên 
87,5%. Quy mô nền kinh tế năm 2022 đạt hơn 116 nghìn tỷ 
đồng, gấp hơn 45 lần so với năm 1997. GRDP bình quân đầu 
người xấp xỉ đạt 76,6 triệu đồng/người/năm, gấp gần 43 lần 
so với thời điểm mới tái lập tỉnh. Từ một tỉnh phải nhận trợ 
cấp hơn 70% ngân sách Trung ương, đến năm 2017, Quảng 
Nam đã tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về Trung 
ương; đến năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 
32 nghìn tỷ đồng, gấp gần 267 lần so với năm đầu tái lập. Từ 
58% số xã trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia (năm 1997), 
đến nay đã đạt 100% số xã; hệ thống viễn thông được phủ 
sóng trên toàn tỉnh.

Năm 2022, kinh tế của tỉnh tăng tưởng cao, vượt chỉ tiêu 
kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 
đạt 11,2%, cao hơn năm 2021 (5,04%); xếp vị thứ 11/63 tỉnh, 
thành phố cả nước; 04/14 trong vùng Bắc Trung bộ và Duyên 
hải Miền Trung và đứng thứ 2 trong Vùng kinh tế trọng điểm 
Miền Trung. Quy mô kinh tế hơn 116 nghìn tỷ đồng, tăng 
1,18 lần (17,5 nghìn tỷ) so với năm 2019 (thời điểm trước dịch 
Covid-19). Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 13,4%; 
khu vực phi nông nghiệp 86,6%. GRDP bình quân đầu người 
đạt 76,6 triệu đồng, tăng 8,6 triệu đồng so với năm 2021. Tổng 
thu ngân sách nhà nước đạt hơn 32.144 tỷ đồng tỷ đồng (đạt 
hơn 135% dự toán và tăng hơn 40% so với cùng kỳ), trong đó, 
thu nội địa đạt trên 25.210 tỷ đồng (đạt 132,7% dự toán, tăng 
28,8% so với cùng kỳ).

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào về Đảng Cộng sản 
Việt Nam kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch 
sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. 
Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng 
viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm 
của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh; Đảng ta tiếp tục lãnh đạo Nhân dân  đẩy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
quốc tế, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; mỗi 
cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra sức phấn 
đấu xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, quyết 
tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đề ra./.

Đảng ta...
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Đảng lãnh đạo Nhà nước 
bằng Cương lĩnh, chiến 
lược, các chủ trương, 

chính sách lớn, bằng công tác 
tổ chức, cán bộ, bằng kiểm tra, 
giám sát; lãnh đạo thể chế hoá 
các quan điểm, đường lối, chủ 
trương của Đảng thành chính 
sách, pháp luật; lãnh đạo xây 
dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ 
cán bộ, công chức đủ phẩm 
chất, năng lực và uy tín, ngang 
tầm nhiệm vụ; lãnh đạo tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các chủ 
trương, chính sách, Hiến pháp 
và pháp luật…1 Cán bộ và công 
tác cán bộ có vai trò quan trọng, 
quyết định hiệu lực, hiệu quả vai trò lãnh đạo và cầm 
quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, đảm bảo 
sự thành công của sự nghiệp cách mạng; công tác 
cán bộ gắn chặt với việc xây dựng và tổ chức thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. 

Quyền lực trong công tác cán bộ là thẩm quyền 
của tổ chức, cá nhân trong việc tuyển dụng, bố trí, 
quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, phong, thăng cấp bậc hàm, giới 
thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, khen thưởng, 
kỷ luật, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. 
Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là việc 
sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm 
túc các quy định về công tác cán bộ; phòng ngừa, 
ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các 
quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền 
hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, 

1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb 
Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 196-197.

NGUYỄN CHÍN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam

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.  

Ảnh: Nam Phương

quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị 
được giao trong công tác cán bộ2.

Để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, 
trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội, gắn liền với công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt Nghị quyết 
nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra yêu cầu 
tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải 
trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và của 
cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, 
giám sát công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền 
lực, chống chạy chức, chạy quyền. Bộ Chính trị đã 
tập trung xây dựng và  hoàn thiện các quy định, 
quy trình, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, 
cá nhân về kiểm soát quyền lực trong công tác cán 
bộ. Trong đó, có thể khẳng định, Quy định số 205 
của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong 
công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là 
một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự đổi mới mạnh 

2. Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị 
về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống 
chạy chức, chạy quyền

Thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ 
gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
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mẽ về tư duy, nhận thức và hành động của Đảng về 
vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. 
Đây là lần đầu tiên Đảng xác định công tác cán bộ 
là một loại quyền lực cần được kiểm soát và cũng là 
lần đầu tiên các hành vi “chạy chức, chạy quyền” gắn 
liền với công tác cán bộ được Đảng chỉ rõ bằng một 
quy định của Bộ Chính trị. 

Bằng kinh nghiệm thực tiễn, nhận thức rõ tính 
tất yếu và yêu cầu cấp thiết của việc kiểm soát 
quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức 
chạy quyền là nhằm thực hiện nghiêm các quy định 
về công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát 
hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của 
Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn, lạm quyền hoặc không thực hiện 
đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những 
việc phải làm trên cương vị được giao trong công 
tác cán bộ, trong thời gian qua Tỉnh ủy, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện quy trình công tác cán bộ bảo đảm dân 
chủ, công khai, minh bạch, vận hành theo đúng 
nguyên tắc của Đảng. 

Cụ thể hóa Nghị quyết  Đại hội XIII của Đảng 
và Quy định 205 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản và nhiều biện 
pháp nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực trong 
công tác cán bộ như: Quy định về phân cấp quản 
lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 
về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, đánh giá cán 
bộ; về nêu gương, 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 hóa” trong cán bộ, đảng viên; 
về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; về chuyển 
đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên 
chức trong hệ thống chính trị... Những quy định 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được các cấp ủy đảng, 
chính quyền quán triệt sâu rộng, tạo sự thống nhất 
cao về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, 
nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ 
quan, đơn vị. Thể hiện quyết tâm chính trị của toàn 
Đảng bộ nhằm xây dựng cơ chế kiểm soát quyền 
lực hiệu quả, bảo đảm công tác cán bộ thực sự dân 
chủ, công khai, minh bạch; phòng ngừa, đấu tranh, 
ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lợi dụng hoặc buông 
lỏng quyền lực trong công tác cán bộ; tạo chuyển 
biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ và quản lý đội 
ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng 

lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; góp phần xây 
dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên.

Từng chủ thể tham gia kiểm soát quyền lực 
trong công tác cán bộ đã thể hiện rõ vai trò, trách 
nhiệm của mình: 

Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh 
đạo địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác cán 
bộ đã quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện 
công tác cán bộ đảm bảo các nguyên tắc, quy định, 
quy chế, quy trình theo quy định. Công tác cán bộ 
được tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp 
thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số, đảm 
bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và 
phê bình; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

Trách nhiệm của từng thành viên cấp ủy, tổ chức 
đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị 
trong công tác cán bộ: Từng thành viên cấp ủy, ban 
thường vụ cấp ủy đã thực hiện đúng, đầy đủ quyền 
hạn, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ. 
Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực cho 
cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy những nội dung có 
liên quan đến nhân sự mà cá nhân được phân công 
theo dõi, quản lý; thể hiện rõ chính kiến trong việc 
tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất nhân sự 
thuộc thẩm quyền phụ trách; kiên quyết đấu tranh 
với những biểu hiện, việc làm trái với các quy định 
của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ.

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức 
đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị 
trong công tác cán bộ: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
nghiêm nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình 
về công tác cán bộ; công khai, minh bạch các nội 
dung về công tác cán bộ. Đề xuất rõ ràng, cụ thể 
về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, điều kiện, quy trình 
giới thiệu nhân sự; luôn dành thời gian thỏa đáng 
để tập thể thảo luận dân chủ, nghiên cứu kỹ khi 
lựa chọn, giới thiệu nhân sự, không có biểu hiện 
vận động, tranh thủ, dẫn dắt, thao túng, áp đặt ý 
kiến của mình, tác động, gây sức ép để tập thể biểu 
quyết, bỏ phiếu, quyết định nhân sự theo ý mình. 
Kết luận đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan 
những nội dung về công tác cán bộ; lãnh đạo việc 
ghi phiếu biểu quyết, phiếu giới thiệu, phiếu tín 
nhiệm đúng quy định.  

Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn 
vị được giao thực hiện công tác cán bộ: Đã tham mưu 
cho cấp ủy, tổ chức đảng về công tác cán bộ đảm 
bảo đúng nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình 
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theo quy định. Các nội dung trình xin ý kiến cấp ủy, 
tổ chức đảng về công tác cán bộ đều được thể hiện 
bằng văn bản, nội dung, quan điểm đề xuất rõ ràng, 
cụ thể, đảm bảo đầy đủ, trung thực, chính xác về 
tiêu chuẩn, cơ cấu, điều kiện, quy trình giới thiệu 
nhân sự. 

Trách nhiệm của cán bộ tham mưu, đề xuất về 
công tác cán bộ: Hầu hết cán bộ, công chức được 
phân công tham mưu, đề xuất về công tác cán bộ 
đều nắm vững, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các 
nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình theo quy 
định; đề xuất nhân sự rõ ràng, trung thực, chính xác, 
kịp thời, đảm bảo khách quan, công tâm. 

Trách nhiệm của nhân sự: Thực hiện đầy đủ, kịp 
thời, trung thực việc kê khai hồ sơ cán bộ theo quy 
định; không có trường hợp nào ứng cử, nhận đề cử 
mà cá nhân không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện 
theo quy định.

Nhờ thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền 
lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy 
quyền gắn với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong 
thực hiện quy trình công tác cán bộ, nên 743 trường 
hợp cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm, 
giới thiệu ứng cử từ tháng 9/2019 đến nay chưa có 
đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo về các hành 
vi chạy chức, chạy quyền hoặc vi phạm tiêu chuẩn, 
quy định, quy trình; công tác cán bộ của tỉnh đã 
nhận được sự ủng hộ và tạo được niềm tin của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán 
bộ trong thời gian qua có lúc, có nơi còn hạn chế, 
chưa chặt chẽ, đồng bộ; ở một số địa phương, cơ 
quan, đơn vị, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán 
triệt và thực hiện một số nghị quyết còn chậm, chưa 
quyết liệt, hiệu quả; chưa phát huy cao nhất nguyên 
tắc tập trung dân chủ; việc phân công, phân cấp, 
phân quyền chưa gắn với ràng buộc trách nhiệm 
của người đứng đầu; việc tự kiểm tra, phát hiện và 
xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng vẫn là 
khâu yếu. 

Để tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, góp phần 
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh, cần có những giải pháp đồng bộ để kiểm 
soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, 
chống “chạy chức, chạy quyền” hiệu quả, cụ thể như 
sau:

Một là,  tiếp tục nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong đội 
ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị về 
kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; coi đây 

là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với 
việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái 
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", 
"tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức tự giác chấp hành các nghị 
quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ, bảo 
đảm đúng quy định, chặt chẽ, tránh tình trạng chạy 
chức, chạy quyền.

Hai là, xây dựng và hoàn thiện thể chế, quy định 
về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, theo 
nguyên tắc quyền lực được kiểm soát chặt chẽ bằng 
cơ chế, chính sách, pháp luật; quyền lực phải được 
ràng buộc chặt chẽ bằng nghĩa vụ, trách nhiệm với 
quy định cụ thể trong cơ chế, chính sách, pháp luật. 
Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về 
công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, 
phù hợp với thực tiễn. Quy chế làm việc của cấp 
ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quy định 
rõ, cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá 
nhân, nhất là người đứng đầu trong công tác cán 
bộ. Trong tổ chức thực hiện phải công khai, minh 
bạch; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục và hồ 
sơ nhân sự trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ phải đảm 
bảo theo quy định. 

Ba là, tăng cường vai trò của cấp ủy, tổ chức 
đảng, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên 
gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân 
được trao và thực thi quyền lực trong công tác cán 
bộ. Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ 
tham mưu về công tác cán bộ, nhất là vai trò gương 
mẫu, công tâm, khách quan của người đứng đầu.

Bốn là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể trong giám sát cán bộ, nhất là giám 
sát quyền lực trong công tác cán bộ. Có giải pháp 
phòng ngừa, đấu tranh chống các luận điệu xuyên 
tạc của các thế lực thù địch đối với công tác cán bộ; 
kịp thời giải quyết các đơn thư tố cáo về công tác 
cán bộ, đồng thời kiên quyết phê bình, xử lý các 
trường hợp cán bộ, đảng viên lợi dụng thời điểm 
thực hiện công tác bộ hoặc chuẩn bị nhân sự đại 
hội có đơn thư nặc danh làm mất đoàn kết nội bộ. 

Năm là,  tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm 
soát quyền lực trong công tác cán bộ, tập trung vào 
những vị trí, lĩnh vực nhạy cảm; phát hiện, xử lý kịp 
thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm 
kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng 
quyền lực để thực hiện hành vi sai trái trong công 
tác cán bộ. 

(Xem tiếp trang 22)
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Năm 2022, việc triển 
khai nhiệm vụ công 
tác tuyên giáo của 

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 
chịu nhiều tác động từ tình 
hình quốc tế, trong nước, 
trong tỉnh với những thuận 
lợi, thời cơ đan xen khó 
khăn, thách thức. Song, 
nhờ sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo sâu sát, kịp thời của 
Ban Thường vụ, Thường trực 
Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, 
sự phối hợp thường xuyên, 
chặt chẽ của các cấp, các 
ngành và nhất là sự nỗ lực 
phấn đấu, tinh thần đổi mới, 
sáng tạo, phát huy vai trò “đi 
trước, mở đường” của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, 
nên hệ thống ngành Tuyên giáo của tỉnh đã hoàn 
thành đảm bảo khối lượng, chất lượng nhiệm vụ 
chính trị được giao, góp phần quan trọng vào công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững an ninh 
tư tưởng trong xã hội, tạo sự nhất trí cao, sự đồng 
thuận trong nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội quốc phòng, an ninh.

Nhìn lại những kết quả đạt được năm 2022, 
ngành Tuyên giáo Quảng Nam đã  tích cực triển khai 
thực hiện, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có 
những kết quả nổi bật, những điểm mới tích cực. 
Đáng chú ý, đã tham mưu tổ chức học tập, quán 
triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII 
và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của 
Trung ương và các cấp ủy trên toàn tỉnh góp phần 
quan trọng, trực tiếp vào công tác xây dựng Đảng 
về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. 

NGUYỄN THỊ THU LAN 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

Chủ động, kịp thời trong công tác hướng dẫn triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; 
việc kiểm tra, giám sát được tăng cường đã phát 
hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách 
làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng; những hạn 
chế, khó khăn, điểm nghẽn để khắc phục. Công tác 
tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư 
luận xã hội, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, 
khoa giáo, xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo 
đạt được nhiều thành tích. Thường xuyên quan tâm 
kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên 
giáo. Phương thức hoạt động của cả hệ thống tiếp 
tục được đổi mới, chất lượng, hiệu quả công tác 
tuyên giáo được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt 
hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh mặt đạt được, công tác tuyên giáo trên 
địa bàn tỉnh năm qua vẫn còn những vấn đề cần 
quan tâm: công tác tham mưu triển khai học tập, 
quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đổi mới 
chưa rõ nét; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, 

Hội nghị Tổng kết công tác ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam năm 2022. 

Ngành tuyên giáo tiếp tục phát huy vai trò đi trước, mở đường, 
góp phần khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam
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định hướng thông tin dư luận có lúc chưa kịp thời; 
công tác đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin 
xấu, độc trên mạng xã hội còn hạn chế; công tác 
giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục 
quốc dân và các cơ sở bồi dưỡng chính trị ở cấp 
tỉnh, cấp huyện còn chậm đổi mới, hiệu quả chưa 
cao. Công tác tham mưu  có mặt, có nội dung chưa 
thực sự đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của đời sống xã 
hội. Sự phối hợp của Ban Tuyên giáo với các cơ quan 
quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai nghị 
quyết của Đảng, giải quyết các vấn đề bức xúc của 
nhân dân chưa cụ thể, thường xuyên.  

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các 
cấp trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong 
nước dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức 
tạp, khó dự báo: cạnh tranh kinh tế, chiến tranh 
thương mại, tranh giành nguồn lực, tranh giành ảnh 
hưởng giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt; tăng 
trưởng có xu hướng chậm lại; suy thoái kinh tế và 
các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng 
lượng, lương thực, thông tin gia tăng. Chủ nghĩa 
dân túy, dân tộc cực đoan, thực dụng tiếp tục diễn 
biến phức tạp. Xung đột quân sự giữa Nga - Ukraina 
có thể còn kéo dài. Hòa bình, ổn định, tự do, an 
ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông 
tiếp tục đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ 
xung đột; những diễn biến từ kết quả của công tác 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nước… 
là những vấn đề tác động đến tư tưởng, tâm trạng 
của các tầng lớp nhân dân và đặt ra yêu cầu, nhiệm 
vụ mới, nặng nề hơn đối với công tác tuyên giáo, 
đòi hỏi công tác tuyên giáo tiếp tục phát huy vai trò 
đi trước, mở đường để thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ đề ra, tập trung thực hiện tốt chủ đề 
của ngành Tuyên giáo Quảng Nam năm 2023: “Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông chính 
sách; chú trọng định hướng tư tưởng, dư luận xã 
hội; tập trung hướng về cơ sở, khơi dậy khát vọng 
phát triển Quảng Nam” .

Toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục tập trung đổi mới 
mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; bám 
sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư 
luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường 
kiểm tra, đôn đốc; xác định chương trình công tác, 
nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để tổ chức 
thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành. 
Chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán 

triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, phát huy 
truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự 
lực, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam 
trong tình mới. Trong đó, cần tập trung vào một số 
nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, 
quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng với tinh thần đổi mới phương pháp, 
nâng cao chất lượng học tập, quán triệt; đồng thời, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổng kết, 
sơ kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy trong 
năm 20231. 

Thứ hai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác 
thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, toàn diện 
đời sống xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị 
của tỉnh nhà, nhất là các sự kiện chính trị, các ngày 
lễ lớn của đất nước và địa phương trong năm 2023 
và giai đoạn 2023-2025. Tuyên truyền kết quả phát 

1. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 
06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước”, 10 năm thực hiện Nghị quyết 
số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế;sơ kết 05 năm thực hiện Nghị 
quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về 
“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, tổng kết 15 năm 
thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của 
Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, 
nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Sơ kết 05 năm việc thực hiện 
Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng 
nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, 
05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng 
và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong tình hình mới”, sơkết 5 năm thực hiện Kết luận số 
23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò 
của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tổng kết 10 năm thực 
hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư 
“Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, 
nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, 15 năm thực hiện Chỉ 
thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng khóa X về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội 
Đông y Việt Nam trong tình hình mới”...
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triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giải quyết những vấn 
đề bức xúc của nhân dân, bảo đảm an ninh quốc 
phòng, thời cơ và thách thức của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 đối với nền khoa học, công 
nghệ Việt Nam.

Thứ ba, tăng cường dự báo tình hình, phát hiện, 
nắm bắt những vấn đề bức thiết từ tình hình trong 
nước và quốc tế; chủ động cung cấp thông tin tuyên 
truyền, định hướng dư luận xã hội trên các lĩnh vực 
chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - 
an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc 
gia và độc lập dân tộc. Nghiên cứu những nhân tố 
tác động thuận và không thuận tới tư tưởng chính 
trị, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của các giai 
tầng xã hội, phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính 
quyền các cấp để có giải pháp phù hợp.

Thứ tư, tăng cường chỉ đạo, định hướng, quản lý 
các hoạt động báo chí - xuất bản; triển khai phong 
trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong 
các cơ quan báo chí”;  nắm bắt tình hình hoạt động 
của các cơ quan báo chí, tâm tư, nguyện vọng của 
đội ngũ những người làm báo; rà soát, kiểm tra 
việc thực hiện định hướng tư tưởng chính trị, tôn 
chỉ, mục đích, hoạt động tác nghiệp của cơ quan 
báo chí, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp 
sai phạm; phát huy vai trò chủ lực của báo chí trên 
mặt trận tư tưởng của Đảng. Chủ động định hướng, 
cung cấp thông tin cho báo chí. Tiếp tục đổi mới nội 
dung, hình thức giao ban báo chí. 

Thứ năm, đổi mới hiệu quả công tác thông tin 
cơ sở; thông tin đối ngoại và tuyên truyên truyền 
miệng. Tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin 
tuyên truyền về kết quả đạt được trong phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, tăng 
cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Duy trì 
tổ chức tốt hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, 
cũng như quản lý, tổ chức có hiệu quả hoạt động 
của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong 
toàn tỉnh. Nâng cao chất lượng hình thức, nội dung 
Bản tin Tuyên giáo, Thông báo nội bộ, Trang thông 
tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Nam và các ấn phẩm 
tuyên truyền tại các đơn vị, địa phương.

Thứ sáu, tăng cường công tác chỉ đạo văn hóa, 
văn nghệ, trọng tâm xác định và triển khai thực hiện 
cụ thể nội dung, tiêu chí hệ giá trị văn hóa, hệ giá 
trị gia đình và chuẩn mực con người Quảng Nam 
trong thời kỳ mới. Nắm bắt, làm tốt công tác tư 

tưởng, chính trị đối với trí thức, văn nghệ sĩ, động 
viên, khuyến khích văn nghệ sỹ phát huy tinh thần 
đoàn kết, trí tuệ, sức sáng tạo trong hoạt động văn 
hóa, văn nghệ. Chú trọng bảo tồn, kế thừa và phát 
huy các giá trị văn hóa. 

Thứ bảy, việc triển khai thực hiện Kết luận 01-
KL/TW cần đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả trong 
triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 
2021-2025 gắn với Kết luận 21-KL/TW. Trọng tâm là 
tổ chức học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng, 
hiệu quả Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới 
sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực tự cường; khẳng định vị 
thế và khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam” và xây 
dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên 
trong tình hình mới.

Thứ tám, rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên 
giáo các cấp gắn với tổ chức công tác đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng 
lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với đầu tư, ứng 
dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị. Đồng thời 
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức 
hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin trong điều hành, tác nghiệp; đẩy mạnh phong 
trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác thi 
đua, khen thưởng trong toàn ngành. Cần tiếp tục 
quán triệt, thực hiện hiệu quả Quyết định số 238-
QĐ/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành 
Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với 
cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Có như vậy mới 
làm cho công tác tuyên giáo ngày càng bám sát, 
phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị, trở thành khâu 
không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế - 
xã hội tỉnh nhà.

Thứ chín, duy trì, đổi mới nội dung, hình thức tổ 
chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao ban trong 
toàn ngành đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trọng 
tâm là tham mưu chuẩn bị nội dung, phối hợp phục 
vụ Hội thảo khoa học cấp tỉnh về “Nghiên cứu, vận 
dụng các quan điểm trong 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 vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam” 
tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên 
giáo toàn quốc 6 tháng đầu năm 2023 tại Quảng 
Nam; các cuộc hội thảo, tọa đàm trên các lĩnh vực 
báo chí, lịch sử Đảng, dư luận xã hội./.
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Năm 2022, trong bối cảnh 
còn nhiều khó khăn và 
thách thức do bị ảnh hưởng 

bởi những biến động phức tạp 
của tình hình thế giới và khu vực; 
thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến 
khó lường, song nhờ phát huy sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị và 
sự đồng thuận của các tầng lớp 
Nhân dân nên đến nay tất cả các 
nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Nghị 
quyết 18-NQ/TU của Tỉnh uỷ Quảng 
Nam đều đạt và vượt kế hoạch, 
trong đó có các chỉ tiêu vượt bậc 
gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm 
trong tỉnh GRDP, tổng vốn đầu tư 
toàn xã hội, thu ngân sách trên địa 
bàn, giảm số hộ nghèo, công tác phát triển đảng 
viên, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ 
sinh... Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp 
tích cực của công tác dân vận trong hệ thống chính 
trị từ tỉnh đến cơ sở; từ công tác dân vận của cấp uỷ, 
tổ chức Đảng đến công tác dân vận của các cơ quan 
Nhà nước, chính quyền, lực lượng vũ trang và công 
tác dân vận của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. 
Những kết quả đạt được trong công tác dân vận của 
hệ thống chính trị trong thời gian qua đã góp phần 
quan trọng vào việc tăng cường niềm tin, sự đồng 
thuận xã hội; khích lệ, động viên Nhân dân trên địa 
bàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua 
yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng an ninh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị 
vững mạnh.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 
27-NQ/TU của Tỉnh uỷ Quảng Nam với chủ đề công 
tác năm 2023 “Tập trung phát triển kinh tế -xã hội, 
tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính và chuyển đổi số; nâng cao 
chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 

HUỲNH THỊ THUỲ DUNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

 Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Nam

Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận tỉnh Quảng Nam năm 2022

hệ thống chính trị”, các cấp, các ngành cần tiếp tục 
phát huy vai trò công tác dân vận gắn với nhiệm 
vụ chính trị được giao nhằm đạt được kết quả cao 
nhất, trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm sau:

1. Cấp uỷ, tổ chức Đảng tiếp tục nhất quán 
phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học 
dân và có trách nhiệm với Nhân dân, lấy niềm tin và 
hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu” 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân 
vận; chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở, quy chế công tác dân vận của hệ thống 
chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao 
của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Trong đó, tập 
trung lãnh đạo công tác nắm bắt tình hình Nhân 
dân gắn với chỉ đạo giải quyết những nhiệm vụ khó 
khăn, vướng mắc; những vấn đề bức xúc nổi cộm, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
Nhân dân, nhất là trong công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án, công 
trình trọng điểm; các chương trình phát triển kinh 
tế xã hội, nhất là các vùng động lực và khu vực miền 
núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu 
qủa công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân; 

PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG TÁC DÂN VẬN 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI
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chăm lo đời sống vật chất, tinh nhần cho Nhân dân, 
nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo; Nhân 
dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh 
hưởng do thiên tai, dịch bệnh... Qua đó, kịp thời 
động viên, khích lệ nhân nhân tích cực tham gia 
vào các phong trào thi đua yêu nước, phong trào 
thi đua dân vận khéo gắn với cuộc vận động học 
tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác dân vận trong tình hình mới, xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân và giữ mối quan 
hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng với Nhân dân, tạo 
sự đồng thuận xã hội sâu sắc.

