
X©y dùng §¶ng sè 6-2022   1

TAÏP CHÍ NGHIEÂN CÖÙU, HÖÔÙNG DAÃN COÂNG TAÙC 
TOÅ CHÖÙC XAÂY DÖÏNG ÑAÛNG CUÛA BAN TOÅ CHÖÙC TRUNG ÖÔNG

ISSN 1859 - 0829

hỘi ĐỒng BiÊn tậP
- Đồng chí Mai Văn Chính

(Chủ tịch)

CÁC ỦY VIÊN
- Đồng chí Nguyễn Quang Dương
- Đồng chí Hoàng Đăng Quang
- GS, TS. Phùng Hữu Phú
- GS, TS. Lê Hữu Nghĩa
- GS, TS. Hoàng Chí Bảo
- TS. Phan Thăng An
- PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn
- TS. Nguyễn Thanh Bình
- ThS. Ngô Minh Tuấn (Thường trực)

tỔng BiÊn tậP
ThS. ngô Minh tuấn
Điện thoại: 080.43321

Phó tỔng BiÊn tậP
TS. Phạm Thị Thu Huyền

Điện thoại: 080.45131
ThS. Trần Thị Lan Phương

Điện thoại: 080.45404
ThS. Trần Thị Xuân Vinh

Điện thoại: 080.44713

tRưởng Văn Phòng 
ĐẠi Diện PhÍA nAM

Đinh Văn Sáng
Điện thoại: 080.83662

tháng 6-2022
Năm thứ 57 (số 675) MỤC LỤC

Lý Luận - thựC tiễn - kinh nghiệM
n ***: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về bố trí, sắp xếp cán bộ . . 3
n P.V: Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV: 

Kỳ họp thời kỳ đất nước hậu đại dịch COVID-19 . . . . . . . . 4
n ngô Văn thiện - huỳnh Văn thông: Tư tưởng 

“Độc lập cho Tổ quốc và tự do cho đồng bào” của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

n trần Đình huỳnh: Vẻ đẹp, bản chất và vai trò của 
báo chí cách mạng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

n thanh Xuân: Những kết quả nổi bật trong tinh giản 
biên chế cán bộ, công chức, viên chức . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

n nguyễn Văn Chiến: Gia Lai sắp xếp bộ máy tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

n thảo nguyên: Đắk Lắk đẩy mạnh sắp xếp tổ chức 
bộ máy, tinh giản biên chế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

n Lữ ngọc Bình: Quảng Ngãi sắp xếp tổ chức bộ máy 
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả . 23

n Phan nam: Kinh nghiệm giản chính, tinh cán ở Phú Yên . 26
n Đinh Dương: Kết quả và kinh nghiệm tinh gọn bộ máy 

ở Long An . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
thựC hiện nghỊ QuYẾt ĐẠi hỘi Xiii CỦA ĐẢng

n nguyễn hồng Lĩnh: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đổi mới 
phương thức lãnh đạo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

nghiÊn CỨu - tRAO ĐỔi
n nguyễn thị Yến: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bài 2: Vận dụng tư tưởng V.I.Lê-nin và Hồ Chí Minh 
vào chống bệnh quan liêu, xây dựng chính phủ 
liêm chính, kiến tạo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

tRAng tP. hỒ ChÍ Minh 
n trần hữu nghĩa: Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc 

trong xây dựng chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh . 42
nghỊ QuYẾt VÀ CuỘC SỐng

n Bảo Yến: Lào Cai đổi mới công tác tuyên truyền, 
vận động đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống 45



2 X©y dùng §¶ng sè 6-2022

ĐịA CHỉ
Số 105B Quán Thánh 
quận Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: 080.45356

Fax: 080.45518
Email: toasoan@xaydungdang.vn

XâY DựNG ĐảNG ĐIệN Tử
http://www.xaydungdang.org.vn
http://www.xaydungdang.com.vn
http://www.xaydungdang.vn

TRANG THôNG TIN ĐIệN Tử
BúA LIềM VàNG

http://www.bualiemvang.org.vn
http://www.bualiemvang.vn

VăN PHòNG ĐạI DIệN
PHíA NAM

Địa chỉ: 105 Trần Quốc Toản
P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 080.83661
Fax: 080.83661

Bìa 1: Chào mừng 97 năm Ngày
Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-
6-1925 - 21-6-2022).

Giấy phép xuất bản số 2246/GP-
BTTTT ngày 22-12-2011 của Bộ
Thông tin và Truyền thông. Chế bản
tại Tòa soạn, in tại Công ty TNHH
MTV In Tiến Bộ, 175 Nguyễn Thái
Học, Ba Đình, Hà Nội.   

Giá: 11.800đ

hỌC tậP VÀ LÀM thEO tư tưởng, ĐẠO ĐỨC, 
PhOng CÁCh hỒ ChÍ Minh 

n hải Âu: Thừa Thiên Huế lan toả các phong trào học 
và làm theo Bác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

SuY ngẪM VỀ nghỀ tỔ ChỨC 
n hồng Văn: Cán bộ tổ chức với việc sắp xếp tổ chức 

bộ máy và tinh giản biên chế cán bộ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ý kiẾn ĐẢng ViÊn 

n ngô khiêm: “Cánh tay nối dài” trong phòng, 
chống tham nhũng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

ĐẢng ViÊn PhẤn ĐẤu tỐt
n triều Mây: Nhà báo Phạm Hoài Nam: 

“Tay săn giải” hết mình vì cộng đồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Sinh hOẠt ĐẢng 

n Ma Văn kháng: Sức mạnh mềm - Quyền lực mềm . . . . . 59
thÔng tin CÔng tÁC XÂY Dựng ĐẢng 

n P.V: Hội thảo khoa học quốc gia: “Nâng cao đạo đức 
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . . . . . . . . . . 61

n PV: Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 
1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị . 61

n P.V: Tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Quy định của 
Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, 
giới thiệu cán bộ ứng cử . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

QuỐC tẾ 
n Đăng khoa: Kinh nghiệm tinh giản biên chế ở một số nước . 63

tRẢ LỜi BẠn ĐỌC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
hỘP thư CỘng