2. “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân 
vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền 
các cấp trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị 
số 33/TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ. Theo đó, chính quyền các cấp cần tiếp tục cụ 
thể hóa và đề ra các giải pháp trong việc gắn kết 
giữa công tác dân vận với công tác xây dựng và 
triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát 
triển KT-XH, đảm bảo QP-AN phù hợp với yêu cầu 
phát triển và tình hình thực tiễn.

Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục thực hiện 
tốt và nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, 
tiếp công dân, tiếp xúc cử tri định kỳ theo qui định; 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
Nhân dân; ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ 
đời sống dân sinh, góp phần tạo động lực thúc đẩy 
phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo các 
sở ngành, uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục làm tốt 
công tác quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả 
công tác dân vận chính quyền gắn với nhiệm vụ 
chính trị được giao, trọng tâm là tập trung phát triển 
KT-XH; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số…

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng 
công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, ý kiến kiến nghị của người dân một 
cách đồng bộ ở cả 3 cấp. Tổ chức các hội nghị đối 
thoại định kỳ, đột xuất với Nhân dân, doanh nghiệp 
để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
liên quan đến tình hình KT-XH. Thực hiện tốt chính 
sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Tăng cường  
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp 
luật của nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan 
đến đời sống của Nhân dân, xử lý tham nhũng, tiêu 
cực, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của công dân.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết 
định 540/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của 
UBND tỉnh về thành lập tổ công tác theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vu, kết luận, chỉ 
đạo do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao; Quyết 
định 1535/QĐ-UBND về thành lập Tổ kiểm tra công 
vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động tại các đơn vị, địa phương 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định 3363/QĐ-
UBND về việc công bố kết quả công tác dân vận đối 
với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp…

Các lực lượng vũ trang tỉnh và Bộ tư lệnh Cảnh 
sát biển vùng 2 tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận 
các cấp trong việc thực hiện tốt các chương trình 
phối hợp đã ký kết; đẩy mạnh các hoạt động hướng 
về cơ sở, trong đó chú trọng đến vùng khó khăn, 
vùng thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch 
bệnh… nhằm đảm bảo an toàn cho Nhân dân; chủ 
động tham gia vào các phần việc trong thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển 
đảo…  góp phần gắn kết sâu đậm tình cảm quân 
- dân , củng cố niềm tin, xây dựng “thế trận lòng 
dân” ngày càng vững chắc, tiếp tục làm ngời sáng 
hình ảnh Anh Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sỹ CAND 
trong thời kỳ mới.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động công tác dân vận của MTTQ Việt Nam và các tổ 
chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh theo hướng 
sâu sát cơ sở, nhất là vùng khó khăn, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, trong đó hướng mạnh vào nắm 
bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính 
đáng, hợp pháp của nhân dân; làm cầu nối quan 
trọng giữa Đảng với Nhân dân. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, công 
nhân lao động và các tầng lớp nhân dân thực hiện 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền, vận 
động Nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện 
hiệu quả Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2023 của Tỉnh uỷ; kế hoạch phát triển kinh tế-
xã hội, đảm bảo QP-AN năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát động các phong trào thi đua, cuộc vận 
động đảm bảo thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt 
chức năng đại điện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi 
ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên 
và Nhân dân; tích cực giám sát, phản biện xã hội, 
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

(Xem tiếp trang 25)
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Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn 
mạnh “Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về 
nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị 
của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám 
sát và kỷ luật đảng”. Thực tiễn sau một năm triển 
khai Nghị quyết 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 
của Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXII) về tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 
Đảng giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục khẳng định: 
ở đâu và khi nào cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy 
quan tâm, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, 
phát huy trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo 
thì ở đó hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật của 
Đảng được đẩy mạnh, chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả được nâng lên.

Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của toàn Đảng, 
trước hết là của cấp ủy

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, coi trọng công tác 
kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng. Theo 
Người, "Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì 
cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao  
ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta 
đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết 
điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm 
tra". Tổng kết thực tiễn, Đảng ta khẳng định kiểm 
tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh 
đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không 
có lãnh đạo. Nghị quyết Trung ương 5, khoá X về 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã 
nhấn mạnh: "Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan 
trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức 
năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, 
trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu 
cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành…".

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm 

PHAN THÁI BÌNH
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, 

Đại biểu Quốc hội Khóa XV

tra, giám sát, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã quan tâm, tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác 
kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc tổ 
chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, các quy định, quyết định, kết luận, hướng 
dẫn … của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật đảng với tinh thần đổi mới, thiết 
thực, hiệu quả, bảo đảm đúng thời gian quy định, 
giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững 
công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các quy định 
mới. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về 
nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động 
trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, 
đảng viên.

Đồng thời, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp 
ủy các cấp đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, 
ban hành mới các nghị quyết, quy định, quy chế, 
quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của 
Đảng đảm bảo thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, tạo 
nền tảng cho công tác kiểm tra, giám sát cả nhiệm 
kỳ 2020-2025. Trong đó, lần đầu tiên từ khi tái lập 
tỉnh Quảng Nam đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị 
quyết chuyên đề về tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025; ban 
hành Quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 
trong Đảng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy 
trình kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, 
giúp việc của Tỉnh ủy, Quy định về tổ chức và hoạt 
động của các đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát của Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lần đầu tiên ban hành 
Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Cục Thi 
hành án dân sự tỉnh trong việc thi hành án và thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, 
nâng tổng số cơ quan, đơn vị phối hợp với UBKT 
Tỉnh ủy trong công tác KT-GS lên 13 đơn vị.

Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng,
hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
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Đầu nhiệm kỳ và hằng năm, Tỉnh ủy, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch 
kiểm tra, giám sát theo phương châm "Giám sát 
phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", 
tránh chồng chéo nhưng không bỏ sót, bỏ trống 
địa bàn, lĩnh vực; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng 
gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Một điểm mới 
trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 đồng 
thời cũng thể hiện rõ quyết tâm, trách nhiệm của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, thực hiện 
nhiệm vụ KT-GS là bên cạnh việc tham mưu Tỉnh ủy 
ban hành chương trình kiểm tra, giám sát thì Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình, kế 
hoạch kiểm tra, giám sát riêng; các cơ quan tham 
mưu, giúp việc của Tỉnh ủy trước đây chủ yếu tham 
mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện 
chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, không 
tổ chức kiểm tra, giám sát theo ngành, lĩnh vực phụ 
trách nhưng nay đã ban hành kế hoạch kiểm tra, 
giám sát của mình. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên 
chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy, 
UBKT các cấp xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, 
chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng 
năm sát với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình 
hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, tránh tình 
trạng rập khuôn, máy móc áp dụng chung cho tất 
cả các tổ chức đảng, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện 
chặt chẽ công tác phối hợp giữa UBKT với các tổ 
chức đảng và cơ quan, cá nhân liên quan trong 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; 
quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT, 
cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. 
Định kỳ, cấp ủy nghe UBKT cùng cấp báo cáo kết 
quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để kịp 
thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những 
vấn đề phức tạp, nổi cộm; đồng thời, chỉ đạo, định 
hướng hoạt động kiểm tra, giám sát; chủ trì sơ kết, 
tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. 

Từ sự quan tâm chỉ đạo toàn diện, sát sao của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tạo động 
lực và điều kiện thuận lợi cho UBKT Tỉnh ủy, cấp 
ủy, UBKT các cấp tăng cường triển khai thực hiện 
nhiệm vụ từ đó nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Qua 
tăng cường KT-GS, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các 
cấp đã kịp thời làm rõ thiếu sót, khuyết điểm của 
tổ chức đảng, đảng viên để chấn chỉnh, uốn nắn, 
khắc phục; phát hiện, đề nghị cấp có thẩm quyền 
xem xét, điều chỉnh những chủ trương, chính sách 

chưa phù hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, 
dư luận, Nhân dân quan tâm. Đồng thời, xem xét 
xử lý kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời tổ chức 
đảng, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ 
cương của Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong cán 
bộ, đảng viên, củng cố, nâng cao niềm tin của quần 
chúng Nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn 
còn một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa 
thật sự coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám 
sát, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác 
tổ chức nghiên cứu, quán triệt các quy định, hướng 
dẫn của Trung ương về kiểm tra, giám sát của một 
số cấp ủy chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; 
việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết đôi lúc 
còn rập khuôn, chưa phù hợp với tình hình thực 
tế của địa phương, đơn vị. Chương trình, kế hoạch 
kiểm tra, giám sát có nơi còn dàn trải, chưa trọng 
tâm, trọng điểm, chưa đi vào những vấn đề nổi cộm, 
lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm hoặc những vấn đề 
tồn tại, bức xúc của địa phương, đơn vị; phát hiện 
khuyết điểm, vi phạm qua kiểm tra, giám sát còn ít, 
hiệu quả, hiệu lực còn hạn chế. Việc đầu tư hiện đại 
hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện chưa thỏa 
đáng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tổ chức bộ máy 
UBKT đôi lúc chưa được kịp thời củng cố, kiện toàn.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất 
lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát 

Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay 
đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhằm nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; 
phòng, chống tham nhũng gắn liền với chống lãng 
phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi gắn liền với kiên 
quyết xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”, do vậy trong thời gian tới, cấp 
ủy các cấp cần phải tăng cường trách nhiệm, quyết 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, 
hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 
luật của Đảng, trước mắt cần thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, nhận thức là cơ sở, là điểm khởi đầu của 
hành động, nhận thức đúng thì mới có hành động 
đúng và nhận thức phải đi cùng với trách nhiệm. Vì 
vậy, cấp ủy, mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy 
phải tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hoạt động tuyên 
truyền, học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn 
của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
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Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám 
sát, tăng cường nội dung, hình thức nhằm tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và 
quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT 
các cấp, cán bộ, đảng viên đối với công tác KT-GS, 
kỷ luật của Đảng. 

Hai là, cấp ủy các cấp thường xuyên giám sát, 
nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức 
đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý 
và người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, 
cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, 
từ đầu, giải quyết từ sớm những vấn đề phát sinh, 
không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. 
Hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp xây 
dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có 
trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lắp 
nhưng không bỏ sót, bỏ trống địa bàn, lĩnh vực; nội 
dung kiểm tra, giám sát tập trung những ngành, 
lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, những vấn đề nổi cộm, 
bức xúc mà dư luận và Nhân dân quan tâm. Phải 
kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời để phòng 
ngừa và xử lý vi phạm, khuyết điểm khi mới manh 
nha; lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” 
là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và giúp tổ chức 
đảng và đảng viên “tự soi”, “tự sửa” để thấy rõ được 
ưu điểm, khuyết điểm, nếu có vi phạm phải xử lý để 
giữ nghiêm kỷ luật Đảng, góp phần ngăn chặn và 
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 đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự đoàn kết, 
thống nhất về nhận thức và hành động trong cán 
bộ, đảng viên.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp trong thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT với các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát; phát 
huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị - xã hội, của Nhân dân, báo 
chí và công luận trong kiểm tra giám sát, đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, hiệu 
quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng”.

Bốn là, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo 
kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, phương 
tiện làm việc cho hoạt động của UBKT và cơ quan 
UBKT các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 

luật của Đảng; thường xuyên quan tâm xây dựng, 
củng cố, kiện toàn UBKT và cơ quan UBKT đảm bảo 
số lượng, chất lượng, trong đó chú trọng nâng cao 
năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của 
cán bộ làm công tác KT-GS các cấp.

Năm là, tăng cường chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng 
kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, từ đó, kịp 
thời biểu dương, khen thưởng các gương tập thể, 
cá nhân điển hình tiên tiến, phổ biến mô hình, kinh 
nghiệm hay, cách làm mới trong công tác kiểm tra, 
giám sát, tập trung tìm giải pháp giải quyết những 
vướng mắc và công việc mới phát sinh./.

Sáu là, cần xử lý kịp thời, nghiêm minh 
những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng quyền 
lực để thực hiện những hành vi sai trái trong 
công tác cán bộ và có cơ chế bảo vệ những 
người phản ánh, tố cáo đúng các hành vi lạm 
dụng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, bao 
che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, hành 
vi tham nhũng, lãng phí.

Và giải pháp rất quan trọng nữa là, chính 
những người được Đảng và Nhân dân giao 
quyền lựa chọn cán bộ và những cán bộ được 
lựa chọn để giao quyền lực thực thi nhiệm vụ 
trong hệ thống chinh trị phải thường xuyên tự 
kiểm soát mình, tự tu, tự dưỡng, tự soi, tự sửa 
để không bị tha hóa bởi chính quyền lực ấy; 
phải trân trọng và giữ gìn lời hứa trước Đảng, 
trước Nhân dân. 

Xác định kiểm soát quyền lực trong công 
tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, 
là công việc trọng yếu, cần kíp của Đảng bộ và 
toàn hệ thống chính trị, trong thời gian tới, các 
cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục nghiên cứu 
lý luận, tổng kết thực tiễn trên cơ sở thực hiện 
đồng bộ, có kết quả các quy định, hướng dẫn 
của Trung ương về công tác cán bộ, các giải 
pháp nêu trên, để triển khai thực hiện có hiệu 
quả việc kiểm soát quyền lực trong công tác 
cán bộ, góp phần thiết thực vào việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng 
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đưa Quảng 
Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước 
vào năm 2030./.

(Tiếp theo trang 14)Thực hiện...
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Năm 2022, trong bức tranh 
phát triển chung của cả nước 
và tỉnh Quảng Nam khi dịch 

bệnh Covid 19 được kiểm soát, diện 
mạo Hội An có nhiều khởi sắc, khi 
kinh tế từng bước phục hồi và phát 
triển1. Thương hiệu Hội An tiếp tục 
vươn tầm thế giới: Hội An là đại 
diện duy nhất của Việt Nam, đứng 
thứ 20 trong danh sách 25 thành 
phố tốt nhất thế giới năm 2022 do 
độc giả của Tạp chí du lịch nổi tiếng 
hàng đầu thế giới Travel + Leisure 
bình chọn; đồng thời, 03 lần được 
Giải thưởng du lịch thế giới - World 
Travel Awards vinh danh ở hạng 
mục “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” 
(2019, 2021 và 2022). Đây là thành quả, là nỗ lực của 
cả hệ thống chính trị thành phố trong đó phải kể 
đến vai trò lãnh đạo của Thành uỷ và các tổ chức cơ 
sở Đảng; sự điều hành chủ động, linh hoạt của chính 
quyền trên tất cả các lĩnh vực và đặc biệt là sự tham 
gia đầy sáng tạo của các doanh nghiệp và người dân 
để góp phần triển khai thực hiện hiệu quả công tác 
thông tin đối ngoại và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị của địa phương.

Nhận thức rõ công tác thông tin đối ngoại là 
một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên 
truyền, công tác tư tưởng của Đảng và là nhiệm vụ 
thường xuyên, lâu dài, trên cơ sở chỉ đạo của Trung 
ương, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Tỉnh 
và căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn, Ban 
Thường vụ Thành ủy Hội An đã ban hành nhiều văn 
bản thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 

1. Giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh 2010 toàn thành 
phố ước đạt 4.661,4 tỷ đồng, vượt 10,7% kế hoạch năm (KH) 
và tăng 18,6% so với cùng kỳ (CK). Tổng thu ngân sách nhà 
nước ước đạt 2.475,9 tỷ đồng/1.916,79 tỷ đồng, đạt 129,2% 
dự toán, tăng 36,2% so với CK.

2022; đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy 
kịp thời triển khai, hướng dẫn các tổ chức cơ sở 
Đảng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công 
tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng, phổ 
biến chủ trương, đường lối và các hoạt động đối 
ngoại của Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Nam, thành 
phố Hội An bên cạnh việc tuyên truyền các ngày lễ 
lớn, sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa và tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh, địa 
phương; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 
luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch 
nhất là trong vấn đề biên giới, biển, đảo, dân tộc, 
tôn giáo, dân chủ, nhân quyền..; định hướng tuyên 
truyền thông tin đối ngoại cho đội ngũ báo cáo viên 
và các cơ quan thông tin của thành phố; thông tin 
đối ngoại quảng bá, nâng cao hình ảnh, văn hóa, 
con người Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng 
trong mắt bạn bè quốc tế.

Không dừng lại ở đó, công tác tuyên truyền về 
thông tin đối ngoại được Đài Truyền thanh - Truyền 
hình thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố 
thường xuyên cập nhật nhất là một số quan điểm 
chỉ đạo về công tác đối ngoại theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Giao lưu văn hóa Hội An -  Nhật bản lần thứ 18

Hội An đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, góp phần 
đảm bảo an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội

TRẦN ÁNH
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hội An
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Đảng, kết quả hoạt động đối ngoại 
của đất nước, của tỉnh và của thành 
phố và đặc biệt là tuyên truyền nền 
văn hóa của các nước trên thế giới 
có mối quan hệ giao lưu, hợp tác với 
thành phố Hội An nói riêng và tỉnh 
Quảng Nam nói chung. Đài Truyền 
thanh - Truyền hình đã tuyên truyền 
công tác thông tin đối ngoại trong 
chương trình thời sự tổng hợp 
hàng ngày, chương trình thông tin 
âm nhạc phát trên sóng Đài Truyền 
thanh - Truyền hình thành phố cùng 
chuyên mục Thông tin đối ngoại 
mỗi tháng 1 số theo sự chỉ đạo của 
Sở Thông tin Truyền thông và thành 
phố Hội An. Trên lĩnh vực truyền 
hình, Đài Truyền thanh - Truyền hình đã sản xuất 
các tin truyền hình phản ánh công tác thông tin đối 
ngoại phát định kỳ trên sóng Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh vào thứ Tư cách tuần và trang thông tin 
điện tử Đài TT-TH thành phố. Ngoài ra, trang thông 
tin điện tử hoianrt.vn, hoianworldheritage.org.vn 
phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, tuyên truyền, quảng bá các sự kiện văn 
hóa của địa phương, các hoạt động giao lưu, hợp 
tác đối ngoại trên các lĩnh vực của thành phố, các 
địa phương và tổ chức hợp tác nước ngoài.

Là thành phố đi lên từ phát triển du lịch, hình 
ảnh Hội An trong mắt bạn bè quốc tế đã trở thành 
một “điểm đến thương hiệu”, do vậy, các thế hệ lãnh 
đạo thành phố luôn xem trọng và tập trung cho 
công tác đối ngoại nhất là trong xu thế toàn cầu hóa 
và hội nhập quốc tế như hiện nay. Với lợi thế thành 
phố di sản, nơi lưu giữ và giao thoa của nhiều nền 
văn hóa cùng với nếp sống nhân tình thuần hậu, 
Hội An đã và đang phát triển dựa trên những truyền 
thống và bản sắc tốt đẹp riêng có của mình trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế không chỉ là xu thế mà 
đã trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Chính 
vì thế, trong nhiều năm qua, thành phố luôn duy 
trì mối liên hệ hữu nghị với các đối tác, địa phương 
nước ngoài cũng như các đơn vị kết nghĩa trong 
nước. Thường xuyên tổ chức các chương trình, sự 
kiện giao lưu văn hóa, quảng bá, xúc tiến du lịch với 
Hàn Quốc, Nhật Bản... 

Hội An cũng là địa chỉ đáng tin cậy cho nhiều sự 
kiện quốc tế như Liên hoan ẩm thực quốc tế, Hội 
thi hợp xướng Quốc tế, Hoa hậu Đại sứ du lịch thế 
giới và gần đây nhất là Hội nghị lần thứ 57 của Uỷ 

ban Văn hóa - Thông tin ASEAN, Liên hoan âm nhạc 
ASEAN. Các hoạt động văn hóa - du lịch tầm quốc 
gia, quốc tế được tổ chức tại thành phố góp phần 
tăng tính hiệu quả trong công tác giới thiệu, quảng 
bá văn hóa bản địa với bạn bè quốc tế nhằm kích 
cầu du lịch và thu hút khách đến Hội An. Thành phố 
luôn chú trọng việc giới thiệu, quảng bá về Hội An 
thông qua những thành tựu kinh tế, văn hóa - xã 
hội, tiềm năng, thế mạnh, từ đó tăng cường mối 
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An và các nước 
trên thế giới và thu hút nhiều tổ chức quốc tế, tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài quan tâm viện trợ, 
hỗ trợ phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân 
dân, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Bước ra từ đại dịch Covid 19, trong khuôn khổ 
Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam 
- điểm đến du lịch  xanh”, Hội An liên tiếp tổ chức các 
sự kiện văn hóa đặc sắc, có nhiều sản phẩm mới “Hội 
An - Sắc màu của lụa”, Lễ hội Trà Việt... mang lại hiệu 
quả thiết thực trong hoạt động thông tin đối ngoại. 
Bên cạnh đó, việc đón tiếp các đoàn đại biểu thành 
phố kết nghĩa Wernigerode, Cộng hòa LB Đức; 
Đoàn đại biểu của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt 
Nam, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, 
Văn phòng Dự án opera “Công nữ Anio”, Văn phòng 
JICA tại Việt Nam, Công ty TAKARA Nhật Bản, Tỉnh 
Nagasaki, Thành phố Sakai, Thành phố Matsusaka, 
và Trường Đại học Kinh tế thành phố Takasaki đến 
Hội An tham dự sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An 
- Nhật Bản” lần thứ 18, năm 2022… là một minh 
chứng rõ nét cho sự giao thoa, tiếp biến các nền 
văn hóa tại mảnh đất thấm đượm tình người. 

Xác định văn hóa nhân tình thuần hậu là nền 
tảng, là cốt lõi, là cánh cửa mở ra thế giới cùng với 

Bế mạc liên hoan âm nhạc Asean 2022 tại Hội An
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phương châm “Mỗi người dân là một đại sứ thân thiện”, 
quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong định hướng xây 
dựng Hội An - Thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch 
càng thể hiện rõ nét, sinh động trong các Nghị quyết, đề 
án chuyên đề2 để từ đó tạo nên một Hội An trong lòng 
bè bạn quốc tế với nhiều danh xưng mỹ miều: “Thành 
phố của những danh hiệu”, Top 15 thành phố tuyệt vời 
nhất châu Á, Top 10 điểm chụp ảnh hàng đầu Việt Nam, 
Top 5 điểm đến về nghệ thuật và ẩm thực, Thành phố du 
lịch hấp dẫn nhất thế giới, Thành phố lãng mạn nhất thế 
giới… Thành quả đó chính là sự dày công vun đắp của 
bao thế hệ người dân phố Hội nơi đây. Là chủ thể của 
di sản văn hóa thế giới, hơn ai hết người dân Hội An xác 
định được trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn, 
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong việc 
quảng bá hình ảnh, con người Hội An nói riêng và tỉnh 
Quảng Nam, đất nước Việt Nam nói chung đến với bạn 
bè quốc tế góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của 
hoạt động thông tin đối ngoại bắt đầu từ hoạt động đối 
ngoại nhân dân hết sức chủ động, tích cực và đầy sáng 
tạo của mình.

Nhìn từ phẩm chất nhân tình thuần hậu của người 
Hội An trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, dù đời sống 
gặp khó khăn vì sản xuất, kinh doanh bị đình trệ nhưng 
người Hội An vẫn cùng nhau lan tỏa những hình ảnh 
đẹp, ấm áp tình người khi hỗ trợ, giúp đỡ du khách trong 
thời gian lưu trú, cách ly tại Hội An. Có thể khẳng định 
rằng đây chính là cách quảng bá Hội An hiệu quả nhất 
khi “chạm đến trái tim” của bè bạn quốc tế vừa không tốn 
kinh phí vừa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách 
về một điểm đến với những người dân thân thiện, hiếu 
khách. 

Chào đón năm 2023 với quyết tâm xây dựng và phát 
triển một nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại 
và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao 
“Cây tre Việt Nam” như lời phát biểu của đồng chí Tổng bí 
thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 
năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội An 
sẽ đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy những kết quả 
đạt được trong thời gian qua lên một tầm cao mới, góp 
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành 
phố, xây dựng Hội An ổn định, ngày càng phát triển 
toàn diện và bền vững để Hội An luôn là sự lựa chọn, 
là điểm đến hàng đầu khi du khách đến với Việt Nam 
và để góp phần định vị thương hiệu, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, tạo nhiều cơ hội cho Quảng Nam hội nhập 
và phát triển./.

2. Nghị quyết 04 xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp 
ứng yêu cầu xây dựng Hội An-thành phố sinh thái văn hóa du 
lịch, đề án xây dựng “Hội An nhân tình thuần hậu”

Thực hiện hiệu quả, trọng thị công tác đối 
ngoại nhân dân. 

4. Ban Dân vận các cấp cần chủ động 
làm tốt công tác tham mưu, phối hợp và 
tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao. Trọng tâm 
là: tập trung làm tốt công tác tham mưu 
cho cấp uỷ ban hành các Nghị quyết, đề 
án, tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết 
các chủ trương của Đảng về công tác dân 
vận đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước 
giao nhiệm vụ; thực hiện tốt nhiệm vụ của 
cơ quan thường trực các Ban chỉ đạo thực 
hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và Ban chỉ đạo 
thực hiện công tác tôn giáo. Tổ chức ký kết 
và triển khai thực hiện các chương trình 
phối hợp với các cơ quan liên quan đảm 
bảo chặt chẽ, khoa học. Phối hợp trong 
việc nắm chắc tình hình nhân dân, dân tộc, 
tôn giáo gắn với kịp thời đề xuất các cấp 
có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những 
vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân, dư 
luận quan tâm. Hướng dẫn công tác tuyên 
truyền, vận động trong việc thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là ở 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công 
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối 
với các dự án, công trình trọng điểm; Đẩy 
mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
trên các lĩnh vực. Tổ chức các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về 
công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ ở cơ 
sở. 

Năm 2023 là năm đánh giá giữa nhiệm 
kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp; cũng là năm Tỉnh uỷ sẽ ban hành Nghị 
quyết chuyên đề về tăng cường công tác 
dân vận trong tình hình mới và thông qua 
đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận 
của hệ thống chính trị trong phát triển KT-
XH miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số của tỉnh. Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, 
giải pháp nêu trên chính là góp phần quan 
trọng vào việc phát huy vai trò công tác dân 
vận trong tình hình mới./.

(Tiếp theo trang 19)

Phát huy...
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Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam 
hiện nay có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 
gồm 37 đảng bộ và 27 chi bộ với 4387 đảng 

viên; có 295 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đảng 
bộ Khối bao gồm các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ 
quan, đơn vị cấp tỉnh, nhiều đơn vị giữ vai trò trọng 
yếu trên các lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị và kinh tế - xã hội. Những cơ quan, 
đơn vị này có nhiệm vụ vừa làm tham mưu cho Tỉnh 
uỷ, UBND tỉnh những chủ trương, nghị quyết xây 
dựng đảng và hệ thống chính trị, về phát triển kinh 
tế- xã hội, vừa tổ chức chỉ đạo thực hiện những chủ 
trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa 
bàn toàn tỉnh. Về cán bộ đảng viên, các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh, các ngành, các đồng chí Tỉnh uỷ viên 
đều tham gia sinh hoạt trong Đảng bộ. Đội ngũ cán 
bộ đảng viên nói chung có trình độ học vấn, chuyên 
môn, chính trị tương đối cao so với mặt bằng chung. 
Do vậy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ có 
vai trò hết sức quan trọng; mọi hoạt động đều có 
ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp trên phạm vi 
toàn tỉnh, đồng thời đòi hỏi yêu cầu cao về công tác 
xây dựng đảng và trách nhiệm nêu gương và thực 
thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn 
Đảng bộ.

Thực trạng về công tác xây dựng Đảng thời 
gian qua

Những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trực 
thuộc Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức nỗ lực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát 
triển KTXH, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống 
chính trị góp phần quan trọng trong việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ 
quan tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Các tổ 
chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh 
đạo trong các cơ quan, đơn vị. Năng lực thực hiện 
nhiệm vụ chính trị được nâng lên; công tác giáo 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng 
và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
trong giai đoạn mới

THÁI BÌNH
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy

 Khối các cơ quan tỉnh

dục chính trị tư tưởng được tăng cường, việc “Học 
tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) có nhiều chuyển biến; công 
tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, 
đội ngũ cấp ủy cơ sở thường xuyên được kiện toàn, 
củng cố; chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ 
được duy trì, đảm bảo theo quy định của Điều lệ 
Đảng; nguyên tắc tổ chức, chế độ tự phê bình và phê 
bình trong sinh hoạt Đảng được thực hiện tốt hơn; 
công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên được thực 
hiện đúng quy trình, bảo đảm số lượng, chất lượng; 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát 
và thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành chặt chẽ, 
nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, giữ vững 
nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng… Công tác 
quản lý, rèn luyện đảng viên và phân công nhiệm 
vụ đảng viên được chú trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng 
viên được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ 
và lý luận chính trị, nhiều đồng chí được rèn luyện, 
thử thách, trưởng thành qua thực tiễn công tác, giữ 
vững được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, 
không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ 
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đội ngũ cấp 
ủy các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng; làm tốt 
rà soát, bổ sung, phê duyệt quy hoạch cấp ủy cơ sở. 
Kịp thời sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với 
tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác xây dựng đảng, năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của một số TCCSĐ và chất lượng đội ngũ 
đảng viên trong Khối vẫn còn bộc lộ những hạn 
chế, khuyết điểm, chưa đáp ứng yêu cầu công tác 
xây dựng Đảng trong tình hình mới, đó là:

Thứ nhất, với vai trò là hạt nhân chính trị, nhiệm 
vụ hàng đầu của tổ chức cơ sở đảng là lãnh đạo cán 
bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của cơ quan nhưng cũng có một số tổ chức cơ 
sở đảng thực hiện không tốt quá trình này; vai trò 
của các cấp uỷ đảng mờ nhạt, thiếu thuyết phục đối 
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với quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, các kế hoạch công tác của cơ quan đơn vị, mà 
nguyên nhân chính là việc xây dựng quy chế hoạt 
động của cấp ủy không rõ ràng, cụ thể, hoặc quy 
chế chỉ là hình thức, thực tế không làm theo quy 
chế hay không kịp thời bổ sung quy chế.

Thứ hai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 
cán bộ đảng viên và công chức viên chức ở một số 
cơ sở vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực, năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu chưa ngang tầm với 
nhiệm vụ. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của 
cán bộ, đảng viên thiếu kịp thời, chưa quan tâm, 
chú trọng đến việc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với 
CBCCVC, người lao động trong cơ quan, đơn vị dẫn 
đến tình trạng tạo ra khoảng cách giữa lãnh đạo với 
CBCCVC, không kịp thời giải quyết những kiến nghị, 
đề xuất, nguyện vọng, tâm tư, tình cảm. Mối quan 
hệ giữa bí thư cấp ủy với thủ trưởng cơ quan còn 
những vấn đề chưa rõ. Trên thực tế chưa phát huy 
được sức mạnh của mối quan hệ này và thậm chí 
mối quan hệ này là nguyên nhân dẫn đến mất đoàn 
kết ở một số tổ chức cơ sở đảng; Công tác kiểm tra, 
giám sát trong những năm qua chưa thực sự chú 
trọng; nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kiểm tra ở các 
cơ sở còn nhiều hạn chế. Một số đảng bộ, chi bộ 
có chương trình, kế hoạch kiểm tra nhưng chỉ là 
hình thức, chưa được xây dựng thành nề nếp, chưa 
thành một nội dung bắt buộc của chương trình 
hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Việc giải quyết 
đơn thư ở một số đơn vị chưa kịp thời, dứt khoát, 
còn để kéo dài ảnh hưởng đến tình hình tư tưởng 
trong cơ quan, đơn vị; chế độ sinh hoạt chi bộ một 
số nơi chưa đảm bảo, nội dung chất lượng chưa cao. 
Có chi bộ thiếu sức chiến đấu, không đủ uy tín trong 
vai trò lãnh đạo; công tác quản lý đảng viên (cả về 
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về thực hiện 
nhiệm vụ chính trị được giao và về hồ sơ đảng viên, 
công tác đảng vụ) có lúc còn thiếu chặt chẽ. 

Thứ ba, Đảng uỷ cấp trên của tổ chức cơ sở đảng 
là Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh mặc dù đã có nhiều 
chủ trương, biện pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 
đạo các cơ sở tháo gỡ khó khăn nhưng thực sự vẫn 
chưa đáp ứng được những vấn đề nan giải trên cả 
ba mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức cơ sở đảng. 

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên thể hiện 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức 
cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên chưa 
mạnh, vai trò lãnh đạo của Đảng thiếu toàn diện. 
Đây là thực tế cần được thẳng thắn nhìn nhận trong 
bối cảnh chúng ta đang 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, những 
biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" theo Kết 
luận 21 của BCH Trung ương (khóa XIII); đồng thời 
đang triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 21 của BCH 
TW (khóa XIII) về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ 
đảng viên trong giai đoạn mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ 
đảng viên trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của 
BCHTƯ (khóa XIII) về Tăng cường củng cố, xây dựng 
tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ 
đảng viên trong giai đoạn mới đặt ra mục tiêu tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và 
chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, 
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong 
sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân 
dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, 
nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy 
tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm 
vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất 
lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong giai đoạn mới.

Để tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện 
của Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, 
tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng 
viên thuộc Đảng bộ khối CCQ tỉnh trong giai đoạn 
mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra các giải 
pháp như sau:

Một là, cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của 
tổ chức cơ sở đảng cơ quan, xây dựng, bổ sung quy 
chế hoạt động của cấp uỷ, xây dựng mối quan hệ 
giữa cấp uỷ với thủ trưởng, với ban cán sự, đảng 
đoàn và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ 
quan. Tổ chức cơ sở đảng phải thường xuyên đề ra 
chủ trương nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ, 
đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phải thực hiện tốt 
các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết 
là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên tự 
phê bình và phê bình, xây dựng và giữ gìn nề nếp 
sinh hoạt đảng. Làm tốt công tác phân công nhiệm 
vụ và quản lý đảng viên. Coi trọng việc củng cố và 
kiện toàn cấp uỷ- là cơ quan lãnh đạo toàn bộ hoạt 
động của tổ chức cơ sở đảng giữa 2 kỳ đại hội, chất 
lượng cấp ủy luôn là yếu tố có tính chất quyết định 
đến kết quả công tác xây dựng đảng của đảng bộ, 
chi bộ;  Phấn đấu 100% Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ sở 
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đồng thời là thủ trưởng cơ quan theo tinh thần NQ 
21 của BCH Trung ương (khóa XIII).

Hai là, cấp uỷ phải chủ động nắm diễn biến, 
nhận thức tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, 
thường xuyên cung cấp thông tin, giúp đỡ lẫn nhau 
tạo sự nhất trí về quan điểm, đường lối của Đảng, 
kịp thời uốn nắn những lệch lạc. Công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng phải được chú ý đổi mới theo 
hướng mở rộng dân chủ, sinh động, sáng tạo, sát 
hợp với thực tế và cởi mở làm cho đảng viên có điều 
kiện tự nhận thức, tự giáo dục.

Cần củng cố, bồi dưỡng và phát huy vai trò của 
đội ngũ báo cáo viên làm tốt công tác tuyên truyền 
các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước tại cơ sở, thực sự đưa công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng làm nội dung chủ yếu sinh hoạt 
chi bộ, đảng bộ và từng cấp uỷ, coi đây là khâu quan 
trọng để nâng cao chất lượng đảng viên. Chống tư 
tưởng và việc làm trái với đường lối, quan điểm của 
Đảng, tác phong quan liêu, xa rời thực tế, tư tưởng 
cục bộ, gia trưởng, vô tổ chức, vô kỷ luật, chống 
tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong 
nội bộ cơ quan.

Ba là, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở đảng phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng 
đội ngũ đảng viên. Do vậy việc nâng cao chất lượng 
đảng viên và làm trong sạch đảng là yêu cầu cấp 
bách hiện nay. Đảng viên phải nêu cao được vai trò 
tiên phong gương mẫu, phát huy được kiến thức 
và năng lực của mình phục vụ cho sự nghiệp đổi 
mới, tham gia tích cực vào quá trình thực hiện các 
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
các mục tiêu nhiệm vụ của cơ quan. Phải gương 
mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ mối quan hệ 
tốt với quần chúng ở cơ quan và nơi cư trú; thường 
xuyên học tập để nâng cao trình độ, nhận thức và 
năng lực công tác. Phải có ý thức tổ chức kỷ luật và 
giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Hàng năm phải phân tích chất lượng đảng viên, 
cấp ủy cần chủ động có kế hoạch bồi dưỡng nâng 
cao phẩm chất chính trị, kiến thức chuyên môn và 
trình độ lý luận. Đồng thời phải làm tốt khâu rèn 
luyện và quản lý đảng viên, bồi dưỡng đối tượng 
kết nạp đảng; động viên được những đồng chí 
đảng viên tích cực, kịp thời đưa ra khỏi Đảng những 
đảng viên thoái hóa, biến chất. Xử lý kỷ luật thích 
hợp đối với những đảng viên phạm kỷ luật đảng, dù 
đảng viên đó ở cương vị nào. Xoá tên trong danh 
sách đảng viên những người không còn thiết tha 
với Đảng, giảm sút ý chí chiến đấu, không tích cực 

làm nhiệm vụ đảng viên, bỏ sinh hoạt đảng .v.v.. và 
có kế hoạch giáo dục, giúp đỡ những đảng viên yếu.

Bốn là, cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ là một giải pháp quan trọng để củng cố và 
chỉnh đốn đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng 
xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo chính trị và việc 
phát huy tác dụng rèn luyện, giáo dục tổ chức và 
quản lý đảng viên. Vì vậy, mỗi cấp uỷ viên, mỗi đảng 
viên phải coi trọng sinh hoạt chi bộ, thông qua sinh 
hoạt chi bộ để phát huy năng lực trí tuệ của từng 
người và của tập thể đảng viên trong việc thảo luận, 
bàn bạc, đề xuất các vấn đề cần giải quyết hoặc thực 
hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm lãnh đạo 
của mình.

Năm là, tăng cường công tác tự phê bình và phê 
bình trong sinh hoạt đảng. Tự phê bình và phê bình 
phải được tiến hành thường xuyên, thiết thực, dân 
chủ, từ trên xuống và từ dưới lên. Mỗi cán bộ, đảng 
viên mà trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh 
đạo quản lý phải nghiêm túc thực hiện tự phê bình 
và phê bình với tinh thần đồng chí trong sáng, tôn 
trọng và hiểu biết lẫn nhau, tự giác, tự nguyện và 
trung thực, có phê phán, có đấu tranh để xây dựng, 
để đoàn kết. Ở những nơi mất đoàn kết thì cấp trên 
trực tiếp chỉ đạo việc tự phê bình và phê bình, kết 
hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra, thanh tra, xem 
xét kết luận rõ các sai phạm, kiện toàn tổ chức, khôi 
phục đoàn kết nội bộ.

Sáu là, phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát 
của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; kết hợp kiểm tra, 
giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo 
chuyên đề. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung 
vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành nguyên 
tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, sinh hoạt 
đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác, trách nhiệm nêu 
gương, quy định về những điều đảng viên không 
được làm…; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng 
dẫn của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức cơ sở 
đảng, UBKT cấp ủy cơ sở về công tác KTGS, kỷ luật 
đảng; kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên 
vi phạm.

Bảy là, cấp ủy phải tạo điều kiện để các tổ chức 
quần chúng tham gia vào quá trình xây dựng đảng, 
xây dựng cơ quan, đơn vị, tham gia vào quá trình 
giám sát hoạt động của các tổ chức đảng, quá trình 
điều hành của người thủ trưởng cơ quan trong 
việc thực hiện nhiệm vụ, quá trình chấp hành chủ 
trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước; bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, 
đoàn viên và giới thiệu cho đảng kết nạp và bố trí, 
sử dụng cán bộ trong cơ quan./.



XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 01+02/2023 29

Quý MãoXuân

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng góp phần 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
PHAN CÔNG VỸ

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình

Chú trọng đưa nghị quyết vào cuộc sống
Theo đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của 

Đảng trước hết phải đổi mới, nâng cao chất lượng 
xây dựng, ban hành các văn bản của Đảng để tạo 
thuận lợi cho quá trình triển khai đưa vào cuộc 
sống nhanh hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn, thực 
chất hơn. Huyện ủy xác định, xây dựng nghị quyết 
là sự định hướng các nhiệm vụ trọng tâm mà toàn 
bộ hệ thống chính trị phải phối hợp hành động để 
tạo ra kết quả cao nhất. Thời gian qua, Huyện uỷ đã 
chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các Nghị 
quyết của cấp uỷ; Nghị quyết được xây dựng đã tập 
trung vào những vấn đề trọng tâm, sát thực tiễn, 
đúng theo định hướng phát triển của huyện trong 
giai đoạn mới. Cùng với đó, chỉ đạo nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả tổ chức thực hiện thông qua việc đa 
dạng hoá cách thức phổ biến, học tập nghị quyết. 
Các chương trình, kế hoạch hành động đã quy định 
rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ 
chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan và cá nhân 
đảng viên trong việc tổ chức thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Thăng Bình 
đã xây dựng các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng 
kết cấu hạ tầng huyện Thăng Bình đồng bộ, hiện 

Thường trực Huyện ủy đối thoại với Nhân dân các xã cánh Tây 
của huyện năm 2022

Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng là yêu cầu tất yếu khách quan, là 
nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi cấp thiết 
trong giai đoạn phát triển mới hiện nay 
của đất nước nhằm nâng cao năng lực 
lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Chính 
vì vậy, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã 
cụ thể hoá, đề ra các nhiệm vụ, giải 
pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng phải đồng bộ với đổi mới tổ chức 
và hoạt động của cả hệ thống chính trị, 
đồng bộ với đổi mới kinh tế; thực hiện 
nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động 
của Đảng. Từ đó, việc tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của địa phương thời 
gian qua có nhiều khởi sắc. 

đại giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; 
về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao 
huyện Thăng Bình giai đoạn 2021- 2025 và định 
hướng đến năm 2030; xây dựng các chương trình 
hành động cụ thể hoá các nghị quyết của Tỉnh uỷ 
như Chương trình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/
TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về định 
hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình thực 
hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của 
Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác 
giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2021-2025; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 
20-NQ/TU ngày 20/12/2021 của Tỉnh uỷ về nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và 
kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến năm 2030; Chương trình thực hiện Nghị 
quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy 
Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030… Các nghị quyết, chương trình đều theo 
đúng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng: Phát 
triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng 
là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền 
tảng tinh thần của xã hội, tăng cường quốc phòng-
an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Các 
Nghị quyết của Huyện ủy đều được HĐND, UBND 
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huyện thể chế hóa về mặt nhà nước, nhờ đó tạo ra 
sự nhất trí cao về nhận thức và hành động trong hệ 
thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và Nhân dân.

Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc và hướng 
mạnh về cơ sở

Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-
2025, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã giao Ban Tổ chức 
Huyện uỷ chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu 
giúp việc Huyện uỷ soạn thảo Quy chế làm việc. Chỉ 
đạo các cấp cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của 
Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy; ban hành 
quy chế, chương trình làm việc phù hợp, nhằm bảo 
đảm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, nghiêm 
túc. Triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc 
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI; nhất 
là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ 
của tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, 
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, góp phần 
khắc phục tình trạng làm thay, bao biện, không rõ 
trách nhiệm hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo. Các 
chủ trương, nhiệm vụ trước khi triển khai đều được 
đưa ra thảo luận, bàn bạc dân chủ để có sự thống 
nhất thực hiện, nhất là các chủ trương, định hướng 
về phát triển kinh tế, về thu hút đầu tư, về xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; về công tác cán bộ, 
quản lý và phát triển đảng viên. Việc đề bạt, bổ 
nhiệm cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, 
quy định. Thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa 
ban thường vụ cấp ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban 
nhân dân các cấp với các ban, ngành, tổ chức chính 
trị - xã hội trong toàn huyện.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo 
Ban Tổ chức Huyện ủy rà tổ chức kiểm tra, đánh giá 
kết quả chấp hành quy chế làm việc của tất cả các 
cấp ủy trực thuộc Huyện ủy. Sau đó, xây dựng quy 
chế mẫu cho các Đảng uỷ xã, thị trấn và chỉ đạo rà 
soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ 
để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Để 
việc triển khai thực hiện quy chế đảm bảo nghiêm 
túc, hằng năm và theo yêu cầu việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của từng địa phương, Ban Thường vụ 
Huyện uỷ quyết định thành lập các đoàn kiểm tra 
chuyên đề về công tác xây dựng đảng đối với các 
chi, đảng bộ trực thuộc. Trong đó, kiểm tra việc rà 
soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế làm 
việc tại các TCCS đảng trực thuộc. Qua kiểm tra, đã 
chỉ đạo khắc phục tình trạng một vài nơi, cấp ủy 
điều hành công việc theo ý chí chủ quan, cảm tính, 
không bám sát quy chế làm việc, chỉ đạo, điều hành 

một số nhiệm vụ chưa đảm bảo theo quy chế, quy 
định, thậm chí có sai phạm, Ban Thường vụ Huyện 
uỷ chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, kịp thời chấn 
chỉnh những hạn chế trong việc xây dựng và thực 
hiện quy chế làm việc theo quy định. 

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các 
cấp ủy ở Thăng Bình được thực hiện với phương 
châm hướng mạnh về cơ sở, tăng cường phân cấp, 
phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm 
của từng tập thể cấp ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 
Thường trực Huyện ủy đã làm việc với 19/22 Đảng 
uỷ xã, thị trấn và 9 chi bộ cơ quan trực thuộc (có 
địa phương, đơn vị, Thường trực Huyện uỷ tổ chức 
làm việc nhiều lần để giải quyết nhiều vấn đề cụ thể 
phát sinh). Qua các cuộc làm việc đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo định hướng những nhiệm vụ trọng 
tâm, cụ thể của từng địa phương, đơn vị; kịp thời 
giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, 
các nút thắt của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng 
thời, giải quyết rất nhiều kiến nghị, đề xuất ngay từ 
cơ sở để triển khai kịp thời các nhiệm vụ chính trị 
của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện giao ban định 
kỳ với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, 
các cơ quan khối nội chính, Mặt trận, các đoàn thể 
và Bí thư Đảng ủy 22 xã, thị trấn theo quy chế làm 
việc. Đồng thời ban hành quyết định phân công 
các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp 
hành và cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng 
tham gia sinh hoạt đảng với các chi bộ cơ sở, chi 
bộ trực thuộc các đảng bộ xã, thị trấn, qua đó nắm 
bắt những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, chỉ đạo 
giải quyết kịp thời. Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ gắn với giải quyết các vấn đề 
trọng tâm đang đặt ra trên địa bàn, khắc phục tình 
trạng hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ. 

Chỉ đạo UBND huyện và các cấp uỷ, tổ chức 
đảng cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính theo hướng giảm bớt thủ 
tục, văn bản, hội họp, tăng cường đi cơ sở, làm việc 
trực tiếp với các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn 
vị, địa phương để kịp thời chỉ đạo giải quyết những 
vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh từ cơ sở. Tổ chức 
đối thoại, lắng nghe và tiếp thu trên tinh thần cầu 
thị ý kiến của Nhân dân góp ý, xây dựng đối với sự 
lãnh đạo, điều hành các công việc tại cơ sở. Thường 
xuyên quan tâm việc thực hiện trách nhiệm của 
người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối 
thoại trực tiếp với dân; kịp thời tiếp thu, giải quyết 
những bức xúc, phản ánh, kiến nghị chính đáng của 
Nhân dân. Trong năm 2022, Thường trực Huyện uỷ 
đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu 
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cấp ủy huyện với Nhân dân các xã cánh Tây nhằm 
giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn 
đề phức tạp ở cơ sở liên quan đến lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, 
điện, xác định địa giới hành chính liên quan đến 
cấp xã và các huyện giáp ranh. Sau đối thoại, đã ban 
hành Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện 
uỷ, theo đó, đã thống nhất chủ trương giao cho 
HĐND, UBND huyện kiểm tra hỗ trợ xây dựng các 
tuyến giao thông trên địa bàn các xã cánh Tây, xây 
dựng một số tuyến kênh mương, đầu tư về nước 
sạch, chỉ đạo giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, kêu gọi đầu tư 
vào các cụm công nghiệp ở cánh Tây,…

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp 
Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong 

đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ 
thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, bảo 
đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của 
Nhân dân, trong thời gian đến cần tổ chức quán 
triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình cụ 
thể hoá thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 
17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp 
tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của 
Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn 
mới và tập trung thực hiện tốt các nội dung quan 
trọng sau:

Thứ nhất, phải đặc biệt quan tâm công tác xây 
dựng Đảng, hệ thống chính trị vì đây là nhiệm vụ 
then chốt, cần phải được triển khai thực hiện toàn 
diện, đồng bộ, thường xuyên, liên tục, nhất là tiếp 
tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi 
mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn 
bản của Đảng theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, 
trọng điểm, tính dự báo cao, bám sát thực tiễn. Đổi 
mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng 
đối tượng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ 
quan tham mưu, giúp việc của Đảng trong kiểm tra, 
giám sát các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao. 
Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác kiểm tra, 
giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra 
của các cơ quan Nhà nước. Đề cao trách nhiệm nêu 
gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm 
vì lợi ích chung, vì sự phát triển của quê hương 
Thăng Bình của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt 
từ huyện đến xã, thị trấn. Sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện quy chế làm việc của các cấp uỷ các cấp, quy 
định chặt chẽ nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ 
công tác, khắc phục tình trạng bao biện làm thay, 
áp đặt hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, 
tổ chức đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi 
mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, 
lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ 
huyện đến cơ sở, bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu 
sát, cụ thể. 

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết 
luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung 
ương khóa XIII 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 hóa” gắn với thực hiện có hiệu 
quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tăng cường bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường 
xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. Thường xuyên rèn luyện, tu 
dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức “tự soi, 
tự sửa” nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chú 
trọng việc duy trì, nhân rộng và xây dựng mới các 
mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Thứ ba, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ 
chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung 
dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê 
bình và phê bình; giữ gìn đoàn kết thực sự trong 
Đảng. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định 
của Đảng về công tác cán bộ. Tập trung xây dựng 
đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ 
chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang 
tầm nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết 06 của Huyện uỷ về điều động, luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo xã, thị trấn giai đoạn 2019 
- 2020 và đến năm 2025; phấn đấu đến năm 2025 
thực hiện được 70% bí thư đảng uỷ các xã, thị trấn 
không phải là người địa phương. Thực hiện nghiêm 
Quy định số 247-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện 
uỷ về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công 
chức, viên chức trong hệ thống chính trị huyện, để 
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, 
năng lực, uy tín, đủ sức lãnh đạo tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, 
đơn vị; đồng thời, chuẩn bị một bước cho nhân sự 
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ 

(Xem tiếp trang 49)
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Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn 
dặn cán bộ, đảng viên: “Các đồng chí cần 
nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần Nghị 

quyết;  nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn 
khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ 
thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần Nghị 
quyết  thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân…”. 
Trong Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần  thứ XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng 
định: “Thành công của Đại hội không phải là thông 
qua được Nghị quyết, bầu Ban Chấp hành mới; quan 
trọng hơn, sắp tới phải đưa Nghị quyết vào cuộc 
sống thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào”.

Nhận thức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, 
triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là một 
trong những giải pháp quan trọng nhằm đưa chủ 
trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất 
trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, 
Thị uỷ Điện Bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc 
học tập và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết trong 
toàn Đảng bộ bằng nhiều nội dung và cách làm 
mới sáng tạo. Tham gia và mở rộng việc học tập 
trực tuyến do Trung ương, tỉnh tổ chức từ thị xã đến 
20 xã, phường đạt kết quả tốt, tỷ lệ đảng viên được 
triệu tập tham gia  trên 94%. Ban Thường vụ Thị uỷ 
ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ 
thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của 
tỉnh bằng các kế hoạch, chương trình thực hiện nghị 
quyết có chỉ tiêu, giải pháp, và các mốc thời gian cụ 
thể sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Chỉ 
đạo Ban Tuyên giáo, các cấp ủy đảng, chính quyền, 

PHAN MINH DŨNG
 Bí thư Thị uỷ Điện Bàn

Mặt trận, các hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch và 
tổ chức việc tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn 
thị xã những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị 
quyết, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như: 
mở chuyên mục tuyên truyền Nghị quyết phát trên 
hệ thống đài truyền thanh từ thị xã đến cơ sở, tuyên 
truyền trực quan trên bảng điện tử, panô, áp phích, 
bản tin Nội bộ Thị uỷ, tuyên truyền miệng thông 
qua các hội nghị, các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt 
hội, đoàn thể; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị,.… 
với 106 buổi tuyên truyền miệng 18.550 lượt người 
nghe. Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền 
viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các 
cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Mục đích công tác tuyên 
truyền nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy cao 
độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức 
mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng 
lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Một trong những khâu then chốt đem lại kết quả 
trong việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết 
đó chính là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. 
Đây là yếu tố rất quan trọng quyết định trực tiếp 
đến chất lượng học tập, nghiên cứu, tuyên truyền 
nghị quyết. Đội ngũ báo cáo viên Thị uỷ nắm vững 
tinh thần và nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, 
hiểu rõ tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; 
có khả năng, phương pháp truyền đạt và vận dụng 
kiến thức thực tiễn để liên hệ làm sáng tỏ tinh thần 
nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân 
thực hiện. 

Điện Bàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo
triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng
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Công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức nghiên 

cứu, học tập, quán triệt,  tuyên truyền Nghị quyết 
luôn được quan tâm chỉ đạo; năm 2022 ngoài việc 
tự kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng; Ban 
Thường vụ Thị uỷ tiến hành kiểm tra, giám sát tại 04 
đảng bộ xã, phường để kịp thời uốn nắn những hạn 
chế, thiếu sót và biểu dương nhân rộng điển hình 
tốt trong toàn thị xã. 

Nhờ làm tốt việc triển khai học tập và quán triệt 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nên năm 2022 mặc 
dù tình hình thế giớí, khu vực có nhiều diễn biến mới 
phức tạp, nhất là tình hình chiến sự Nga-Ucraina; 
trong nước tình hình dịch bệnh vẫn còn tiếp tục 
ảnh hưởng; song với quyết tâm của cả hệ thống 
chính trị dưới sự lãnh đạo của Thị uỷ, Đảng bộ và 
Nhân dân Điện Bàn đã thực hiện nhiều chủ trương, 
giải pháp phát triển kinh tế gắn với thực hiện tốt 
các biện pháp phòng, chống dịch; huy động tối đa 
các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 
sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
đạt kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất nền kinh 
tế (theo giá so sánh năm 2010) đạt 23.774 tỷ đồng, 
đạt 102% KH, tăng 10,2% so với năm 2021. Tổng vốn 
đầu tư phát triển toàn xã hội 4.000 tỷ đồng, tăng 
17,4%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng 
định hướng; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 
84,3% trong cơ cấu lao động. Công tác “Đền ơn đáp 
nghĩa”, an sinh xã hội, chăm lo đối tượng bảo trợ 
xã hội được quan tâm chu đáo; thực hiện có hiệu 
quả các chương trình, chính sách đào tạo nghề, 
giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ 
nghèo theo chuẩn mới giảm còn 0,79% (485 hộ), hộ 
cận nghèo còn 0,96% (591 hộ).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển 
khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng  vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số 
cấp ủy triển khai việc học tập nghị quyết còn chung 
chung, chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu nên 
chủ yếu dừng ở khâu báo cáo những nội dung của 
nghị quyết chưa gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn 
vị, địa phương; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa 
thật sự nghiêm túc trong học tập, quán triệt nghị 
quyết. Bên cạnh đó, với sự bùng nổ của công nghệ 
thông tin, nhiều thông tin xấu, độc, chưa được kiểm 
chứng được chia sẻ đăng tải trên các trang mạng xã 
hội, các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn được phát 
hiện… phần nào cũng tác động đến tư tưởng của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thị uỷ đã 
nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập, 

tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp 
then chốt để giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt 
ra trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 
Trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện, bản 
thân tôi đã rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy, tổ chức đảng trong việc tổ chức nghiên cứu, học 
tập, quán triệt và triển khai nghị quyết; phát huy 
tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc xây 
dựng, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành 
động nhằm cụ thể hóa nghị quyết. 

Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng 
kế hoạch quán triệt Nghị quyết bảo đảm chặt chẽ, 
khoa học và cụ thể; đổi mới hình thức học tập; đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức 
sáng tạo thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của 
các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Ba là, chú trọng nâng cao ý thức tự giác, trách 
nhiệm học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên; 
xem đây là nghĩa vụ và quyền lợi của đảng viên 
trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng. Cấp uỷ cần tăng cường quản lý cán 
bộ, đảng viên trong quá trình học tập, nghiên cứu 
nghị quyết để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng 
và đảng viên hằng năm.

Bốn là, quan tâm xây dựng, bồi dưỡng nâng cao 
chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, 
cộng tác viên điều tra dư luận xã hội; đây là yếu tố 
rất quan trọng quyết định trực tiếp đến chất lượng 
học tập, nghiên cứu, tuyên truyền nghị quyết.

Năm là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
kịp thời, đồng bộ trong thực hiện chương trình 
kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, 
học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Phải làm 
cho mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng nhận 
thức được việc học tâp, quán triệt tốt các chỉ thị, 
nghị quyết của đảng chính là góp phần xây dựng 
Đảng trong sạch vững mạnh.

Có thể khẳng định rằng, nắm chắc tư tưởng xã 
hội, kịp thời định hướng dư luận và làm tốt công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng, mà cụ thể là quán triệt 
sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nền tảng 
để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong 
Đảng, lan toả ra xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp 
của khối đại đoàn kết toàn dân vượt qua khó khăn, 
thách thức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ lần thứ XXIII đã đề ra./.
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Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực 
lượng vũ trang (LLVT) tỉnh là một bộ phận 
quan trọng của công tác tư tưởng; là hoạt 

động cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị, 
có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng phẩm chất, 
nhân cách người quân nhân cách mạng; nâng cao 
bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện 
nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời định hướng 
tư tưởng cho bộ đội trước những vấn đề nhạy cảm, 
phức tạp; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong 
LLVT tỉnh, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính 
trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức 
mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
giai đoạn cách mạng mới.

Nhận rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị 
(GDCT), những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) 
tỉnh thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển 
khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, chủ 
trương, giải pháp của Đảng, Quân ủy Trung ương, 
Đảng ủy Quân khu 5 về công tác GDCT. Trong đó, 
tập trung quán triệt cho đội ngũ cán bộ các cấp có 
nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 
Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị 
trong giai đoạn mới”; Quy chế công tác GDCT trong 
Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam. Ban 
hành kế hoạch GDCT cho các đối tượng đúng mục 
tiêu, yêu cầu, phương châm xây dựng quân đội vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng.

Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng 
dạy, biên soạn tài liệu kết hợp với ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ công tác GDCT tại đơn vị. 
Đến nay, 100% bài giảng đều sử dụng các phương 
tiện hỗ trợ (Máy chiếu, máy tính đồng bộ), làm cho 
người học dễ hiểu, dễ nhớ. Nội dung bài giảng tập 
trung giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu nhiệm vụ 
của Đảng, Nhà nước, Quân đội và LLVT tỉnh; trang 
bị những kiến thức về nhiệm vụ quốc phòng, quân 
sự địa phương phù hợp với trình độ, nhận thức của 
từng đối tượng. Ngoài nội dung giáo dục chung, mỗi 

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

năm cấp Trung đoàn và tương đương trở lên biên 
soạn 2 chuyên đề tự chọn, trong đó có một chuyên 
đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, một chuyên đề về khắc phục khâu 
yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời định 
hướng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, 
chiến sĩ; bồi đắp các giá trị “chân-thiện-mỹ”, hoàn 
thiện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và nhân cách người 
quân nhân cách mạng. 

Quá trình xây dựng nội dung, chương trình giáo 
dục đã kết hợp chặt chẽ giữa tính đồng bộ, toàn diện 
với đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; 
tập trung đột phá, đổi mới các hình thức giáo dục 
tạo sự đa dạng, phong phú, lôi cuốn, hấp dẫn người 
học. Gắn nội dung giáo dục chính trị với mục tiêu, 
yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “phát 
huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ 
đội cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào thi đua Quyết 
thắng; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, kịp 
thời tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển 
hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng nâng 
cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng 
dạy, từ năm 2015 đến nay đã tổ chức 05 lớp tập huấn 
đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do 
địa phương tổ chức với trên 500 lượt cán bộ tham 
gia. Hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị 
giỏi trong LLVT tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai chặt chẽ, nghiêm túc theo định kỳ 5 năm 2 
lần, kết quả các hội thi đều đạt khá, giỏi. Tham gia các 
cuộc thi do Quân khu, tỉnh tổ chức đạt kết quả cao 
(Năm 2021 đạt 2 giải nhất, 01 giải ba hội thi báo cáo 
viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi LLVT Quân khu; 
01 giải nhì Hội thi báo cáo viên cấp tỉnh). Qua Hội 
thi kịp thời bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng, kinh 
nghiệm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, góp 
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT 
trong LLVT tỉnh1. 

1. Báo cáo tổng kết công tác giáo dục chính trị năm 2021, 
năm 2022.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng
trong lực lượng vũ trang tỉnh
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Công tác giáo dục truyền thống được chú trọng, 

quan tâm củng cố, sưu tầm hiện vật nhà truyền thống 
LLVT tỉnh đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập của 
cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, hằng năm đã mở cửa 
đón tiếp hàng chục đoàn khách là các đồng chí cựu 
chiến binh; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; học sinh, sinh 
viên các trường trên địa bàn đến tham quan, học tập 
với hơn 10.000 lượt người, từ đó đã góp phần giáo 
dục truyền thống đấu tranh cách mạng của cán bộ, 
nhân dân tỉnh nhà qua các thời kỳ, cũng như trong 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong giai đoạn hiện nay.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật được triển khai hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ các 
cơ quan chức năng (Viện kiểm sát Quân khu, cơ quan 
Tư pháp tỉnh, huyện…) triển khai thực hiện đề án 
“Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân 
tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận 
động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở” đạt 
được nhiều kết quả tích cực. Chương trình “Mỗi tuần 
học một điều luật”, được tiến hành thường xuyên kết 
hợp với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông 
qua hình thức sân khấu hóa, “Ngày pháp luật” tạo 
bầu không khí dân chủ, đoàn kết thống nhất, nêu 
cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, cổ vũ, động 
viên cán bộ, chiến sĩ chấp hành pháp luật, kỷ luật, 
bảo đảm an toàn.

Bên cạnh việc giáo dục cơ bản, Bộ CHQS tỉnh chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ, nền nếp 
hình thức nghiên cứu chuyên đề đối với cán bộ, sĩ 
quan, phát huy tinh thần tự giác, tích cực, tư duy 
sáng tạo trong nghiên cứu, vận dụng các chuyên đề 
lý luận chính trị, tư tưởng; các nội dung thuộc lĩnh 
vực chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán 
bộ các cấp trong LLVT tỉnh thật sự vừa “hồng” vừa 
“chuyên” làm hạt nhân trong thực hiện nhiệm vụ. 
Các hình thức thông báo chính trị, thời sự; đọc báo, 
nghe đài, xem truyền hình; sinh hoạt ngày chính trị, 
văn hóa tinh thần được phát huy hiệu quả.Quan 
tâm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất; phát huy sức 
mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu quả công tác giáo 
dục chính trị. Qua kiểm tra nhận thức hằng năm, các 
đối tượng đều đạt yêu cầu, trong đó, sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp đạt tỷ lệ khá, giỏi trên 85%, hạ 
sĩ quan, binh sĩ trên 76% khá, giỏi2. 

Chỉ đạo làm tốt công tác theo dõi, nắm, quản lý, 
định hướng tình hình dư luận xã hội và giải quyết 
tư tưởng trong LLVT, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ 
luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, 

2. Báo cáo tổng kết công tác giáo dục chính trị từ 2020 đến 
2022.

có nhận thức đúng đắn trước những vấn đề mới 
nảy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác 
các luận điệu xuyên tạc, phản động, làm thất bại âm 
mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn 
hóa, âm mưu“phi chính trị hóa” quân đội của các thể 
lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ.

Với những kết quả trên, công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng đã góp phần quan trọng vào việc nâng 
cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị, tư tưởng 
cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng 
quân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong 
LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, 
tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, 
luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật 
Quân đội, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Bộ CHQS 
tỉnh được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Những năm đến, tình hình thế giới và khu vực 
tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; mặt trái 
kinh tế thị trường, xu hướng toàn cầu hóa và cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư thường xuyên 
tác động mạnh mẽ; các thế lực thù địch, phản động 
tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, 
Quân đội với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo 
quyệt hơn; việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo 
hướng “tinh, gọn, mạnh” bước đầu sẽ có những tác 
động nhất định đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm 
của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Để đáp ứng yêu 
cầu xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu 
mực, tiêu biểu”, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm 
vụ quốc phòng, quân sự đia phương, xây dựng khu 
vực phòng thủ ngày càng vững chắc, công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng cần tập trung vào một số nội 
dung sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp ủy, tổ chức đảng và chính ủy, chính trị viên, 
người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp. Trước hết, 
cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức rõ việc đổi mới, 
nâng cao hiệu quả công tác GDCT là một trọng tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo. Việc lãnh đạo, tổ chức GDCT phải 
được xác định trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ 
của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; kế hoạch công tác 
của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên; khắc phục 
triệt để biểu hiện “giao khoán” cho cơ quan chính 
trị, cán bộ chính trị. Tăng cường kiểm tra, phát hiện 
những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các đơn vị 
để giải quyết kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác GDCT. Phát huy có hiệu quả vai trò của cơ quan 
chính trị, cán bộ chính trị, tích cực tham mưu, đề xuất 
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giúp lãnh đạo, chỉ huy kiểm tra các đơn vị thực hiện 
quy chế, kế hoạch, nền nếp chế độ công tác GDCT.

Hai là,  tập trung đổi mới nội dung, hình thức, 
phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng.  Trong 
điều kiện hiện nay, cần tăng cường giáo dục chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ 
cách mạng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm 
vụ của quân đội, của đơn vị; giáo dục nhận thức 
rõ đối tác, đối tượng, bản chất, âm mưu, thủ đoạn 
của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt 
Nam, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn 
sàng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù trong mọi tình 
huống; đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết 
về kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội, nhất là về kỹ 
năng sống, văn hoá ứng xử, giao tiếp, cho bộ đội. 
Đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai 
trái, thù địch, phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức, 
phương pháp tổ chức giáo dục chính trị tại đơn vị 
như: học tập chính trị; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; 
nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan; ngày chính trị 
và văn hoá tinh thần; thông báo chính trị - thời sự, 
đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; thông qua hoạt 
động thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua, các 
cuộc vận động, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 
của Đảng, ngày truyền thống của lực lượng vũ trang, 
đơn vị, hoạt động văn hóa, văn nghệ và các thiết chế 
văn hóa của đơn vị.

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng 
cao chất lượng và duy trì hoạt động tổ cán bộ giảng 
dạy chính trị theo đúng quy chế giáo dục chính trị 
tại đơn vị; tích cực tập huấn, bồi dưỡng theo phân 
cấp, tổ chức thông qua bài giảng, giảng mẫu, hội 
giảng, bình giảng, thi cán bộ giảng dạy chính trị, rút 
kinh nghiệm công tác quản lý, tổ chức giảng dạy, 
bồi dưỡng cho cán bộ Trung đội về phương pháp tổ 
chức duy trì thảo luận học tập chính trị... để nâng cao 
chất lượng giáo dục chính trị.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả nắm, đánh 
giá, phân loại và giải quyết tư tưởng ở đơn vị cơ sở. 
Các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
quán triệt và thực hiện tốt nội dung, yêu cầu các 
khâu, các bước của công tác quản lý tư tưởng ở đơn 
vị cơ sở, bảo đảm nắm chắc tình hình, diễn biến tư 
tưởng của bộ đội; phân tích, đánh giá, phân loại sát 
thực tế, giải quyết đúng đắn, kịp thời và có hiệu quả 
những vấn đề nảy sinh, bảo đảm sự ổn định về tư 

tưởng trong các cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất 
về ý chí và hành động, phát huy tính tích cực, tự giác, 
chủ động, sáng tạo của mọi cán bộ, chiến sĩ trong 
thực hiện nhiệm vụ được giao.

Duy trì có hiệu quả sinh hoạt Ngày chính trị và 
văn hóa tinh thần, sinh hoạt tư tưởng, tọa đàm, đối 
thoại ở cơ sở. Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý tư 
tưởng với công tác chính sách; công tác thi đua, khen 
thưởng; xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong cơ 
quan, đơn vị; bảo đảm tốt tiêu chuẩn đời sống văn 
hóa tinh thần cho bộ đội; tích cực xây dựng môi 
trường văn hóa quân sự theo tinh thần Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng: “… chú trọng xây dựng môi 
trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ đoàn 
kết nhân văn; đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, mất 
đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng”3

Bốn là, tổ chức tốt việc bồi dưỡng, nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán 
bộ giảng dạy chính trị tại đơn vị. Thực tiễn cho thấy, 
phẩm chất, năng lực của cán bộ giảng dạy chính trị 
có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng GDCT. Hiện nay, 
đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy trong LLVT 
tỉnh tuy được đào tạo cơ bản, có trình độ, kiến thức, 
nhưng nhiều đồng chí kinh nghiệm thực tiễn còn ít, 
khả năng vận dụng trong các bài giảng chính trị còn 
hạn chế, do vậy, việc lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ giảng dạy chính trị có ý nghĩa rất quan trọng. 
Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội 
ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và kết quả công tác 
GDCT, các đơn vị cần tập trung bồi dưỡng toàn diện 
về phẩm chất, năng lực thực hiện chức trách, nhiệm 
vụ, trọng tâm là bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng tiến 
hành công tác GDCT, tư tưởng; đồng thời, chú trọng 
bồi dưỡng nâng cao khả năng sử dụng các phương 
pháp dạy học hiện đại và ứng dụng công nghệ thông 
tin cho cán bộ giảng dạy chính trị.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng là một nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc 
biệt, là vấn đề sống còn của quân đội cách mạng nói 
chung và LLVT tỉnh nói riêng. Do đó, cần nâng cao 
nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, tăng cường sự 
chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, vai trò, 
trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên và cơ quan 
chính trị các cấp; nội dung, nhiệm vụ công tác GDCT 
phải bám sát hoạt động thực tiễn của bộ đội, tập 
trung nâng cao nhận thức toàn diện, xây dựng ý chí 
quyết tâm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, không 
ngại khó khăn gian khổ sẵn sàng nhận và hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính 
trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.144.
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Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân 
dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở nước ta hiện 

nay, với tư cách là cơ sở chính trị của chính quyền 
nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn được xác 
định có vai trò hết sức quan trọng. Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII nêu 
rõ: “Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc phát 
huy quyền làm chủ của Nhân dân, giám sát, phản 
biện xã hội, tham gia xây dựng Ðảng, Nhà nước, 
kiểm soát quyền lực nhà nước và phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực góp phần tăng cường sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc”(1).

1. Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 
6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong những năm qua, quán triệt quan điểm 
trên, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Hiến 
pháp, pháp luật quy định, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trên địa bàn 
tỉnh phát huy vai trò, tích cực, chủ động tham gia 
xây  dựng chính quyền các cấp ngày càng vững 
mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần quan 
trọng vào những thành tựu về kinh tế - xã hội của 
tỉnh đạt được sau 25 năm tái lập. Nội dung tham 
gia xây dựng chính quyền được Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp thực hiện toàn diện từ việc tham gia 
công tác bầu cử thành lập chính quyền; tham gia 
góp ý, phản biện xã hội xây dựng thể chế; tuyên 
truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách, 
pháp luật; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân 
tham gia góp ý và giám sát đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức; giám sát hoạt động của cơ quan 
Nhà nước các cấp; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa 
Đảng, Nhà nước với Nhân dân. 

NGUYỄN PHI HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Hội nghị phản biện xã hội Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2022 -2025”.

Công tác tham gia xây dựng chính quyền và yêu cầu phát huy 
vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng 

nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
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Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan Nhà nước và các tổ 
chức thành viên tham gia ý kiến hàng trăm dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung 
ương và chính quyền địa phương. Trong đó, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia góp ý hàng chục dự 
thảo văn bản của HĐND và UBND tỉnh. Phần lớn ý 
kiến góp ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được 
cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu nhằm 
bảo đảm tính khả thi, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, 
nguyện vọng và đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân 
dân. Đồng thời, chủ trì và phối hợp tổ chức hàng 
ngàn hội nghị, hội thi tuyên truyền, tập huấn về 
chính sách, pháp luật góp phần nâng cao hiểu biết 
và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. 

Đặc biệt, hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các cấp tiếp tục được tăng cường cả về số 
lượng lẫn nội dung, đối tượng cùng với chất lượng, 
hiệu quả giám sát ngày càng nâng cao. Trong giai 
đoạn 2014-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 
chủ trì tổ chức 3.823 cuộc giám sát chuyên đề, trong 
đó tổ chức 2.642 đoàn giám sát; các tổ chức chính 
trị-xã hội các cấp tổ chức 4.895 cuộc giám sát. Các 
ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của 
cộng đồng toàn tỉnh giám sát 12.367 vụ việc, công 
trình, dự án đầu tư xây dựng ở cơ sở. Nội dung, đối 
tượng giám sát tập trung vào việc tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt; việc định kỳ chuyển đổi vị 
trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; cơ 
chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư miền 
núi; việc thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy 
tại các buổi tiếp công dân; việc thực hiện Chương 
trình hành động của đại biểu Quốc hội và đại biểu 
HĐND tỉnh; trách nhiệm cấp ủy, chính quyền trong 
việc tiếp thu, trả lời góp ý của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; việc thực hiện 
chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 
lao động gặp khó khăn do dịch bệnh; việc thực hiện 
kết luận của cấp ủy, chính quyền tại các hội nghị đối 
thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền với Nhân dân…

Song song với hoạt động giám sát, hoạt động 
phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp ngày càng đi vào chiều sâu. Trong giai đoạn 
2014-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, 
tổ chức 676 hội nghị phản biện xã hội; các tổ chức 
chính trị-xã hội 03 cấp tổ chức 88 hội nghị phản 

biện xã hội. Trong đó có nhiều dự thảo văn bản, đề 
án, nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống 
Nhân dân như chiến lược, kế hoạch phát triển kinh 
tế-xã hội của địa phương. Hầu hết ý kiến phản biện, 
góp ý của Mặt trận được cơ quan chủ trì soạn thảo 
tiếp thu hoặc giải trình nghiêm túc. 

Công tác tham gia góp ý xây dựng chính quyền 
tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập 
trung đẩy mạnh theo hướng thường xuyên, cụ thể, 
chặt chẽ và thực chất. Trong giai đoạn 2014-2022, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì phối hợp tổ 
chức 3.058 “diễn đàn nhân dân” góp ý đội ngũ cán 
bộ, công chức, đảng viên cấp huyện, cấp xã; phối 
hợp tổ chức 1.257 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với 
đoàn viên, hội viên và Nhân dân địa phương. Qua 
các hội nghị, nhiều ý kiến, kiến nghị xuất phát từ 
tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công 
chức; công nhân, người lao động; đoàn viên thanh 
niên, phụ nữ và nông dân trên địa bàn tỉnh được 
các cấp ủy, chính quyền lắng nghe, tiếp thu, xem 
xét giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính 
đáng của Nhân dân.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì 
phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường 
trực HĐND và UBND các cấp tổ chức tốt các hội 
nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại 
biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp theo 
quy định. Sau hội nghị, kịp thời tập hợp, tổng hợp 
và phản ảnh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và 
Nhân dân với Quốc hội, Chính phủ và chính quyền 
các cấp. Đồng thời, chủ trì ký kết quy chế phối hợp 
với các cơ quan liên quan: Viện kiểm sát nhân dân, 
thanh tra, tư pháp, hội luật gia, đoàn luật sư để thực 
hiện tốt việc tiếp công dân, tích cực tham gia giải 
quyết và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phản ánh, kiến nghị của Nhân dân theo quy định 
của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, vai trò nòng 
cốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính 
trị-xã hội trong tham gia xây dựng chính quyền ở 
một số địa phương chưa được phát huy một cách 
đầy đủ. Công tác tham gia góp ý xây dựng và tuyên 
truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân 
thực hiện chính sách, pháp luật có mặt còn hạn 
chế. Hoạt động nắm bắt tình hình đời sống, tâm 
tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân 
dân, nắm bắt dư luận xã hội còn bị động; việc tổng 
hợp, phản ánh và giám sát kết quả giải quyết, trả 
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lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đôi lúc chưa kịp 
thời, thiếu chặt chẽ. Chất lượng hoạt động giám sát, 
phản biện xã hội của Mặt trận cơ sở có mặt chưa 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện 
nay. Các tổ chức tự quản của Nhân dân ở cơ sở hoạt 
động còn khó khăn, hiệu quả chưa cao. Vai trò đại 
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của đoàn viên, hội viên, Nhân dân chưa được phát 
huy đầy đủ.

Để tiếp tục phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò 
nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức chính trị-xã hội trong tham gia xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nói chung và 
xây dựng chính quyền các cấp nói riêng ngày càng 
trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa 
XIII(2), cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ 
sau đây:

Một là, tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt 
sâu sắc, cụ thể hoá, tổ chức thực hiện đầy đủ quan 
điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai 
đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, 
ngày 09/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa 
XIII. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính 
trị-xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, 
ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa 
XIII(3) và tập trung phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò 
của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong tham 
gia xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững 
mạnh.

Hai là, Ủy ban MTTQ Việt Nam phát huy vai trò 
chủ trì, phối hợp và thống nhất với các tổ chức chính 
trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động theo hướng sát cơ sở, gắn bó mật thiết 
với Nhân dân; tăng cường quan hệ phối hợp chặt 
chẽ, hiệu quả với chính quyền và các cơ quan Nhà 
nước cùng cấp. Tập trung đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, 
tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

2. Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 
sáu BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
3.. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 
sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương 
thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị 
trong giai đoạn mới.

luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào 
thi đua, các cuộc vận động, khơi dậy tinh thần đoàn 
kết, tự quản, sáng tạo tích cực tham gia phát triển 
kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh, làm cầu nối vững chắc giữa 
Đảng, Nhà Nước với Nhân Dân.

Ba là, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, thường 
xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
chính trị-xã hội trong giai đoạn hiện nay là phát 
huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 
18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng khóa XIII(4). Trọng tâm là giám sát việc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng 
đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong hệ 
thống chính trị; tham gia kiểm soát quyền lực Nhà 
nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ 
động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, tập 
hợp, phản ảnh, giám sát chặt chẽ việc giải quyết, 
trả lời ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và 
Nhân dân. Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên, hội viên và Nhân dân theo quy định của 
pháp luật.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát 
huy vai trò nòng cốt để Nhân dân thực hiện quyền 
làm chủ theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ 
ở cơ sở năm 2022. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả 
phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tập trung củng cố, 
kiện toàn về tổ chức; thường xuyên tập huấn, bồi 
dưỡng kỹ năng, nâng cao hiệu quả hoạt động giám 
sát của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu 
tư của cộng đồng.

Năm là, tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức, 
nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội 
từ tỉnh đến cơ sở; chủ động đề xuất quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn 
về lý luận chính trị, năng lực thực tiễn và kỹ năng 
công tác vận động quần chúng làm công tác Mặt 
trận; bảo đảm các điều kiện về kinh phí, biên chế, 
phương tiện làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các 
tổ chức chính trị-xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới./.

4. Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát 
huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
chính trị - xã hội;
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Kiểm tra, giám sát là những 
chức năng lãnh đạo của 
Đảng, nhiệm vụ thường 

xuyên của toàn Đảng, trước hết 
là nhiệm vụ của cấp uỷ và người 
đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực 
tiếp tiến hành. Nhận thức tầm 
quan trọng của công tác kiểm 
tra, giám sát, trong những năm 
qua, cùng với nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị, công tác kiểm tra, giám sát 
luôn được Huyện ủy Núi Thành 
và cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy 
đã lãnh đạo, tổ chức triển khai, 
quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết, quy định 
của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư; quy định, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra 
(viết tắt là UBKT) Trung ương; các văn bản của cấp 
ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám 
sát đến cán bộ chủ chốt của huyện, cán bộ, đảng 
viên toàn huyện như: 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 22-QĐ/TW, ngày 
28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công 
tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật cuả Đảng, Quy 
định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung 
ương về những điều đảng viên không được làm; 
Nghị quyết 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy 
Quảng Nam về tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng giai đoạn 2021-2025; Quy định số 69-
QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của BCH Trung ương về kỷ 
luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm …

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện xây dựng, ban 
hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 
như: Chương trình, kế hoạch toàn khóa, hằng năm 

NGUYỄN TRI ẤN
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Núi Thành 

về kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ 
Huyện uỷ; Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy; 
Quy định số 12-QĐ/HU, ngày 12/5/2022 của Huyện 
uỷ  về tổ chức và hoạt động của tổ kiểm tra, giám 
sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; Hướng 
dẫn số 07-HD/HD, ngày 08/2/2022 về thực hiện quy 
trình công tác nhân sự UBKT Đảng ủy cơ sở… Huyện 
ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy ban hành các hướng dẫn 
về công tác kiểm tra, giám sát đối với UBKT cơ sở, 
các mẫu văn bản nghiệp vụ... 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm, cấp ủy, các 
cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy và UBKT 
các cấp đã chủ động xây dựng và ban hành chương 
trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm 
tra, giám sát bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và 
công tác xây dựng Đảng, tập trung kiểm tra, giám 
sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị 
quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về các lĩnh vực 
xây dựng Đảng; công tác tổ chức, cán bộ; kinh tế, 
tài chính; tài nguyên, khoáng sản; an ninh, quốc 
phòng; tư pháp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 

Huyện ủy Núi Thành 
chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Huyện ủy Núi Thành tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 
6 tháng đầu năm 2022
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phí... Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có 
trọng tâm, trọng điểm và bám sát nhiệm vụ chính 
trị của đảng bộ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân 
công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy 
viên đứng điểm chỉ đạo, giám sát thường xuyên 
các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, tăng cường nắm 
bắt tình hình, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng 
mắc ngay từ cơ sở; hằng tháng các đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ, Huyện ủy viên tham dự sinh hoạt 
với cấp ủy cơ sở. Các Tổ kiểm tra, giám sát chuyên 
đề của Huyện ủy đều do các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ làm tổ trưởng, các đồng chí cấp ủy, lãnh 
đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị làm thành 
viên. Huyện uỷ phân công lãnh đạo, cán bộ công 
chức cơ quan Huyện uỷ hằng tháng dự sinh hoạt 
các chi bộ thôn, khối phố, thông qua đó hướng dẫn 
các chi bộ thực hiện đúng quy trình, có chất lượng 
nội dung sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 
và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Huyện ủy ban hành và chỉ đạo thực hiện Quy 
chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan 
tham mưu giúp việc Huyện uỷ và các cơ quan liên 
quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật đảng; 06 tháng, 01 năm, giữa nhiệm 
kỳ và cuối nhiệm kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc 
thực hiện và đề ra giải pháp nhằm thực hiện quy 
chế tốt hơn. Định kỳ hằng quý, 06 tháng và đột xuất, 
Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe UBKT 
Huyện ủy báo cáo tình hình công tác kiểm tra, giám 
sát để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 
của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 
2021 - 2025, Huyện ủy đã xây dựng và ban hành kế 
hoạch thực hiện cụ thể, trong đó, xác định rõ nhiệm 
vụ, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân 
trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu 
để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ; tạo sự 
chuyển biến tích cực nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của 
Đảng trong toàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan 
tâm, kiện toàn bộ máy UBKT Huyện ủy, đảm bảo 
đủ số lượng, chất lượng, điều kiện để hoạt động. 
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 
được thực hiện theo tinh thần đổi mới, nâng cao 
chất lượng, hiệu lực hiệu quả, từng bước khắc phục 
tình trạng chồng chéo trong kiểm tra, giám sát của 

Đảng, thanh tra nhà nước và giám sát của HĐND, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính 
trị - xã hội.

Từ 2020 đến nay, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở 
đã tiến hành kiểm tra 117 lượt tổ chức đảng và 101 
lượt đảng viên; giám sát 108 lượt tổ chức đảng và 
103 lượt đảng viên; UBKT Huyện ủy và cơ sở kiểm tra 
152 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 108 tổ chức 
đảng và 105 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 
11 tổ chức đảng, 52 đảng viên; thi hành kỷ luật 42 
đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung 
vào việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các 
cấp, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ 
thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, công 
tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, 
công tác quốc phòng, quân sự địa phương, ngoài 
ra còn tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực 
nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm được dư luận xã hội 
quan tâm như đất đai, tài nguyên môi trường, công 
tác cán bộ… Qua kiểm tra, giám sát các tổ chức 
đảng đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, của 
cấp trên, đồng thời chỉ ra những ưu điểm, nguyên 
nhân và yêu cầu khắc phục những thiếu sót, khuyết 
điểm của cấp ủy và đảng viên được kiểm tra. Xem 
xét, xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm về thực 
hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm đạo 
đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt 
đảng, vi phạm pháp luật, việc đăng tin, bài không 
đúng sự thật… Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được thực 
hiện đảm bảo đúng quy định.

Có thể khẳng định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
của Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát ở Đảng bộ huyện trong thời gian qua được 
tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; chất 
lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và nhận thức của 
cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về vai trò, tầm quan 
trọng trong kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp 
phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ 
chức đảng, tạo động lực để Đảng bộ huyện lãnh 
đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của một số 
cấp ủy cơ sở chưa toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế 
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xã hội, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, sử dụng tài 
chính... Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan 
tham mưu giúp việc Huyện ủy còn hạn chế. Việc 
theo dõi, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp 
hành kết luận sau kiểm tra chưa thường xuyên. Một 
số UBKT cơ sở chưa phát huy tốt vai trò tham mưu 
cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của 
Đảng; thiếu tính chủ động trong nắm bắt tình hình, 
thông tin sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; 
chưa thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra 
đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc 
diện cấp ủy quản lý và tổ chức đảng cấp dưới khi 
có dấu hiệu vi phạm. Việc thực hiện quy chế phối 
hợp giữa UBKT với các cơ quan chức năng, các cơ 
quan bảo vệ pháp luật còn có mặt hạn chế, chưa 
kịp thời thông tin tình hình tổ chức đảng và đảng 
viên vi phạm.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, bên 
cạnh thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng 
dẫn của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 34 ngày 
18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, cấp uỷ, 
tổ chức đảng, UBKT các cấp cần thực hiện tốt một 
số giải pháp sau:

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

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

Ba là, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng. Định kỳ, cấp uỷ, 
ban thường vụ cấp uỷ nghe báo cáo tình hình thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ 
đạo kịp thời.

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

Năm là, cấp ủy, UBKT Huyện và cơ sở tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các 
nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng với phương 
châm giám sát phải “mở rộng”, kiểm tra phải có “trọng 
tâm, trọng điểm". Trong đó, chú trọng tập trung vào 
việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy 
cảm, dễ phát sinh vi phạm; đạo đức lối sống, thực 
hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập …

Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp 
giữa UBKT với các cơ quan, tổ chức có liên quan về 
công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp cấp uỷ thực 
hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. UBKT cấp trên 
thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, 
tổ chức đảng và UBKT cấp dưới trong công tác kiểm 
tra, giám sát, nhất là trong xử lý các vụ việc nghiêm 
trọng, phức tạp, về tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích 
nhóm”; kịp thời xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng 
viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ngay 
tại cơ sở, chi bộ.

Bảy là, thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy 
UBKT các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; xây 
dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức 
cách mạng, có bản lĩnh, tính chiến đấu cao, có kỹ 
năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác 
khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát. Cấp uỷ các 
cấp thực hiện nghiêm Kết luận số 23-KL/TW, ngày 
10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh 
công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang 
công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán 
bộ các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, 
giám sát của Đảng. 

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có ý nghĩa 
rất quan trọng, bảo đảm cho chủ trương, đường lối, 
nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, 
kết luận của Đảng, của các cấp ủy và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước được sát đúng và phát huy 
hiệu quả trong thực tiễn. Do vậy, cấp ủy, tổ chức 
đảng và UBKT các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, 
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; 
xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
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Nghị quyết số 20-NQ/TW 
ngày 16 tháng 6 năm 
2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về 
tiếp tục đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả kinh tế tập 
thể giai đoạn mới đã chỉ rõ: 
“Kinh tế tập thể là thành phần 
kinh tế quan trọng, phải được 
củng cố và phát triển cùng kinh 
tế nhà nước trở thành nền tảng 
vững chắc của nền kinh tế quốc 
dân. Phát triển kinh tế tập thể 
là xu thế tất yếu trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế, phù hợp với 
kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa; xuất phát 
từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ 
lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh 
doanh hiệu quả, phát triển bền vững.” Chung tay vào 
quá trình xây dựng huyện, xã Nông thôn mới, trong 
những năm qua hoạt động của các tổ chức kinh tế 
hợp tác và HTX trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã 
góp phần đáng kể cho phát triển kinh tế xã hội tại 
địa phương, đóng góp một phần quan trọng trong 
quá trình phát triển của nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn huyện nhà. Chứng minh, khẳng định 
cho vai trò đó là đến nay huyện Duy Xuyên đã hội 
đủ các tiêu chí, được công nhận là huyện nông thôn 
mới năm 2020; hiện nay tiếp tục phấn đấu đến năm 
2025 đạt đích huyện nông thôn mới nâng cao theo 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam. 

Nhận thức về tầm quan trọng của kinh tế tập 
thể, huyện chú trọng nhiều đến công tác tạo xung 
lực hỗ trợ các hợp tác xã, kể cả khuyến khích phát 
triển những mô hình hợp tác có hiệu quả để phát 
triển nông nghiệp. Từ khi Luật Hợp tác xã (sửa đổi) 

PHAN XUÂN CẢNH
Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên

ban hành năm 2012, các hợp tác xã đã cơ bản hoàn 
thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo 
quy định của pháp luật. Số lượng hợp tác xã thành 
lập mới tăng đáng kể, từ 18 hợp tác xã năm 2012 
tăng lên 33 hợp tác xã năm 2022. Hoạt động của 
hợp tác xã tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng phần 
lớn các HTX đã có nhiều cố gắng phát huy vai trò 
là “bà đỡ” cho hộ nông dân trong các khâu dịch vụ 
đầu vào giúp sản xuất được thuận lợi hơn như: làm 
đất, dịch vụ thủy lợi, cung ứng giống, vật tư nông 
nghiệp; chuyển giao khoa học kỹ thuật... Điển hình 
là thời gian qua các HTX trên địa bàn huyện đã có 
nhiều cố gắng, chuyển mình từ phương thức hoạt 
động cũ sang tích cực tham gia tổ chức thực hiện 
liên kết chuỗi giá trị, một số HTX nông nghiệp bước 
đầu hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò làm nòng 
cốt để tập hợp nông dân tích tụ đất với quy mô lớn, 
liên kết, hợp tác với doanh nghiệp để sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm, cụ thể như: HTX Duy Phước, Duy 
Châu, Duy Hoà 2, Duy Phú nhất là HTX nông nghiệp 

Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Quảng Nam trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện 

Duy Xuyên đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020. - Ảnh: Hải Định

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả
thành phần kinh tế tập thể ở huyện Duy Xuyên
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Duy Hòa 2 - hàng trăm tấn lúa giống đã được sản 
xuất và bao tiêu theo hợp đồng, người nông dân 
có thu nhập tăng từ 1,25 -1,5 lần so với sản xuất lúa 
thường; HTX Duy Phú, Duy Hòa 1 và 2 đã chủ động 
bao tiêu cho nông dân hàng chục tấn hạt sen, thu 
nhập bình quân từ 3 - 3,5 triệu đồng/sào, giá trị gia 
tăng cho người nông dân gấp từ 1,5 - 2 lần sản xuất 
lúa, HTX nông nghiệp Lệ Bắc đã triển khai thực hiện 
chuỗi giá trị trồng ớt đạt năng suất và giá ổn định 
(không dưới 4500 đồng/kg/vụ), tuy đầu ra khó khăn 
nhưng doanh nghiệp vẫn tổ chức thu mua phần lớn 
sản lượng ớt nông dân làm ra, chuỗi trồng dâu nuôi 
tằm chủ yếu phục vụ nuôi tằm tại chỗ, nuôi tằm 
bán thực phẩm, tiêu thụ một lượng nhỏ sản lượng 
dâu do dân làm ra. Bên cạnh đó, nhiều HTX đã liên 
kết với các doanh nghiệp và người dân tổ chức sản 
xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhất là những sản 
phẩm chủ lực như: Sản xuất nếp giống, lúa giống, 
chăn nuôi heo, trồng nấm, dâu tằm, trồng ớt, cây 
sen... Vì vậy có thể coi sự đóng góp của kinh tế tập 
thể mà trọng tâm là HTX vào tăng trưởng kinh tế 
nông nghiệp, có tác động tích cực thúc đẩy chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn 
huyện; góp phần quan trọng trong việc khai thác 
các nguồn lực; tham gia tạo ra các sản phẩm mới 
cho thị trường trong nước và xuất khẩu; giải quyết 
việc làm, xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đổi mới và 
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn nhiều khó 
khăn, hiệu quả hoạt động của một số HTX chưa cao. 
Số lượng hợp tác xã tuy tăng nhưng số lượng thành 
viên bình quân trong hợp tác xã có xu hướng giảm; 
không ít thành viên tham gia hoạt động của hợp tác 

xã còn hình thức, chưa thực hiện đầy đủ quyền và 
nghĩa vụ trong hợp tác xã. Cơ cấu và hình thức của 
một số HTX chưa đáp ứng được sự thay đổi của kinh 
tế thị trường. Ngành nghề hoạt động chưa đa dạng; 
thiếu nguồn lực và chưa mạnh dạng huy động 
nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh,  một số HTX 
có tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước, chưa 
đảm bảo vai trò dẫn dắt kinh tế hộ sản xuất. Các 
hoạt động liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã 
và giữa hợp tác xã với các tổ chức kinh tế khác chưa 
phổ biến. Một số hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại 
mang tính hình thức, chưa thực sự chuyển biến về 
chất. Đến nay tuy bước đầu các HTX đã tham gia 
nhiều vào quá trình liên doanh, liên kết chuỗi giá trị 
sản xuất nhưng đánh giá chung thì hiệu quả mang 
lại chưa cao, một số chỉ mang tính hình thức để 
chuộc lợi chính sách do cách thức hoạt động chưa 
thay đổi; nguyên nhân một phần do năng lực nội tại 
từ người đứng đầu HTX, cách thức hoạt động; một 
phần do cơ chế chính sách chưa thật sự nới rộng 
vai trò của các HTX trong phát triển nông nghiệp 
nên một số HTX nếu không năng động, sáng tạo 
trong cách làm sẽ bị mờ nhạt, trông chờ vào hỗ trợ 
mà chưa tìm ra phương thức hoạt động phù hợp với 
thực tế tại từng xã, thị trấn. 

Nhìn nhận về bức tranh kinh tế ở Duy Xuyên 
hiện nay chúng ta đang định hướng cho phát triển 
dịch vụ, du lịch; tuy nhiên huyện cũng xác định rằng 
trục xoay quanh để phát triển dịch vụ, du lịch thì cần 
phát triển đồng đều các loại hình kinh tế khác để bổ 
trợ. Bài toán về phát triển nông nghiệp, kinh tế tập 
thể nói chung và phát triển mô hình HTX nói riêng 
vẫn khó thực hiện trong một sớm, một chiều. Giai 

đoạn hiện nay, nông nghiệp không 
còn đóng góp nhiều vào tăng trưởng 
kinh tế như trước nhưng vẫn giữ vai trò 
quan trọng đối với quá trình ổn định, 
phát triển bền vững cho tương lai. 

Với thực trạng hoạt động như vậy, 
trong giai đoạn đến việc tập trung lãnh 
đạo nhằm tạo chuyển biến mới về nhận 
thức và trong chỉ đạo thực hiện tiếp tục 
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
thành phần kinh tế tập thể ở huyện Duy 
Xuyên cần tập trung một số nội dung 
sau:

Một yêu cầu quan trọng, làm tiền 
đề để các HTX nông nghiệp chuyển đổi 
thuận lợi đó là cần từng bước đổi mới 

Mô hình liên kết sản xuất ở xã Duy Châu. - Ảnh: Hoàng Thơ
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cả về nội dung và hình thức hợp tác, liên kết trong 
sản xuất nông nghiệp; phát triển đa dạng các hình 
thức tổ chức hợp tác của nông dân, phù hợp từng 
vùng, từng lĩnh vực gắn với phong trào xây dựng 
nông thôn mới; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững. Mặt khác, giải thể những HTX 
hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả; tránh tình 
trạng “bình mới, rượu cũ”, chỉ “thay tên đổi họ”. Có 
như vậy, HTX mới có thể chuyển đổi phù hợp cũng 
như củng cố theo luật để hoạt động có hiệu quả 
hơn. Theo đó:

1. Tiếp tục vận động tuyên truyền về ý nghĩa, 
mục đích và tầm quan trọng trong việc phát triển 
kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở nông thôn, nhất là 
trong giai đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp. 

2. Quán triệt sâu sắc Luật HTX sửa đổi và các 
cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh đối 
với phát triển kinh tế hợp tác và HTX đến cán bộ 
đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác tuyên 
truyền cần phải hướng vào nội dung về chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước có liên quan đến hoạt động của HTX như Nghị 
quyết số 19/NQ-TW ngày 16/6/2022 của BCHTW về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, 
tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 
16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi với, phát triển 
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn mới. 
Chỉ đạo ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch 
triển khai hiệu quả Chương trình số 21-CTr/TU ngày 
31/10/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

3. Giới thiệu và tổ chức cho nông dân điển hình 
tham quan học tập các mô hình HTX và Tổ hợp tác 
kiểu mới ở địa phương là nội dung có ý nghĩa và 
tác dụng rất lớn trong giai đoạn hiện nay vì qua 
một thời gian dài tồn tại mô hình kiểu cũ đã gây ra 
không ít những mặc cảm, tâm lý thiếu tin của các 
hộ thành viên. 

4. Chỉ đạo các ngành chức năng tập trung 
hướng dẫn rà soát và bổ sung, sửa đổi một số nội 
dung trong Điều lệ của các HTX cho phù hợp với 
thực tiễn của quá trình tổ chức phát triển và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

5. Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các 
chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã 
như:

Về chính sách đất đai: Mặc dù đã có Luật đất đai 
sửa đổi và có các văn bản hướng dẫn thi hành, song 
các HTX nông nghiệp hiện nay vẫn gặp không ít 
vướng mắc và cản trở cần được tháo gỡ. Đối với 
đất HTX dùng vào làm trụ sở, xây dựng kho bãi, 
Nhà nước cần thiết có chính sách giao đất hoặc cho 
thuê ưu đãi đối với HTX, để tạo điều kiện cho HTX 
mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 
Đồng thời, xử lý nhanh việc cấp giấy chứng nhận sử 
dụng đất để HTX có điều kiện thế chấp khi vay vốn. 

Về Chính sách tài chính, tín dụng. Để tạo điều kiện 
các HTX tiếp cận được vốn vay ưu đãi từ quỹ hỗ trợ 
và phát triển HTX của tỉnh, đề nghị tỉnh cần xem xét 
lại một số qui định của quỹ theo hướng giảm bớt 
các ràng buộc để những HTX trung bình có thể vay 
vốn phát triển sản xuất.

Về Chính sách về hỗ trợ khoa học- công nghệ. Tiếp 
tục thực hiện nhiều chương trình nhằm chuyển 
giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho nông dân như; 
Kỹ thuật làm giống lúa, kỹ thuật làm nấm, kỹ thuật 
chăn nuôi an toàn sinh học, kỹ thuật làm rau theo 
tiêu chuẩn Vietgap….

Về Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Nhà 
nước tăng tỷ lệ đầu tư cũng như tăng nguồn vốn 
vay ưu đãi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của 
các HTX. 

6. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 
ủy Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam từ huyện đến cơ sở và các tổ chức chính trị - 
xã hội nhằm hỗ trợ và thúc đẩy cho hợp tác xã trên 
địa bàn huyện tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả hoạt động trong thời gian đến, đáp 
ứng được yêu cầu phát triển kinh tế tập thể năng 
động, hiệu quả, bền vững, tham gia giải quyết có 
hiệu quả các vấn đề xã hội ở nông thôn, phát triển 
cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, góp 
phần đắc lực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, 
đảm bảo an ninh thôn xóm, góp phần thực hiện có 
hiệu quả các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại 
địa phương.

Như vậy, định hướng cho quá trình phát triển 
kinh tế trong từng giai đoạn có thể thay đổi cho phù 
hợp với xu thế, với tiềm năng nhưng chúng ta cần 
nhất quán khẳng định vai trò quan trọng mang tính 
nội lực vẫn là chú trọng, quan tâm đến phát triển 
nông nghiệp; trong đó có kinh tế tập thể. Làm được 
điều này sẽ góp phần xứng đáng hơn cho huyện 
Duy Xuyên phát triển bền vững giàu mạnh hơn 
trong thời gian tới./.
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Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta 
luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ 
có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách 

mạng của đất nước, của địa phương; ở mỗi giai đoạn 
lịch sử cách mạng, công tác dân vận có phương thức, 
nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận 
động tất cả các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia 
vào các phong trào cách mạng, phong trào thi đua 
yêu nước; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu 
thịt giữa Đảng với Nhân dân và khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc.

"Dân vận khéo" là khâu then chốt, đột phá trong 
công tác dân vận; là tiền đề để các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan 
trọng của phong trào thi đua "Dân vận khéo", xem 
đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, làm 
nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác dân 
vận của Đảng.

Xác định việc thực hiện phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” nói chung và mô hình “Dân vận khéo” nói 
riêng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, 
nhằm phát huy chức năng, nhiệm vụ của từng cơ 
quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị đề ra, trong những năm qua Ban Chỉ đạo thực 
hiện phong trào thi đua dân vận khéo huyện Bắc 
Trà My đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đẩy 
mạnh việc tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện 
phong trào thi đua dân vận khéo cho tất cả cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân trong toàn Đảng bộ gắn với 
việc đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, đã tác động 
tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo 
hướng bền vững, xoá đói giảm nghèo, xây dựng 
cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống Nhân 
dân, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống 
văn hoá ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, giữ gìn an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội,...

NGUYỄN KIM SƠN 
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My

Trong những năm gần đây, mô hình “Dân vận 
khéo” trên địa bàn huyện Bắc Trà My được các cấp 
ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội triển khai thực hiện và đạt được 
nhiều kết quả thiết thực. Nhận thức về vai trò, ý 
nghĩa của việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, 
điển hình “Dân vận khéo” tác động tích cực đến 
kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn 
vị, phong trào thi đua đã thật sự lan rộng ở tất cả 
các lĩnh vực, các ngành, địa phương, phát huy sức 
mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
tạo động lực mạnh mẽ, góp phần hoàn thành các 
nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những vấn đề 
mới phát sinh từ thực tiễn cơ sở đạt hiệu quả thiết 
thực.

Để khắc phục tình trạng một số tổ chức cơ sở 
Đảng không đăng ký xây dựng và triển khai thực 
hiện mô hình “Dân vận khéo”, bên cạnh việc chỉ đạo, 
hướng dẫn Đảng ủy các xã, các chi bộ cơ quan đơn 
vị bằng văn bản, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào 
thi đua dân vận khéo huyện do đồng chí Phó Bí thư 
Thường trực Huyện ủy làm Trưởng Ban đã trực tiếp 
tổ chức làm việc với 02 đơn vị là Phòng Giáo dục-
Đào tạo và Trung tâm Y tế huyện để chỉ đạo và yêu 
cầu lãnh đạo 02 đơn vị xây dựng kế hoạch chỉ đạo 
các đơn vị trường học, Trạm Y tế các xã, thị trấn do 
ngành mình phụ trách tích cực tham gia xây dựng 

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 
mô hình dân vận khéo trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Mô hình “Vận động nhân dân khai hoang đất ruộng bị bồi 
lấp do thiên tai, triển khai trồng cây dược liệu” của xã Trà Ka
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các mô hình “Dân vận khéo”. Qua đó, số lượng mô 
hình “Dân vận khéo” về lĩnh vực giáo dục, y tế đã 
tăng lên qua từng năm.

Cuối năm 2020, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua 
dân vận khéo huyện tiến hành thí điểm thực hiện 
việc tổ chức kiểm tra, đánh giá và công nhận mô hình 
“Dân vận khéo” cấp huyện. Trên cơ sở đề nghị của 
các đơn vị, địa phương có địa phương có mô hình 
“Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra 
làm việc với chủ thể các mô hình, vừa kiểm tra, vừa 
hướng dẫn và tổ chức họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) để xét 
chọn, công nhận và đề xuất khen thưởng để lan tỏa, 
nhân rộng điển hình. Kết quả năm 2020 có 06 mô 
hình được công nhận cấp huyện, được tuyên dương 
khen thưởng (cấp giấy chứng nhận và giấy khen).

Đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua 
dân vận khéo huyện tham mưu Ban Thường vụ 
Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 
20/01/2021 “về việc tổ chức thực hiện phong trào 
thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025”; đồng 
thời ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BCĐ ngày 
20/01/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào 
thi đua dân vận khéo huyện “về đăng ký, xây dựng 
mô hình dân vận khéo giai đoạn 2021-2025” kèm 
theo bảng chấm điểm chi tiết để định hướng, xây 
dựng, thực hiện và công nhận mô hình dân vận 
khéo một cách thiết thực và có hiệu quả. Các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, Mặt 
trận, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở 
đã chỉ đạo, tổ chức xây dựng nhiều mô hình thi đua 
dân vận khéo đạt nhiều kết quả. Nhận thức của cán 
bộ, đảng viên về vai trò, tác dụng của phong trào 
thi đua dân vận khéo nói chung và mô hình dân vận 
khéo nói riêng có những chuyển biến tích cực. Số 
lượng mô hình dân vận khéo đăng ký và được công 
nhận năm 2021 tăng lên đáng kể (15 mô hình được 

công nhận cấp huyện trong tổng số gần 100 mô 
hình công nhận cấp cơ sở). Tổ chức khen thưởng 
các mô hình để tiếp tục lan tỏa, trong đó có 01 mô 
hình được tỉnh công nhận.

Trong năm 2022, các địa phương đơn vị đăng 
ký mô hình “Dân vận khéo” với số lượng là 141 mô 
hình của 30 đơn vị, trong đó có 126 mô hình tập 
thể, 15 mô hình cá nhân trên hầu hết các lĩnh vực. 
Tổ chức thành công “Hội nghị chuyên đề bàn về 
giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình 
dân vận khéo trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-
2025”. Để giúp các địa phương được học hỏi kinh 
nghiệm từ các địa phương khác, BCĐ phong trào 
thi đua dân vận khéo huyện đã tham mưu Thường 
trực Huyện ủy lựa chọn một số mô hình để kiểm tra, 
hướng dẫn và mời các đồng chí Phó Bí thư đảng ủy 
- Trưởng Khối dân vận các xã tham gia đoàn kiểm 
tra, cụ thể: Mời đơn vị xã Trà Kót tham gia kiểm tra 
tại đơn vị xã Trà Nú, Trà Đông; mời xã Trà Giác, Trà 
Giáp tham gia kiểm tra tại Trà Ka; mời xã Trà Tân, Trà 
Đốc, Trà Sơn tham gia kiểm tra tại xã Trà Giang, nhờ 
đó các đơn vị được học hỏi lẫn nhau và có thêm 
nhiều kinh nghiệm, động lực trong xây dựng mô 
hình “Dân vận khéo”. Kết quả, năm 2022 có gần 100 
mô hình được công nhận cấp cơ sở, có 12 mô hình 
được công nhận cấp huyện, đề xuất tỉnh công nhận 
02 mô hình, đề nghị UBND huyện khen thưởng 03 
mô hình tập thể và 01 mô hình cá nhân.

Trong 03 năm (2020, 2021, 2022) huyện Bắc Trà 
My đã đăng ký và triển khai thực hiện 417 mô hình 
Dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, trong đó được 
công nhận là mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện 
là 33 mô hình; nhiều mô hình thiết thực, có sức 
lan tỏa mạnh, chất lượng hơn hẳn các năm trước 
và góp phần vào sự phát triển kinh tế, giữ gìn văn 
hóa, an ninh trật tự như: "Chuyển đổi giống lúa cho 

Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực của Tổ Trấn Dương, thị trấn Trà My tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ và Hội thi 
“Tìm hiểu phòng chống bạo lực gia đình” tại Tổ Trấn Dương”



XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 01+02/202348

Quý MãoXuân
năng suất cao" của Hội Nông dân thị trấn; "Đan lát 
truyền thống" của Hội LHPN xã Trà Sơn;“Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền trong hội viên nông dân tham 
gia mô hình trồng cây ăn quả, gắn với chất lượng hiệu 
quả và đầu ra sản phẩm” của Chi hội nghề nghiệp 
trồng cây ăn quả xã Trà Dương; "Thu gom ve chai bán 
lấy tiền hỗ trợ phụ nữ nghèo” của Hội LHPN huyện; 
mô hình "Vận động hội viên phụ nữ trồng và chăm 
sóc đường hoa", "Tủ quần áo không đồng" của Hội 
LHPN xã Trà Đông, Trà Tân; mô hình “Tủ sách yêu 
thương, nâng bước em tới trường” của Đoàn Thanh 
niên thị trấn; “Đoàn viên, thanh niên Công an huyện 
Bắc Trà My - mỗi ngày một việc tốt, vì Nhân dân phục 
vụ” của Đoàn thanh niên Công an huyện; mô hình 
“đồng hành giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn đến trường nhằm nâng cao chất lượng dạy 
và học” của trường THCS 19.8, xã Trà Tân; “Thực hiện 
các thủ tục cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh 
vực bằng phần mềm tại trung tâm giao dịch một cửa 
huyện” của Văn phòng HĐND và UBND huyện; mô 
hình“Vận động nhân dân khai hoang đất ruộng bị 
bồi lấp do thiên tai, triển khai trồng cây dược liệu” của 
xã Trà Ka; mô hình “Câu lạc bộ phòng chống bạo lực 
gia đình” của chi bộ Trấn Dương, thị trấn Trà My; mô 
hình “Phối giống bò 3B” đơn vị xã Trà Giang; mô hình 
“Phát huy công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ 
liên quan đến tôn giáo” của đồng chí Phạm Thế Long 
- HUV, Phó Trưởng Công an huyện,…

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân 
vận khéo" tại địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn huyện trong thời gian qua đã mang lại nhiều 
kết quả tích cực; phát huy được vai trò của cấp 
ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo địa phương 
thực hiện công tác dân vận nói chung, phong trào 
thi đua "Dân vận khéo" nói riêng. Mặt trận và các 
tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy được vai trò 
trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn 
viên, Nhân dân thực hiện phong trào thi đua "Dân 
vận khéo" tại địa phương đạt kết quả. Cán bộ, công 
chức, viên chức, đảng viên cơ quan, đơn vị đã nhận 
thức sâu hơn, rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của 
phong trào thi đua “Dân vận khéo”, từ đó luôn gắn 
việc thực hiện phong trào với thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, chuyên môn được giao góp phần thực 
hiện tốt nhiệm vụ chung của tập thể cơ quan, đơn 
vị. Nhiều mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực kinh tế 
còn đem lại giá trị to lớn thông qua việc tăng năng 
suất, chuyển đổi giống cây trồng, con vật nuôi,…
phủ xanh đất trống, đồi trọc, bãi kẽm,… bằng các 
loại cây trồng có giá trị kinh tế dần thay thế gỗ tự 
nhiên,… Các mô hình "Dân vận khéo" bước đầu đã 

có sức lan tỏa trong cộng đồng, từng bước nâng 
cao hiệu quả công tác dân vận, giúp tăng thu nhập, 
bảo tồn và phát huy văn hóa, bảo vệ môi trường, 
thực hiện an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự,…. 
góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ 
thống chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi các 
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện 
mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện trong 
những năm qua vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một 
vài cấp uỷ Đảng chưa quan tâm chỉ đạo xây dựng 
thực hiện mô hình tại đơn vị, địa phương mình; 
chưa hiểu đúng về cách thức triển khai, xây dựng và 
thực hiện một mô hình “Dân vận khéo”, còn nhầm 
lẫn giữa mô hình “Dân vận khéo” với mô hình sản 
xuất kinh doanh giỏi hoặc sáng kiến kinh nghiệm; 
công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ dân 
vận chính quyền tại một vài cơ quan, đơn vị, địa 
phương trên địa bàn huyện còn hạn chế về chất 
lượng, hiệu quả. Mô hình đăng ký chưa đồng đều, 
toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, lĩnh vực kinh tế, 
văn hoá - xã hội có nhiều mô hình nhưng hạn chế 
ở những lĩnh vực khác, nhất là lĩnh vực xây dựng hệ 
thống chính trị và lĩnh vực Quốc phòng - An ninh; 
từ năm 2019 trở về trước, số lượng mô hình dân vận 
khéo đăng ký hằng năm khá nhiều nhưng số mô 
hình được công nhận còn ít vì tính hiệu quả chưa 
cao. Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện 
đến cơ sở chưa phát huy hết vai trò nòng cốt của 
mình trong việc tuyên truyền, vận động, hướng 
dẫn tổ chức cơ sở Hội xây dựng và thực hiện các mô 
hình “Dân vận khéo” trong hội viên, đoàn viên và 
Nhân dân. Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua 
Dân vận khéo cấp cơ sở ở một số xã chưa chủ động, 
sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu trong việc xây 
dựng, đăng ký thực hiện mô hình ở địa phương.

Trong thời gian đến (2022-2025), để mô hình 
“Dân vận khéo” trên địa bàn huyện đạt kết quả tích 
cực hơn nữa, các ngành các cấp, địa phương tiếp 
tục phát huy những kết quả đạt được của việc thực 
hiện mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện 
trong những năm qua và chú trọng triển khai thực 
hiện tốt những nhiệm vụ trọng tậm sau:

Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 
thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo cấp cơ 
sở, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban 
Chỉ đạo phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Các 
cấp ủy Đảng cần phải có văn bản chỉ đạo triển khai 
thực hiện mô hình Dân vận khéo sát với tình hình 



XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 01+02/2023 49

Quý MãoXuân
thực tiễn của địa phương, đơn vị; các cơ 
quan, đơn vị, địa phương phải xác định 
việc xây dựng, thực hiện mô hình Dân 
vận khéo là nhiệm vụ quan trọng, cần 
thiết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên 
chức, đảng viên,  tầng lớp Nhân dân về 
vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua 
Dân vận khéo; xây dựng kế hoạch, đề 
ra giải pháp cụ thể, xác định thời gian 
lộ trình thực hiện và báo cáo đánh giá 
kết quả thực hiện mô hình; duy trì các 
mô hình có hiệu quả, có sức lan tỏa; 
nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Hạn 
chế tối đa “bê tông hóa” tường rào cổng 
ngõ để “xanh hóa” tường rào cổng ngõ; 
chú trọng khi chọn các thành viên của 
các tổ vận động, tuyên truyền trong 
việc xây dựng, thực hiện các mô hình 
Dân vận khéo, cần phải lựa chọn những 
người thật sự nắm chắc chủ trương, am 
hiểu kiến thức, có uy tín, gương mẫu, 
tố chất kiên nhẫn, chịu khó. Đối với các 
mô hình chuyển đổi giống cây trồng và 
con vật nuôi, đề nghị cần xây dựng đề 
án, phương án trình Phòng NN&PTNT 
huyện thẩm định để đề xuất UBND 
huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí thực 
hiện đảm bảo; quan tâm, chú trọng đến 
chất lượng sản phẩm OCOP địa phương 
để trưng bày tại các đêm diễn văn hóa 
văn nghệ truyền thống vào ngày 01 
dương lịch hằng tháng. Từ năm 2022, 
Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi 
đua Dân vận khéo cấp xã và thủ trưởng 
đơn vị chịu trách nhiệm trong việc đề 
xuất công nhận mô hình cấp huyện 
nếu không đạt các tiêu chí theo Hướng 
dẫn 10-HD/BCĐ, ngày 20/01/2021 mà 
vẫn đề nghị về huyện công nhận; qua 
kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra mà 
không đạt thì lãnh đạo đơn vị đề nghị 
chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ 
Huyện uỷ. Đề nghị Ban Dân vận Huyện 
ủy (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 
thực hiện phong trào thi đua Dân vận 
khéo huyện) phúc tra các mô hình đã 
được công nhận năm 2020, 2021, nếu 
xét thấy không còn hiệu quả thì thu hồi 
Quyết định công nhận./.

XXII, nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự đại biểu HĐND các cấp, 
nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành 
kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; 
trong đó coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính, đề cao trách 
nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự sửa của tổ chức đảng và đảng 
viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ 
sớm, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn. Thực hiện 
nghiêm Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính 
trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Quy định 
478-QĐ/HU, ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện 
uỷ về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban 
Thường vụ Huyện uỷ quản lý và Thông báo số 340-TB/HU, 
ngày 18/11/2022 về kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ 
về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban 
Thường vụ Huyện uỷ quản lý sau khi bị kỷ luật.

Thứ năm, cần khắc phục khâu yếu nhất hiện nay đó là 
vấn đề tổ chức thực hiện. Những chủ trương, định hướng và 
giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển của huyện trong từng năm và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã 
được Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ 
XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 ban hành Nghị quyết của nhiệm kỳ 
và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI quyết định ban 
hành Nghị quyết hằng năm đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ rất 
cụ thể, sát với giai đoạn phát triển mới của huyện, phù hợp 
với định hướng phát triển chung của tỉnh, nhất là phù hợp 
với quy hoạch chung của tỉnh và Nghị quyết số 07-NQ/TU 
ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về định hướng phát 
triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030. Vấn đề còn lại là khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, 
tự cường, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân trong huyện, yếu tố đóng vai trò quan trọng cho 
thành công đó là khâu tổ chức thực hiện và là hành động cụ 
thể của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên để các 
nghị quyết, chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống. 
Bởi chủ trương, chính sách có hay mà thực thi không tốt, 
không có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, 
thì cũng khó đạt được mục tiêu đề ra.

Trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi phải không ngừng 
nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng là yêu 
cầu cấp thiết đang đặt ra, trong đó có việc đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, 
với mục đích là phát huy được sức mạnh cả hệ thống chính 
trị của huyện vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an 
sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nhằm hiện thực 
hoá mục tiêu xây dựng Thăng Bình trở thành vùng động lực 
trong phát triển kinh tế- xã hội vùng Đông Nam của tỉnh 
Quảng Nam trong giai đoạn 2020-2025./.

(Tiếp theo trang 31)Đổi mới...
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Đảng bộ huyện Nông Sơn hiện có 45 tổ chức 
cơ sở đảng trực thuộc, 74 chi bộ trực thuộc 
đảng uỷ cơ sở, với 1.278 đảng viên, chiếm tỷ 

lệ 4,6% so với dân số toàn huyện. Nhận thức rõ vai 
trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát 
và thi hành kỷ luật trong Đảng, với phương châm: 
giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, 
trọng điểm; thời gian qua, công tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện đã 
được cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy từ 
huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện và đạt được kết quả quan trọng, góp phần 
tích cực vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của 
Đảng, ngăn ngừa, hạn chế đảng viên vi phạm, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công 
tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện. 

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập 
trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy 
đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, quy trình, quy định, 
hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và của ủy ban 
kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật Đảng; cho ý kiến chỉ đạo thống nhất 
chương trình, kế hoạch giám sát, tham gia góp ý 
xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; xây 
dựng và thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, 
giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy huyện. 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công cấp ủy, ủy 
viên ban thường vụ huyện ủy phụ trách địa bàn, 
lĩnh vực sâu sát cơ sở, giám sát thường xuyên đối 
với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng 
đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Định kỳ, Thường trực 
Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe UBKT 
Huyện ủy báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện 
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 
Đảng; qua đó chỉ đạo, xem xét, giải quyết, tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 
hiện, đồng thời định hướng những giải pháp thực 
hiện tốt hơn trong thời gian tới. Từ đầu nhiệm kỳ 
đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở 
kiểm tra 48 tổ chức đảng, 253 đảng viên đa số là cấp 
ủy viên, người đứng đầu tổ chức đảng; giám sát 48 
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tổ chức đảng, 180 đảng viên là cấp ủy viên, người 
đứng đầu tổ chức đảng; UBKT từ huyện đến cơ sở 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám 
sát 54 tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật 
đảng 18 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng cùng 
cấp; kiểm tra việc thu, nộp, sử dụng đảng phí 47 tổ 
chức đảng. Chú trọng việc kiểm tra tổ chức đảng, 
đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường, tập 
trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi 
phạm và các đối tượng là cấp uỷ, người đứng đầu 
các cấp. Theo đó, UBKT từ huyện đến cơ sở kiểm tra 
khi có dấu hiệu vi phạm 04 tổ chức đảng, 11 đảng 
viên là cấp ủy viên, người đứng đầu tổ chức đảng. 
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung những vấn đề 
nổi cộm, bức xúc ở địa phương, như: việc chấp hành 
nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về 
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với 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; nguyên tắc tập trung dân 
chủ, quy chế làm việc; chế độ sinh hoạt đảng; việc 
tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu 
các cấp; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; 
những điều đảng viên không được làm… Qua kiểm 
tra, giám sát, theo thẩm quyền UBKT Huyện ủy, cấp 
ủy cơ sở và chi bộ đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên 
bằng các hình thức: khiển trách 17, cảnh cáo 03, khai 
trừ 02 trường hợp. Nhờ nắm chắc phương châm, 
phương hướng, trình tự, thủ tục và thẩm quyền thi 
hành kỷ luật trong Đảng, tổ chức đảng, đảng viên 
vi phạm đã nhận thức được các sai phạm và chấp 
hành nghiêm quyết định kỷ luật nên đến nay không 
có trường hợp nào khiếu nại về kỷ luật đảng.

Với những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm 
tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng thời gian qua 
đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc 
đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, nhất 
là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
và kỷ luật đảng trên địa bàn huyện Nông Sơn
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Đến nay, 100% tuyến đường huyện được bê tông 
hóa; đường ô tô đến 100% các thôn, xã; 99,5% hộ 
sử dụng điện thường xuyên và an toàn; tỷ lệ bao 
phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%; thu nhập bình 
quân đầu người đạt gần 43 triệu đồng/người/năm; 
tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn liên tục giảm qua các 
năm, đến nay còn 7,82%; nước sạch, vệ sinh môi 
trường có bước cải thiện, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp 
vệ sinh đạt 95%. Hạ tầng giao thông, y tế, trường 
học từng bước được đầu tư một cách đồng bộ. Hoạt 
động của hệ thống chính trị ở cơ sở được đổi mới, 
nâng cao chất lượng. Hiện nay huyện đã có 4/6 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung xây dựng xã 
nông thôn mới nâng cao; phấn đấu đến năm 2025 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những hạn chế 
như: một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở việc nghiên 
cứu quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng, các nghị 
quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, 
của Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám 
sát chưa sâu kỹ và thường xuyên; xây dựng chương 
trình kiểm tra, giám sát thiếu trọng tâm, trọng điểm, 
không sát thực tế; chất lượng kiểm tra, giám sát và 
phát hiện dấu hiệu vi phạm qua nắm tình hình, qua 
giám sát trên địa bàn huyện còn hạn chế; kiểm tra 
tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng 
cấp và người đứng đầu khi có dấu hiệu vi phạm tỷ 
lệ còn thấp; xử lý kỷ luật một số trường hợp chưa 
kịp thời và đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật chính 
quyền, đoàn thể. Việc tự kiểm tra, phát hiện và xử 
lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng vẫn còn 
hạn chế. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ 
làm công tác kiểm tra, nhất là đối với cơ sở chưa đáp 
ứng yêu cầu.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ 
yếu do nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, 
người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật đảng chưa đầy đủ, vẫn còn 
xem đó là công việc của ủy ban kiểm tra nên chưa 
quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện; việc tham mưu giúp cấp ủy về công 
tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp ủy đôi 
lúc không kịp thời; sự phối hợp giữa ủy ban kiểm tra 
cấp ủy với các tổ chức đảng và cơ quan liên quan 
trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thiếu 
thường xuyên. Mặt khác, tổ chức bộ máy cán bộ, 
chế độ, chính sách, điều kiện làm việc của ủy ban 
kiểm tra cấp ủy, nhất là cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

Để tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 
tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trên địa bàn 

huyện trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức 
thực hiện thật hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
của Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác 
kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kết luận số 
34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến 
lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 
2030; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của 
Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, 
ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 
số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức 
đảng, đảng viên vi phạm; Nghị quyết số 19-NQ/TU, 
ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 
Đảng giai đoạn 2021 - 2025; các quy chế, quy định, 
hướng dẫn, kế hoạch... của Trung ương, Tỉnh ủy, 
Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành 
kỷ luật của Đảng, gắn với đẩy mạnh thực hiện Kết 
luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 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 hóa” và Kết luận 
số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, 
trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải nghiên cứu 
kỹ, nắm vững quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ 
thị, quy định về công tác xây dựng Đảng và công 
tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Kiểm tra, giám sát là 
chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường 
xuyên của cấp ủy, do cấp ủy tiến hành, người đứng 
đầu cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám 
sát; những chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị 
quyết, chương trình, kế hoạch... đã triển khai đều 
phải được giám sát và kiểm tra; việc kiểm tra tiến 
hành không nhất thiết chỉ một lần mà có thể làm 
nhiều đợt.

Hai là, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của 
cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cán bộ, đảng 
viên và sự giám sát của Nhân dân đối với công tác 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để tạo chuyển biến 
thật sự trong nhận thức và hành động, bảo đảm 
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công tác kiểm tra, giám sát phục vụ thực hiện thắng 
lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Cần coi trọng 
công tác dự báo tình hình vi phạm từ đó chủ động 
có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả; 
quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát của cấp ủy cấp dưới, đồng thời xây dựng 
kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình hằng 
năm. Ngoài ra, tùy tình hình thực tiễn mà bổ sung 
các cuộc kiểm tra, giám sát theo yêu cầu nhiệm vụ. 
Kế hoạch kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; 
giám sát phải mở rộng. Đối tượng kiểm tra tập trung 
vào cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức 
đảng, chính quyền, đoàn thể trực thuộc theo phân 
cấp quản lý cán bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát tập 
trung vào các vấn đề quan trọng và bức thiết. Cùng 
với công tác kiểm tra, giám sát cần tăng cường hoạt 
động chất vấn và giải trình làm rõ, nhất là những 
vấn đề có nhiều dự luận phản ánh, đơn thư tố cáo 
nặc danh (nếu có) nhưng chưa có cơ sở để tổ chức 
kiểm tra. Các cuộc kiểm tra, giám sát phải tiến hành 
công khai, minh bạch và phải được kết luận, chỉ 
rõ đúng sai, ưu khuyết điểm cùng những yêu cầu, 
kiến nghị cụ thể. Các vi phạm đến mức phải xử lý 
cần tiến hành kịp thời, đồng bộ và nghiêm minh. 
Kết luận kiểm tra, giám sát và quyết định xử lý kỷ 
luật phải yêu cầu rõ tổ chức, cá nhân về nội dung 
sai phạm phải khắc phục, sửa chữa và định kỳ báo 
cáo kết quả khắc phục với tổ chức và người có thẩm 
quyền theo quy định.

Ba là, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp thực hiện 
toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của cấp trên; chủ động thực hiện và 
tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương 
trình hành động, phương hướng, nhiệm vụ kiểm 
tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm. Chú trọng 
khâu nắm tình hình, giám sát hoạt động của tổ chức 
đảng, đảng viên để chủ động ngăn ngừa, phát hiện, 
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh 
nha, chớm phát sinh vi phạm, không để vi phạm từ 
một người thành nhiều người, từ ít nghiêm trọng 
trở thành nghiêm trọng. 

Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra tổ chức đảng 
cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước 
hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp 
ủy cấp mình quản lý; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 
luật trong Đảng, kiểm tra tài chính đảng; phối hợp 
xử lý và tham mưu xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi 
phạm theo đúng phương hướng, phương châm, nội 
dung, quy trình kỷ luật của Đảng; giải quyết kịp thời, 
dứt điểm các tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng. Định kỳ 

hằng quý hoặc đột xuất báo cáo ban thường vụ cấp 
ủy và đồng chí bí thư cấp ủy cấp mình về kết quả 
thực hiện; những biểu hiện, dấu hiệu và biện pháp 
xử lý những sai phạm, vi phạm của tổ chức đảng, 
đảng viên (nếu có).

Bốn là, thường xuyên củng cố, kiện toàn ủy ban 
kiểm tra cấp ủy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hằng năm tổ chức bồi 
dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán 
bộ làm công tác kiểm tra; quan tâm đầu tư cơ sở 
vật chất, phương tiện làm việc cho ủy ban kiểm tra 
cấp ủy, nhất là cấp cơ sở. Xây dựng kế hoạch luân 
chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở 
các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, 
giám sát của Đảng theo Kết luận số 23-KL/TW, ngày 
10/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cán bộ ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp phải 
không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản 
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách 
nhiệm để đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám 
sát trong tình hình mới.

Năm là, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp 
và cơ chế thông tin liên ngành giữa ủy ban kiểm tra 
cấp ủy với các cơ quan liên quan theo quy chế phối 
hợp; trong quá trình phối hợp, nếu có vướng mắc 
phát sinh cần báo cáo ban thường vụ cấp ủy cho 
ý kiến chỉ đạo xử lý. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ 
giữa ủy ban kiểm tra với hoạt động giám sát của hội 
đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh của 
cả hệ thống chính trị và Nhân dân đối với công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng.

Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát 
thi hành kỷ luật Đảng thời gian qua đã khẳng định 
rõ quyết tâm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp 
trong toàn Đảng bộ huyện. Nhiệm vụ công tác kiểm 
tra, giám sát đặt ra trong thời gian đến hết sức nặng 
nề, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra 
các cấp trên địa bàn huyện phải không ngừng đổi 
mới toàn diện, nâng cao chất lượng các mặt công 
tác kiểm tra, giám sát đảm bảo không có vùng cấm, 
không có ngoại lệ. Từ đó, góp phần làm tốt công tác 
phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng 
cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của các tổ 
chức đảng và đảng viên; góp phần quan trọng thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
huyện Nông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
đã đề ra./.
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Tổ chức tuyên truyền, thực hiện nghị 
quyết của Đảng trong cán bộ, đảng 
viên; đặc biệt là sự lan tỏa sâu rộng 

đến tất cả các tầng lớp quần chúng Nhân 
dân trên địa bàn một huyện miền núi cao 
là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bởi 
đây là một khâu quan trọng để truyền tải 
nội dung cốt lõi của nghị quyết, giúp cho 
cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu sâu kỹ, 
thấu đáo nội dung các nghị quyết, từ đó 
thực hiện và vận dụng sáng tạo vào tình 
hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, thôn/nóc, 
các cộng đồng dân cư, thúc đẩy quá trình 
đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Nhận thức được tầm quan trong đó, thời gian 
qua, Đảng bộ huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
sát sao công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền 
nghị quyết  của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân.  Ngay sau khi nghị quyết của 
Đảng được ban hành, Huyện ủy đều xây dựng kế 
hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai 
đến tất cả các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, tổ chức 
hội nghị quán triệt Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ 
chủ chốt của huyện và xây dựng chương trình hành 
động thực hiện nghị quyết của Đảng sát với tình 
hình thực tế tại địa phương. 

Để có thể tuyên truyền các nghị quyết đến toàn 
bộ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân là 
một việc hết sức khó khăn, bởi Nam Trà My là một 
huyện miền núi cao của Tỉnh, với 97% là đồng bào 
dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn khó khăn; 
địa hình chia cắt, độ dốc lớn và dân cư sinh sống 
không tập trung, giao thông nông thôn đi lại chưa 
được thuận tiện; một số tuyến đường nối trung tâm 
huyện đi trung tâm các xã, từ trung tâm xã đến các 
thôn, nóc trong huyện tương đối dài, dốc đi qua 
nhiều địa hình hiểm trở, thậm chí nhiều nơi vẫn 
chưa có đường giao thông nông thôn, điện, sóng 
viễn thông. Với những khó khăn trên, nhiều năm 
qua, chính quyền địa phương huyện đã nỗ lực huy 
động và lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ từ Trung 
ương, tỉnh để đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được 

TRẦN DUY DŨNG
Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My

nhu cầu của cán bộ, Nhân dân trong huyện. Bên 
cạch các khó khăn về địa hình, địa lý, tình hình dịch 
bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp trong thời gian qua 
cũng là thách thức lớn trong việc tuyên truyền, phổ 
biến các nghị quyết của Đảng.

Nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên tuyền là một trong 
những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước từ 
Trung ương đến địa phương; là sự đột phá để tháo 
gỡ các khó khăn về khoảng cách địa lý; các cấp ủy 
Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện coi đó chính 
là giải pháp thiết thực và hữu ích nhất trong thời đại 
công nghệ số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
để đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đưa 
nghị quyết của Đảng vào cuộc sống cũng là góp 
phần thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết số 
04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi 
số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030. Theo nghị quyết, mục tiêu tổng quát đến 
năm 2030, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên 
phạm vi toàn tỉnh, đưa Quảng Nam vào nhóm các 
tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt. 

Các kết quả đã đạt được 
Với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, nhiều 

phương tiện hỗ trợ truyền đạt Nghị quyết ra đời, 
mang lại hiệu quả, giúp những cơ quan làm công 
tác truyên truyền của Đảng có truyền tải các chủ 

Khai trương Trung tâm diều hành thông minh IOC huyện Nam Trà My

Nam Trà My ứng dụng Công nghệ thông tin
 để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
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trương, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, 
Nhân dân tiếp cận nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trước 
đây, một số xã trên địa bàn huyện phải mất hàng 
giờ để đến được trung tâm huyện nghe quán triệt 
Nghị quyết, với số lượng có hạn, thì hiện nay chỉ cần 
đến Phòng họp trực tuyến của UBND các xã là được. 
Nhất là trong mùa mưa bão, việc đi lại càng khó 
khăn hơn do sạt lở, nước ngập tại các công trình cầu 
cống, giao thông bị chia cắt giữa Trung tâm huyện 
với các xã, giữa các xã với các thôn/nóc, không di 
chuyển được nên việc triển khai chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân càng khó khăn hơn.

Gần đây nhất, trong ngày 05 và ngày 06/12/2022, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức 
hội nghị toàn quốc Nghiên cứu, học tập, quán triệt 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến, 
huyện Nam Trà My đã tổ chức kết nối cầu truyền 
hình trực tuyến đến 11 điểm cầu của huyện, trong 
đó có 9 điểm cầu tại các địa phương, 2 điểm cầu 
tại Trung tâm huyện. Qua đó, Nghị quyết đã được 
quán triệt, phổ biến cho hơn 400 cán bộ, đảng viên 
tham dự.

Bên cạnh đó, việc trao đổi thông tin, liên lạc 
trong chỉ đạo, điều hành khi ứng dụng CNTT hết 
sức tiện lợi, để chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền các 
chủ trương, chính sách của Đảng, Huyện ủy, UBND 
huyện đã thành lập các nhóm Zalo, qua đây đã giúp 
thông tin nhanh chóng được chia sẻ đến cả các nơi 
xa xôi nhất trong huyện; nhất là trong thời điểm 
tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, mưa, bão, 
sạt lở đất. 

Cổng thông tin điện tử huyện Nam Trà My, cổng 
thông tin điện tử Huyện ủy Nam Trà My thường 
xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin, hoạt động, 
các văn bản nghị quyết từ Trung ương đến cơ sở để 
cán bộ, Nhân dân có thể nắm bắt nghiên cứu bất 
cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu; hiện tại có hơn 40 cơ 
quan, đơn vị thường xuyên đăng tải các nội dung 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 
nước lên cổng thông tin.

Việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nước đến Nhân dân nhờ ứng dụng 
Smart Nam Trà My - phân hệ thuộc Trung tâm điều 
hành thông minh IOC huyện, là kênh tương tác giữa 
người dân, doanh nghiệp với chính quyền huyện 
Nam Trà My; giúp chính quyền cung cấp, cập nhật 
thường xuyên các thông tin về tình hình kinh tế - xã 
hội, an ninh, quốc phòng và các mặt của đời sống xã 
hội đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

Đối với những nơi chưa có điện lưới quốc gia, 
huyện cũng đã đầu tư Hệ thống loa truyền thanh 
không dây (IP), hoạt động bằng năng lượng mặt 
trời cũng đã góp phần đưa thông tin đến các khu 
dân cư xa xôi, khó khăn nhất của huyện.  

Nhìn chung, Ứng dụng CNTT chính là giải pháp tốt 
nhất để nâng cao chất lượng trong việc triển khai các 
nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân, đặc biệt 
là việc tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết đến tất cả 
các tầng lớp; giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và đây 
cũng là xu thế trong thời đại công nghiệp 4.0.

Những khó khăn, thách thức 
Với đặc thù là một huyện miền núi cao, việc ứng 

dụng CNTT để đưa Nghị quyết vào cuộc sống đã đạt 
được những kết quả nhất định nêu trên, tuy nhiên 
vẫn chưa được như mong muốn, do còn một số khó 
khăn hạn chế như: 

Là vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn 
nên kinh phí đầu tư chủ yếu tập trung vào xây dựng 
cơ sở hạ tầng thiết yếu; vì thế kinh phí dành cho ứng 
dụng CNTT chưa được nhiều; hệ thống điện, viễn 
thông trên địa bàn huyện chưa được đầu tư đồng 
bộ, các trạm phát sóng di động, mạng internet chưa 
được phủ sóng rộng rãi; chưa có các điểm truy cập 
internet công cộng… nên việc tuyên truyền phổ 
biến Nghị quyết qua các ứng dụng công nghệ chưa 
đến được hết các điểm dân cư.

Đa phần Nhân dân trên địa bàn huyện là người 
đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ hiểu biết, sử 
dụng internet còn nhiều hạn chế; đời sống kinh tế 
còn khó khăn nên tỉ lệ sở hữu thiết bị thông minh 
còn thấp và nhiều yếu tố về đặc điểm nếp sống 
sinh hoạt... nên phần lớn người dân không theo dõi 
thường xuyên các phương tiên thông tin đại chúng.

Việc triển khai ứng dụng CNTT của các ngành, 
các cấp còn chưa đồng bộ, nhất là các xã; nguồn 
nhân lực CNTT của địa phương còn thiếu về số 
lượng và yếu về chuyên môn, chưa đáp ứng với 
những thay đổi nhanh và mạnh của CNTT ứng dụng 
trong các lĩnh vực như hiện nay.

Các nhiệm vụ địa phương sẽ triển khai thời 
gian đến

Với những kết quả đạt được đi cùng với những 
khó khăn, thách thức; trong thời gian tới, địa 
phương sẽ tiếp tục tập trung triển khai tốt các Nghị 
quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh về chuyển 
đổi số và ứng dụng CNTT, qua đó góp phần nhanh 
chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 
Trong đó, đặc biệt chú trọng đến đầu tư và đề xuất 
các cấp đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ 

(Xem tiếp trang 64)
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Quảng Nam là vùng đất có truyền thống văn 
hoá lâu đời, trong đó sự phong phú, đa dạng 
và độc đáo của văn hóa tộc người đã góp 

phần tạo nên bản sắc, diện mạo mang tính biểu 
tượng của nền văn hóa Quảng Nam; tạo nguồn 
động lực thúc đẩy Quảng Nam phát triển mạnh mẽ 
trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Về thành phần dân tộc, hiện nay Quảng Nam 
có 37 tộc người cùng định cư sinh sống với tổng 
dân số 1.495.812 người (năm 2019). Trong đó, cộng 
đồng các dân tộc thiểu số có 140.590 người, chiếm 
9,4% dân số toàn tỉnh. Trong số các dân tộc thiểu số, 
có 05 dân tộc định cư lâu đời trên địa bàn tỉnh với 
tổng số dân 136.994 người, chiếm 93,9% tổng số 
người dân tộc thiểu số toàn tỉnh1. Phần lớn các dân 
tộc thiểu số sinh sống ở 09 huyện vùng trung du & 
miền núi với hơn 136 nghìn người, chiếm 80,78% 
tổng số dân là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tại 
nhiều huyện tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 
70% dân số, như: Tây Giang (91,4%), Nam Trà My 
(91,1%), Đông Giang (80,2%), Phước Sơn (72,1%).

Trải qua nhiều chặng đường lịch sử, các dân 
tộc thiểu số tỉnh Quảng  Nam luôn nêu cao chí khí 
quật cường, lòng yêu nước, tinh thần tiên phong, 
đoàn kết, trí tuệ và sức sáng tạo của cộng đồng; 
cùng sát cánh bên nhau, “chung lưng đấu cật” trong 
công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trong 
sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua nhiều thế 
hệ, mỗi cộng đồng tộc người trên địa bàn tỉnh đã 
không ngừng sáng tạo, vun đắp, hình thành cho 
cộng đồng mình truyền thống văn hóa riêng giàu 
bản sắc, đồng thời cùng chung tay tạo dựng nên 

1. Gồm: dân tộc Cơ-tu (55.091 người), Xơ-đăng (47.268 người), 
Gié - Triêng (23.222 người), Co (6.479 người), M’nông (4.934 
người).

nền văn hoá chung đặc trưng thống nhất trong đa 
dạng, biểu hiện sinh động qua các giá trị văn hóa 
vật thể và phi vật thể của cộng đồng. Đây là tài sản, 
nguồn lực vô cùng quý giá, có vai trò quan trọng đối 
với tỉnh Quảng Nam nói chung, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi tỉnh nói riêng trong thực 
hiện mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển 
bền vững; đồng thời có vị trí chiến lược quan trọng 
về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và môi 
trường sinh thái không chỉ đối với tỉnh Quảng Nam 
mà cả khu vực miền Trung -Tây Nguyên. Do vậy, việc 
bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hoá 
truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn 
có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển ổn định, bền 
vững của tỉnh Quảng Nam nói riêng, khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên và cả nước nói chung.

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, các cơ quan chuyên môn của tỉnh luôn dành 
sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo tồn, phát 
huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu 
số gắn với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
Với chủ trương đẩy mạnh đầu tư phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy bản 
sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số, nhiều 
chương trình chính sách, dự án, đề án đã được đầu 
tư, triển khai thực hiện. 

Một trong những thành tựu quan trọng trong 
công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền 
thống các dân tộc thiểu số trong những năm qua 
là nhiều làng nghề truyền thống của đồng bào đã 
được quan tâm phục dựng, phát triển, từng bước 

A LĂNG MAI
 Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Công tác bảo tồn, phát huy 
các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào 
dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
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hình thành các điểm du lịch cộng đồng, tiêu biểu 
như: làng gốm thủ công thôn Kanoon (xã Axan, 
huyện Tây Giang); các làng dệt thổ cẩm ở các 
thôn Bờhôồng (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang), 
Đhrôồng (xã Tà Lu, huyện Đông Giang), Zara (xã 
Tà Bhing, huyện Nam Giang), Công Dồn (xã Zuôi, 
huyện Nam Giang), làng dệt thổ cẩm thôn Arớt (xã 
Anông, huyện Tây Giang),... Đặc biệt, năm 2014, 
nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu tại các huyện 
Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang và nghệ thuật 
trang trí Cây nêu và bộ Gu trong lễ ăn trầu của đồng 
bào Co huyện Bắc Trà My đã được Hội đồng Di sản 
Quốc gia công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể 
quốc gia”; năm 2015, quần thể rừng Pơ mu ở huyện 
Tây Giang được công nhận là Cây Di sản Việt Nam; 
năm 2016, điệu múa truyền thống Tâng tung da dá 
của đồng bào dân tộc Cơ Tu được công nhận là Di 
sản văn hoá phi vật thể quốc gia… Đấy là niềm tự 
hào không chỉ đối với đồng bào các dân tộc thiểu 
số tỉnh mà còn là niềm vinh dự to lớn của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Thông qua các chương trình, đề án bảo tồn, 
phát triển văn hóa vùng cao, nhiều di sản văn hoá 
tiêu biểu của các cộng đồng tộc người như: ngôn 
ngữ, phong tục tập quán, lễ hội, kiến trúc nhà ở, 
trang phục, văn hoá sinh hoạt cộng đồng, nghề 
truyền thống, văn hoá ẩm thực, tín ngưỡng dân 
gian… đã được sưu tầm, nghiên cứu khôi phục và 
bảo tồn; tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển 
toàn diện về mọi mặt trong đời sống chính trị - kinh 
tế - văn hoá - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
quả quan trọng đã đạt được, nhìn chung công tác 
bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu 
số trên địa bàn tỉnh chưa đạt được những kết quả 
như kỳ vọng; đời sống kinh tế- xã hội của đồng bào 
còn gặp nhiều khó khăn, mức hưởng thụ văn hoá 
chưa cao; nhiều di sản văn hoá chưa được phục 
hồi, bảo tồn; nhiều truyền thống văn hoá tốt đẹp 
của đồng bào đứng trước nguy cơ bị mai mọt, lai 
căng với các giá trị bên ngoài… cần có sự quan tâm 
nhiều hơn nữa trong công tác nghiên cứu, bảo tồn 
và phát huy.

 Ngay từ khi định hình tư tưởng xây dựng nền 
văn hóa Việt Nam, Đảng ta đã khẳng định văn hóa 
dân tộc gắn liền với vận mệnh của dân tộc; quá 
trình xây dựng, phát triển nền văn hóa luôn song 
hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 
bài trừ những cái hủ tục, lạc hậu, bảo tồn những giá 
trị tốt đẹp, tiến bộ đồng thời tích cực tiếp thu những 

thành tựu văn hóa từ bên ngoài nhằm làm phong 
phú, đa dạng thêm nền văn hóa quốc gia. Đặc biệt, 
từ kỳ Đại hội lần thứ VII (năm 1991) đến kỳ Đại hội 
lần thứ XIII (năm 2021), Đảng ta luôn xác định văn 
hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và coi văn hóa 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển xã 
hội. Khi tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 
35 năm đổi mới Đất nước, tại Đại hội lần thứ XIII, 
Đảng đã rút ra bài học kinh nghiệm: “Động lực và 
nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi 
dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân 
tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền 
văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam”2.

Đối với tỉnh Quảng Nam, để văn hoá truyền thống 
các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy hiệu 
quả; văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần và là 
nguồn lực quan trọng để phát triển bền vững vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian 
đến đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan 
chuyên môn trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục nhận thức 
rõ vị thế, vai trò của văn hoá truyền thống các dân tộc 
thiểu số trong đời sống kinh tế- xã hội. Trên cơ sở đó, 
đề xuất và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp 
bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các 
dân tộc thiểu số, nhất là văn hóa các dân tộc thiểu số 
theo định hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra: “Tiếp tục 
bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 
đồng bào dân tộc, các giá trị tốt đẹp trong văn hóa tôn 
giáo, tín ngưỡng. Gắn chặt và phát huy ưu thế của văn 
hóa trong phát triển du lịch; đồng thời bảo vệ, gìn giữ 
tài nguyên văn hóa cho các thế hệ sau”. 

Theo đó, nhằm phần bảo tồn, phát huy hiệu quả 
bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn 
tỉnh trong thời gian đến, thiết nghĩ cần quan tâm 
nghiên cứu, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm sau:

Thứ nhất, phải nhận thức đầy đủ và quán triệt 
sâu sắc trong các cấp, các ngành quan điểm, đường 
lối của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, tại mỗi địa phương 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quá trình thực thi 
các chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa phải gắn 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII (2021), Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Tập 
I, Hà Nội, tr 34.
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với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội 
địa phương; các chương trình, đề án, kế hoạch bảo 
tồn, phát triển văn hóa phải mang tính chiến lược, 
lâu dài, lấy con người làm trung tâm; từng bước đưa 
văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của 
con người, là nguồn lực và động lực thúc đẩy phát 
triển bền vững kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

 Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm 
công tác văn hóa đủ về số lượng và đảm bảo về 
chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của nhiệm vụ bảo tồn, phát triển văn hóa các dân 
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. 
Phát huy vai trò của cơ quan công tác dân tộc, cơ 
quan văn hóa trong tham mưu các chính sách, giải 
pháp bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu 
số đảm bảo tuân thủ chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp 
với đặc trưng văn hóa của từng dân tộc, điều kiện 
thực tiễn của địa phương và nhu cầu, nguyện vọng 
của đồng bào.

Thứ ba, tăng cường công tác nghiên cứu, sưu 
tầm, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển di 
sản văn hóa truyền thống của các dân tộc định cư 
trên địa bàn tỉnh. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá 
trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng, nhất 
là đối với những giá trị văn hóa truyền thống đang 
đứng trước nguy cơ bị mai mọt, lai căng, xuống 
cấp; như các di tích lịch sử - văn hóa, công trình 
kiến trúc nhà làng truyền thống, trang phục truyền 
thống, các lễ hội cổ truyền, phong tục tập quán, 
ngôn ngữ, các loại hình nhạc cụ truyền thống, các 
thể loại văn học, văn nghệ dân gian... Ưu tiên phát 
huy mặt tích cực của thiết chế văn hóa tổ chức cộng 
đồng cư dân, đồng thời tăng cường xây dựng thiết 
chế văn hóa cơ sở phục vụ nhu cầu, thị hiếu mới 
của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, 
như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dưng nông thôn mới, Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tập trung 
nguồn lực và giải pháp thực hiện hiệu quả Chương 
trình phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. 
Trong đó, cần ưu tiên công tác nghiên cứu, khảo sát 
và khôi phục, bảo tồn, phát triển văn hoá truyền 
thống các dân tộc thiểu số. Trong quá trình bảo tồn 
và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số cần phải 

tôn trọng tính thống nhất trong đa dạng của văn 
các dân tộc thiểu số; đề cao tính nguyên bản của 
văn hóa tộc người; tránh sao chép, lai căng văn hóa 
một cách cơ học dẫn đến tình trạng suy thoái, mai 
mọt, đánh mất bản sắc văn hóa truyền thống các 
dân tộc thiểu số.

Thứ tư, huy động nguồn lực đầu tư phát triển 
văn hóa các dân tộc thiểu số, nhất là nguồn lực con 
người nhằm phát huy cao độ tiềm năng sáng tạo, 
trí tuệ, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, yêu quý 
văn hóa dân tộc, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc 
sống tiến bộ, ấm no, hạnh phúc trong đồng bào 
và đội ngũ trí thức, nghệ nhân, nghệ sĩ tại các địa 
phương. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thu 
hút đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia 
vào các hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa; 
trong đó, vai trò chủ thể sáng tạo và hưởng thụ các 
giá trị văn hóa của đồng bào phải được đề cao; có 
giải pháp từng bước thu hẹp khoảng cách về mức 
hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, 
giữa cư dân các xã vùng sâu, vùng xa và xã, thị trấn 
trung tâm các huyện trên địa bàn miền núi tỉnh.

Thứ năm, để bảo tồn và phát huy hiệu quả bản 
sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số cần 
phải chú trọng đến công tác hội nhập văn hóa. Các 
chính sách hội nhập văn hóa phải được đặt trong bối 
cảnh, điều kiện của từng dân tộc, từng địa phương, 
từng giai đoạn cụ thể. Trong đó, cần nghiên cứu, 
xác định rõ nội lực, sức đề kháng, khả năng và mức 
độ tiếp thu, hội nhập văn hóa của từng dân tộc. 
Bên cạnh việc chú trọng hội nhập văn hóa quốc tế, 
tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cần quan tâm 
thúc đẩy giao lưu, hội nhập văn hóa giữa các dân 
tộc trong và ngoài địa bàn tỉnh; qua đó củng cố sức 
mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy 
nội lực của cộng đồng kết hợp với sức mạnh từ bên 
ngoài, tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững 
đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi tỉnh.

Thứ sáu, giải quyết kịp thời, hiệu quả các mối 
quan hệ, các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, nhất là mối 
quan hệ giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền 
vững; mối quan hệ giữa ổn định, bảo tồn và đổi mới, 
phát triển; giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn, phát 
triển văn hóa gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng 
xã hội và bảo vệ môi trường vùng đồng bào dân tộc 
tộc thiểu số và miền núi tỉnh./.
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Nam là nền văn hoá thống nhất mà đa dạng trong 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Xây dựng và phát 
triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng 
lãnh đạo, trong đó, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan 
trọng.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, các quan điểm 
chỉ đạo này bắt nguồn từ “ba nguyên tắc vận động” 
của Đề cương về văn hóa Việt Nam. Theo đó, để thực 
hiện cuộc cách mạng văn hóa ở nước ta, Đề cương 
yêu cầu  phải nắm vững “ba nguyên tắc vận động”, 
đó là: dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. 
Trong đó, dân tộc hóa là chống mọi ảnh hưởng 
nô dịch và thuộc địa, khiến cho văn hóa Việt Nam 
phát triển độc lập. Đại chúng hóa là chống mọi chủ 
trương hành động làm cho văn hóa phản lại đông 
đảo quần chúng hoặc xa đông đảo quần chúng, 
con người phải là trung tâm, là chủ thể của các 
hoạt động văn hóa. Khoa học hóa là chống lại tất 
cả những cái gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản 
tiến bộ, biết bảo tồn, chắt lọc những nét đẹp truyền 
thống dân tộc, đồng thời phải chống những cái cũ 
kĩ, lạc hậu, dị đoan. 

Kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn hai nhiệm 
vụ “xây” và “chống”

Để đặt nền móng và định hướng xây dựng một 
nền văn hóa cách mạng mới, Đề cương về văn hóa 
Việt Nam năm 1943 xác định cần kết hợp chặt chẽ, 
nhuần nhuyễn hai nhiệm vụ “xây” và “chống”. Quan 

"Đề cương về văn hóa Việt Nam" là văn kiện 
lịch sử đặt nền móng, mở đường cho việc xây 
dựng lý luận văn hóa cách mạng ở nước ta. Văn 
kiện quan trọng này được xem là “Cương lĩnh 
đầu tiên của Đảng về văn hóa”, không chỉ có ý 
nghĩa khoa học, mà còn có ý nghĩa thời đại.

Mặt trận văn hóa 
Đề cương về văn hóa Việt Nam  gồm 05 phần: 

Phần (I): “Cách đặt vấn đề”; Phần (II): “Lịch sử và tính 
chất văn hóa Việt Nam”; Phần (III): “Nguy cơ của văn 
hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật, Pháp”; Phần 
(IV): “Vấn đề cách mạng văn hóa Việt Nam” và Phần 
(V): “Nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa 
Mácxít Đông Dương và nhất là của những nhà văn 
hóa Mácxít Việt Nam”. 

Đề cương trình bày một cách ngắn gọn, súc tích 
nhưng vẫn đảm bảo hệ thống các quan niệm, phạm 
trù, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương châm, 
nguyên tắc của nền văn hóa dân tộc, với phương 
pháp tiếp cận khoa học mà đến nay vẫn còn nguyên 
giá trị lịch sử. Đáng chú ý, trong Đề cương, Đảng ta 
lần đầu tiên xác định: Mặt trận văn hóa là một trong 
ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người 
cộng sản phải hoạt động, không phải chỉ làm cách 
mạng chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa 
nữa. Đồng thời, có lãnh đạo được phong trào văn 
hóa Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên 
truyền của Đảng mới có hiệu quả. 55 năm sau, kế 
thừa tư tưởng của Đề cương, Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VIII) xác định: Văn hoá là một mặt trận; 
xây dựng, phát triển văn hoá là một sự nghiệp cách 
mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự 
kiên trì, thận trọng. Đến Nghị quyết Trung ương 9 
(khóa XI), Đảng ta đặt ra yêu cầu: Văn hóa phải được 
đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

Ba nguyên tắc vận động
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) 

năm 1998 lần đầu tiên khái quát, hệ thống hóa các 
quan điểm chỉ đạo phát triển văn hóa trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó nhấn mạnh: 
Nền văn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hoá 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nền văn hoá Việt 

Tổng Bí thư Trường Chinh - người soạn thảo Đề cương 
về văn hóa Việt Nam năm 1943. - Ảnh: Tư liệu

VÂN TRÌNH

Giá trị mở đường của “Cương lĩnh đầu tiên 
của Đảng về văn hóa” và việc vận dụng ở Quảng Nam
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điểm quan trọng này đã được Đảng ta kế thừa và 
phát triển trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 
(khóa VIII), khi cho rằng, trong công cuộc phát triển 
văn hóa, “xây” đi đôi với “chống”, lấy “xây” làm chính, 
nhằm giữ gìn và phát huy những di sản văn hóa quý 
báu của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa 
thế giới, sáng tạo, vun đắp nên những giá trị mới 
hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần 
dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đồng thời 
phải chống những tư tưởng, hành vi, sản phẩm văn 
hóa  lệch lạc, sai trái, lạc hậu, phản động; phải tiến 
hành kiên trì cuộc đấu tranh bài trừ các hủ tục, các 
thói hư tật xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mọi 
mưu toan lợi dụng văn hóa để thực hiện âm mưu 
“diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) yêu cầu phải: 
hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học 
vào việc xây dựng con người có thế giới quan khoa 
học, hướng tới chân - thiện - mỹ. Gắn xây dựng, 
rèn luyện đạo đức với thực hiện quyền con người, 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hình thành 
lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc 
theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; kết 
hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính tích cực xã 
hội; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, 
gia đình và xã hội. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, 
cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá 
trị cao đẹp, nhân văn. Bên cạnh đó, phải đấu tranh 
phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; 
chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh 
hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa 
con người. Chủ động đấu tranh phòng, chống các 
biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn 
biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa. 

Vận dụng "Đề cương về văn hóa Việt Nam" ở 
Quảng Nam

Những giá trị mở đường của "Đề cương về văn 
hóa Việt Nam" đã và đang được Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam vận dụng 
rất sáng tạo trong thực tiễn phát triển văn hóa địa 
phương và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 
Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã 
hội, những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất 
và con người Quảng Nam được bảo tồn và phát 
huy, góp phần vào việc cố kết cộng đồng, khơi dậy 
lòng tự hào dân tộc, khích lệ tình yêu quê hương, 
đất nước. Diện mạo văn hóa xứ Quảng được phác 
họa ngày càng rõ nét với các điểm nhấn nghiêng 
về chiều hướng tích cực. Hàng loạt sự kiện, hoạt 
động văn hóa tạo dấu ấn với du khách trong và 
ngoài nước cũng như đáp ứng nhu cầu thụ hưởng 
văn hóa của người dân sở tại. Nhiều phong trào, 

cuộc vận động văn hóa ở cơ sở được thực hiện và 
có những thành tựu nhất định, góp phần tạo ra môi 
trường văn hóa lành mạnh, gắn với công cuộc bảo 
tồn văn hóa truyền thống. Đời sống văn hóa, tinh 
thần của người dân ngày càng nâng cao. Chỉ tính 
trong giai đoạn 2015 - 2020, tổng nguồn vốn bố 
trí cho sự nghiệp phát triển văn hóa trên địa bàn 
Quảng Nam khoảng 600 tỷ đồng, đầu tư lồng ghép 
từ nhiều nguồn vốn, trong đó ngân sách trung 
ương hỗ trợ có mục tiêu khoảng 95 tỷ đồng, còn lại 
từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương.

Thực hiện định hướng "Phát huy giá trị và sức 
mạnh văn hóa, con người Quảng Nam" được Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Hội nghị Tỉnh ủy lần 
thứ 4 (tháng 7/2021) đã thông qua Nghị quyết về 
phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng 
đến năm 2030. Nghị quyết đã xác định quan điểm: 
"Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, 
là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển 
bền vững. Xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa 
Quảng Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên 
của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Đầu 
tư phát triển sự nghiệp văn hóa phải tương xứng với 
đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn 
lực để đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa; đẩy mạnh 
công tác xã hội hóa; mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế 
trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền 
thống; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn 
kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển, nâng 
cao đời sống văn hóa tinh thần và chỉ số hạnh phúc 
của người dân". Đồng thời, đề ra mục tiêu tổng quát 
đó là: Xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh 
Quảng Nam hướng đến mục tiêu gìn giữ, lan tỏa giá 
trị, bản sắc văn hóa gắn với không ngừng tiếp thu 
tinh hoa văn hóa nhân loại; góp phần tích cực xây 
dựng Quảng Nam phát triển toàn diện, bền vững, 
trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Xây 
dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự 
xuống cấp về đạo đức xã hội, thu hẹp khoảng cách 
về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền. Thực 
hiện tốt mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế 
với bảo tồn các giá trị văn hóa, gắn văn hóa với phát 
triển du lịch, dịch vụ.

Nghị quyết về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể 
dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 
và định hướng đến năm 2030 cũng đã đề ra các 
nhiệm vụ và giải pháp khả thi, đồng bộ để nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa. Đáng chú 
ý là xây dựng Chương trình phát triển sự nghiệp văn 
hóa Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030./.
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Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội 
Đảng bộ các cấp trong bối cảnh tình hình thế 

giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. 
Trong tỉnh, với việc thực hiện Chiến lược “thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” 
và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 
hội, nhờ đó đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổng 
thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước đạt 32.144 
tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán, tăng 40,1% so với 
cùng kỳ; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.  
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị được tăng cường; công tác phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; các lĩnh vực 
giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế, thể thao....có 
nhiều chuyển biến tích cực. Những kết quả đó góp 
phần tạo ra dòng tư tưởng tích cực trong Đảng và xã 
hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là mặt thuận lợi 
cho công tác tuyên giáo. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội 
nước ta, tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: 
Lạm phát, lãi suất, tỉ giá đang gây áp lực lớn đối với 
ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của 
nền kinh tế. Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp 
nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu xây dựng, vật tư 
nông nghiệp đầu vào biến động mạnh, làm cho chi 
phí sản xuất tăng cao, thị trường xuất nhập khẩu bị 
thu hẹp. Dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp. Đời 
sống một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động, nhất là công nhân, lao động tự do... 
gặp khó khăn. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực vẫn còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, 
cơ hội chính trị lợi dụng những khó khăn, tiếp tục 
đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ…   

Trong bối cảnh đó, toàn ngành Tuyên giáo 
Quảng Nam đã bám sát chủ đề công tác năm 2022 
đã đề ra ”Ngành Tuyên giáo Quảng Nam hướng về cơ 
sở; tích cực tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng; chủ động, kịp thời định hướng thông tin và dư 
luận xã hội góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào 
cuộc sống” và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên 
giáo Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là Thường 
trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các 
cấp ủy đảng; đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, 
địa phương và trên tinh thần tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

NGUYỄN HỮU THIÊN
Trưởng Phòng Lý luận chính trị - Tổng hợp,

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam 

công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 
được giao năm 2023, với những kết quả nổi bật sau:

1. Ngành tuyên giáo kịp thời, chất lượng trong công 
tác tham mưu tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển 
khai thực hiện và sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận, 
chỉ thị, quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp.

Ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác tham 
mưu  xây dựng,  ban hành 163 văn bản lãnh đạo, 
chỉ đạo, hướng dẫn công tác  tuyên truyền, quán 
triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng. Quá trình thực hiện, ngành Tuyên 
giáo đã tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các 
nghị quyết bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực 
tuyến. Tiếp đó, toàn ngành đã tham mưu cấp ủy 
kiểm tra, đôn đốc việc tuyên truyền, quán triệt, 
triển khai thực hiện các chương trình hành động 
thực hiện nghị quyết và đưa nghị quyết các cấp vào 
cuộc sống. Bên cạnh đó, toàn ngành đã chủ động, 
kịp thời tham mưu cấp ủy  tổng kết, sơ kết các nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, 
Tỉnh ủy.

2. Tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả công 
tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị 
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 
tình hình mới: Hoạt động của BCĐ 35 từ tỉnh đến 
cơ sở được tập trung, xây dựng kế hoạch, chương 
trình cụ thể, củng cố đội ngũ Chuyên gia, cộng tác 
viên, nhóm mocha, nổi bật:  Trong năm 2022, BCĐ 
35 tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn đăng tải 110.165 tin, 
bài, hình ảnh, video trên group, fanpage facebook. 
Qua đó, kịp thời định hướng dư luận, ổn định tình 
hình trước những vụ việc nhạy cảm, vấn đề nổi cộm 
trong thực tiễn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội.

3. Ngành tuyên giáo đã tích cực, hiệu quả tham 
mưu, hướng dẫn tổ chức 02 đợt sinh hoạt chính trị, tư 
tưởng sâu rộng trên toàn tỉnh: Thực hiện Kết luận số 
01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực 
hiện hiệu lực, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 
25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 
hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử 

Dấu ấn nổi bật ngành Tuyên giáo Quảng Nam năm 2022
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lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”(Kết luận số 21-KL/TW). Ngành 
Tuyên giáo đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức học tập, 
quán triệt nội dung, quan điểm Kết luận 21 đến với 
tất cả cán bộ, đảng viên các cấp đạt tỷ lệ 94%. Tham 
mưu cấp ủy ban hành đầy đủ kế hoạch, chương 
trình hành động triển khai thực hiện Kết luận số 21; 
trong đó, trọng tâm là tổ chức Đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng trên toàn tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”. 
Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 
đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, 
tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với 
nhiệm vụ chuyên môn được giao ở từng cơ quan, 
đơn vị, địa phương, tiếp đó là 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 trên toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các 
huyện, thị, thành ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức 
đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về Tác phẩm với 
nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, phù hợp. 

4. Tham mưu, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện chính 
trị, ngày lễ kỷ niệm trọng đại của tỉnh: Ngay sau khi 
tham mưu kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền, tổ 
chức thực hiện các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn 
của đất nước, của tỉnh; Ban tuyên giáo các cấp đã 
tập trung tham mưu, phục vụ tổ chức hoạt động 
Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1997-2022), trong đó, 
đã  biên soạn, phát hành Tập sách “Quảng Nam – 
25 năm xây dựng và phát triển” để chào mừng 25 
năm tái lập tỉnh, với sự đồng tình, lan tỏa kết quả 
nổi bật qua 25 năm tái lập tỉnh; Kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sỹ với việc tham mưu nội 
dung Chương trình cầu truyền hình Khúc tráng ca 
hòa bình tại điểm cầu Quảng Nam; chuỗi các hoạt 
động, sự kiện Năm Du lịch Quốc gia- Quảng Nam 
năm 2022, Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội 
đồng Nhà nước Võ Chí Công, với trọng tâm là Hội 
thảo khoa học; Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Phan 
Châu Trinh; Lễ Tuyên dương khen thưởng cấp tỉnh 
các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo 
Bác và thi đua yêu nước năm 2022.

5. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều 
sâu, nền nếp, tập trung xây dựng, nhân rộng các mô 
hình, cách làm hay để thực hiện hiệu quả việc học 
tập, làm theo và nêu gương: Năm 2022, ngành tuyên 
giáo đã tham mưu các cấp ủy tổ chức sơ kết, đánh 
giá 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với 
tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng. Qua 
đó, ở cấp huyện có 71 mô hình, cách làm hay được 

công nhận; cấp xã có gần 1.150  mô hình, cách làm 
hay, gương điển hình được công nhận. Trên cơ sở 
đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lựa chọn, đề nghị 
tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 
tập thể, 02 cá nhân; tặng Bằng khen của Ban Tuyên 
giáo Trung ương cho 02 cá nhân; UBND tỉnh tặng 
Bằng khen cho 19 tập thể, cá nhân. Gửi tham dự 
triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” 
do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đối với 8 tập 
thể, cá nhân. Đã phối hợp Đài PT-TH tỉnh phát sóng 
20 Tập phim tư liệu về gương điển hình trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương, hãng phim 
tư liệu Việt Nam sản xuất. Đồng thời, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy đã biên soạn tài liệu chuyên đề năm 2023 để 
triển khai thực hiện trên toàn tỉnh.

6. Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư 
luận xã hội, dự báo tình hình tư tưởng được thực hiện 
toàn diện, đồng bộ, góp phần tích cực, hiệu quả vào 
giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát 
triển kinh tế, xã hội: 

Ngành tuyên giáo đã thường xuyên thực hiện 
nhiệm vụ chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp, nghiên cứu, 
dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân và kịp thời báo cáo, tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phối 
hợp xử lý, không để xảy ra ”điểm nóng” đảm bảo 
ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong năm, 
toàn ngành tổ chức 43 cuộc điều tra dư luận xã hội 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ trì, phối 
hợp triển khai các nội dung tuyên truyền việc thực 
hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế 
- xã hội và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất 
nước, của tỉnh. Thực hiện kịp thời, chất lượng việc 
biên soạn các ấn phẩm cung cấp thông tin và hướng 
dẫn, định hướng các nội dung tuyên truyền. Công 
tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng cơ bản được 
duy trì, thực hiện tốt; tiếp tục đổi mới nội dung, hình 
thức tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí 
được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Việc 
chỉ đạo, định hướng báo chí được kịp thời và đảm 
bảo yêu cầu đặt ra. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối 
hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo 
tổ chức hội nghị giao ban báo chí theo quy định; 
phối hợp xử lý, định hướng đối với những vấn đề 
nhạy cảm báo chí phản ánh; chủ động cung cấp 
thông tin chính xác về tình hình địa phương đối với 
cơ quan báo chí để kịp thời tuyên truyền và định 
hướng dư luận xã hội trên địa bàn. Trên cơ sở đó, 
các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tỉnh, 
các văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, đội ngũ 
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phóng viên thường trú và hoạt động trên địa bàn 
tỉnh tác nghiệp, hoạt động đúng nội dung, tôn chỉ, 
mục đích.

Công tác tuyên truyền miệng, tổ chức hoạt 
động báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp 
ủy lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; triển khai hoạt 
động hiệu quả; trong đó, chú trọng đổi mới, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền 
miệng gắn với xây dựng, củng cố, kiện toàn đội 
ngũ ban tuyên giáo cấp ủy các cấp; đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo chất lượng, đủ 
về số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới… Trong năm 2022, tuy còn ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19 nhưng Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy cố gắng tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy 
trực tiếp và tiếp sóng các kỳ Hội nghị Báo cáo viên 
Trung ương để cung cấp nhiều thông tin, chuyên 
đề quan trọng, thu hút sự quan tâm theo dõi của 
đội ngũ báo cáo viên các cấp. Ban Tuyên giáo các 
huyện, thị, thành ủy đã tham mưu cấp ủy tổ chức 
Hội nghị Báo cáo viên cấp huyện để định hướng 
tuyên truyền, cung cấp thông tin cho báo cáo viên, 
tuyên truyền viên cơ sở. 

7. Công tác chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn 
hóa -văn nghệ, khoa giáo được toàn diện, kịp thời: Bên 
cạnh việc tham mưu cấp ủy ban hành chương trình, 
kế hoạch triển khai thực hiện và tổng kết, sơ kết các 
nghị quyết, chỉ thị, kết luận lĩnh vực khoa giáo-văn 
hóa; ngành tuyên giáo đã thực hiện tốt nhiệm vụ 
theo dõi, định hướng các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, theo dõi, thẩm 
định, kiểm duyệt nghiêm túc các tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, xây dựng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch 
sử cách mạng - văn hóa. Duy trì giao ban, theo dõi, 
nắm thông tin, định hướng hoạt động và tình hình 
chính trị tư tưởng của văn nghệ sĩ, đội ngũ trí thức 
và vấn đề dư luận xã hội liên quan đến lĩnh vực khoa 
giáo - văn hóa. Công tác văn hóa, văn nghệ đảm bảo 
đúng định hướng tư tưởng, tích cực triển khai thực 
hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 
hội nghị văn hóa toàn quốc 2021; bám sát nhiệm vụ 
chính trị với nội dung thiết thực, hình thức phong 
phú, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu 
văn hóa, góp phần cổ vũ tinh thần của Nhân dân 
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đối với công tác 
khoa giáo, Ban Tuyên giáo các cấp đã phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan chức năng liên quan tập trung 
hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19; dịch bệnh sốt xuất huyết, bạch cầu 
và các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa 
bàn. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội; thẩm định, 
tham góp ý kiến vào các đề án, kế hoạch, chương 
trình hành động của công tác khoa giáo. Chỉ đạo, 

hướng dẫn, triển khai có hiệu quả công tác chăm 
sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường lãnh đạo, 
chỉ đạo đối với vấn đề an toàn thực phẩm cho người 
tiêu dùng; tình hình triển khai thực hiện chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp.

8. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng được 
chú trọng, có nhiều đổi mới: Ban Tuyên giáo các cấp 
chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng và tính chủ 
động trong công tác giáo dục lý luận chính trị, trọng 
tâm là mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính 
trị, cập nhật, thông tin những vấn đề mới về lý luận 
và thực tiễn; chú trọng chất lượng và số lượng các 
lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, bồi dưỡng chính 
trị trị dành cho đảng viên mới, bồi dưỡng chuyên 
đề. Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, 
thành ủy của tỉnh đã mở được trên 556 lớp đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và quán triệt, 
triển khai chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng 
với 76.528 cán bộ, đảng viên tham gia. Đa số các địa 
phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch mở 
lớp đề ra; chất lượng, số lượng và hiệu quả đào tạo, 
bồi dưỡng được nâng lên, nhất là lớp bồi dưỡng 
nhận thức về đảng, bồi dưỡng chính trị trị dành cho 
đảng viên mới, bồi dưỡng chuyên đề...  góp phần 
tích cực trong việc nâng cao trình độ, năng lực công 
tác, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở, vùng sâu, 
vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Công tác lịch sử Đảng được chú trọng, hiệu quả. 
Năm 2022, là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm chẵn 
năm nên công tác nghiên cứu, biên soạn, giáo dục 
lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng được tập trung quan 
tâm, đạt nhiều kết quả rõ nét. Nhiều địa phương, 
đơn vị cũng hoàn thành biên soạn, phát hành các 
ấn phẩm lịch sử xã phường, thị trấn, lịch sử ngành 
và biên soạn tài liệu giáo dục lịch sử địa phương 
để chào mừng đại hội và đưa vào giảng dạy trong 
trường học; tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, 
thi tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ, ngành, địa phương. 
Một số địa phương, đơn vị đã chú trọng thông tin, 
tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông 
mới, sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong công tác 
tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

  Tóm lại,  năm 2022, dù bối cảnh tình hình có 
nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành tuyên 
giáo tỉnh Quảng Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo 
các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không 
ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực, chủ động triển khai 
thực hiện công tác tham mưu và hoàn thành khối 
lượng lớn công việc chuyên môn đảm bảo chất 
lượng; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 
Đảng bộ tỉnh năm 2022./.
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Quý MãoXuân

Mùi của Tết là mùi của kẹo, của bánh mứt. Đối 
với những đứa trẻ, Tết sẽ không còn vui khi thiếu 
những mùi vị này. Những ngày giáp Tết, các gian 
hàng chợ quê bày bán bánh kẹo và mứt lại nhộn 
nhịp hơn với tiếng người lựa, người mua ra vào 
nườm nượp, chuyện trò luyến thoắt và mùi thơm 
của kẹo tết, của bánh mứt cứ thế vương vít lên mũi, 
vấn vương trên cả áo quần. Gian bếp của mẹ với 
mùi vị của dừa tươi, của gừng, của đường, của nếp... 
lại đỏ lửa suốt đêm để cho ra những mẻ mứt, những 
chiếc bán in, bánh thuẫn lơm lừng, mời gọi. Vậy là 
thấy Tết đã gần kề. Chỉ cần hít hà những mùi vị ấy 
thôi lại thấy nôn nao, muốn nếm thử ngay để gật gù 
tán thưởng những món ăn ngon đậm vị ngày Tết. 
Mứt gừng cay dịu, mứt dừa bắt mắt, kẹo ngọt, bánh 
thơm đều như quyện vào nhau, vun đầy cho ngày 
Tết thêm đủ đầy, ý nghĩa.

Mùi của Tết là mùi của hương trầm, khói nhang 
ấm áp trên bàn thờ gia tiên những ngày cuối năm 

Trong tâm thức của mỗi người dân xứ Quảng, 
Tết nguyên đán luôn là khoảng thời gian được 
háo hức, trông đợi nhất. Tết nguyên đán không 
chỉ là một phong tục, tập quán mang đậm giá trị 
sắc màu văn hoá mà Tết còn mang ý nghĩa vô 
cùng thiêng liêng, như một cuộc hành hương trở 
về với nguồn cội gia đình, trở về với ký ức tuổi 
thơ cùng những sắc màu, mùi vị của Tết xưa...

Tết sẽ không còn là Tết nếu thiếu đi mùi vị 
của những chiếc bánh tổ, bánh chưng, bánh 
tét, dưa hành, củ kiệu. Tết sẽ không còn tròn 

vị nếu thiếu đi mùi khói hăng hắc cay nồng toả ra 
từ bếp lửa cháy đượm, thiếu đi mùi vị nếp mới từ 
nồi bánh chưng, bánh tét sôi sùng sục trên bếp, 
thiếu đi mùi vị của lá chuối, lá dong tươi, mùi của 
đậu xanh chín, mùi của thịt ướp tiêu hành, mùi của 
lá chanh, lá ổi gói nem chua... Trong tiết trời se lạnh 
của những ngày giáp Tết, tiếng lá chuối, lá dong sột 
soạt, tiếng cười nói râm ran của các mẹ, các chị tỉ mỉ 
gói bánh, gói nem trước hiên nhà, tiếng í ới gọi nhau 
của những đứa trẻ hồ hởi phụ giúp cha, mẹ coi lửa, 
chụm củi nồi bánh chưng, bánh tét nghe sao ấm áp, 
an lành. Mùi của Tết ngày xưa ẩn trong mùi khói từ 
góc bếp củi nấu bánh chưng, bánh tét, trong cái mùi 
thoang thoảng của hạt nếp quyện với lớp thịt mỡ 
dưới những lớp lá chuối, lá dong đêm 29, 30 tháng 
Chạp. 

Mùi của Tết là mùi của hương hoa cỏ mùa xuân. 
Lang thang qua các chợ quê, chợ hoa những ngày 
cuối năm để cảm nhận ngay hương Tết nồng nàn 
đang toả ra từ đủ loài hoa xuân muôn màu sắc. 
Những loài hoa toả sắc, toả hương góp cho Tết 
những sắc màu rực rỡ, những mùi hương thơm dịu 
làm cho lòng người thêm phấn chấn, hạnh phúc. 
Tết đến, dù giàu hay nghèo nhưng nhà nào cũng 
chưng vài chậu trong nhà, trước ngõ và dăm ba 
bình hoa tươi, đẹp đặt trang trọng trên bàn thờ gia 
tiên. Tết không chỉ là mùi hương quen thuộc của 
mai, đào khoe sắc bung nở trước sân nhà mà còn là 
mùi hương của cam quật, của hoa cúc, hoa ly, hoa 
hồng, hoa thược dược, hoa lay ơn, hoa vạn thọ...

MAI LÂM

Nhớ hương vị Tết xưa

Tết không thể thiếu mùi của lá dong lá chuối - mùi của nếp 
mới gói bánh chưng bánh tét
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Quý MãoXuân

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 Quế Hà, Lê Văn Huân, Tôn Thất Hướng, Đình Hiệp, Nguyễn Thị Hằng… 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.

như hiện hữu hình bóng người thân, 
ông bà, tổ tiên. Tết là dịp sum họp gia 
đình, hương thơm nhang khói như cầu 
nối tâm linh giữa người còn sống với 
người đã khuất. Những ngày giáp Tết từ 
đầu làng đến cuối xóm, đi đến đâu cũng 
phảng phất mùi hương, chỉ cần ngửi 
thấy thôi lòng người bỗng thấy nôn nao 
muốn về nhà quây quần, sum họp bên 
người thân. Chiều cuối năm, bước chân 
của những người con xa quê vừa chạm 
ngõ, thoảng nghe mùi hương khói ấm áp 
toả ra từ bàn thờ là có nghĩa đã được về 
với gia đình vui xuân, đón Tết, lòng người 
cảm thấy an nhiên, bình yên quá đỗi.

Mùi của Tết còn là mùi thơm của quần 
áo mới được giặt ủi tinh tươm, sạch sẽ 
để sáng đầu năm lũ trẻ con hồ hởi xúng 
xính cùng ba mẹ đi thắp hương, viếng 
mộ ông bà, tổ tiên, đi chúc tết bà con 
làng trên, xóm dưới. Mùi của Tết còn là 
mùi của những sớm đầu đông se lạnh với 
những màn sương bảng lảng trên những 
con đường vắng người qua lại với đủ mùi 
vị giao hoà của từng làn hơi nước, từng 
ngọn gió, mùi vị của nắng xuân dịu nhẹ, 
mùi của đất trời giao mùa, mùi của hoa 
cỏ mùa xuân... toả ra hương thơm tinh 
khiết làm cho lòng người thêm ấm áp, vui 
tươi để cảm thấy cuộc sống này vẫn tươi 
đẹp, đáng yêu, đáng sống biết dường 
nào. Vẫn biết cuộc sống ngày càng đổi 
thay, đời sống ngày một hối hả, vì lẻ đó 
mà mùi vị của Tết cổ truyền đang dần rời 
xa thực tại, chỉ còn lại là những vùng ký 
ức của những ai đã được trải qua. Mong 
sao, dù thời gian có đổi thay, cuộc sống 
có hiện đại hóa đến đâu thì những mùi 
vị của Tết ngày xưa vẫn được khơi dòng, 
vẫn mãi là mùi vị trang trọng, là ký ức đẹp 
đẽ, thơm hương khi Tết đến xuân về./.

HỘP THƯ

Nam Trà My... (Tiếp theo trang 54)

thông tin đi đôi với đổi mới nội dung, linh hoạt hình 
thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với cán bộ, 
công chức, viên chức, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân 
trên địa bàn.

Tiếp tục tăng cường khai thác, sử dụng công nghệ 
thông tin hiện đại trong tuyên truyền như  sử dụng 
trang thông tin điện tử, điện thoại thông minh, thông 
tin tuyên truyền qua mạng xã hội Facecook, Zalo, nhất 
là ứng dụng Smart Nam Trà My…; duy trì và mở rộng 
hệ thống truyền hình trực tuyến của huyện kết nối 
đến các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, các đơn vị trường 
học…

Phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông đầu 
tư miễn phí hệ thống Wifi cộng đồng cho các nơi đã có 
điện và Nhà sinh hoạt cộng đồng đảm bảo; triển khai 
tốt Chương trình hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ 
nghèo, khó khăn vùng đồng báo dân tộc thiểu số được 
Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg 
ngày 31/21/2021…

Tiếp tục tổ chức các diễn đàn, đối thoại, hội nghị, 
hội thảo trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức về chủ 
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; chống các 
luận điệu sai trái, xuyên tạc gây mất an ninh trật tự;

Tận dụng tối đa các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sẵn 
có thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 
tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin. Chỉ đạo các 
Tổ công nghệ cộng đồng đã được thành lập đi vào hoạt 
động, hướng dẫn Nhân dân sử dụng các ứng dụng trên 
điện thoại thông minh để sử dụng các dịch vụ công và 
tra cứu thông tin hữu ích phục vụ đời sống.

Tóm lại, ứng dụng công nghệ thông tin không 
những để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống mà 
còn góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới 
Chính phủ số; đó là xu thế tất yếu của thế giới hiện nay. 
Do vậy, trong thời gian tới, huyện Nam Trà My  cần nỗ 
lực vượt qua thử thách, tận dụng cơ hội của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư để góp phần xây dựng 
một chính quyền hiện đại, văn minh./.


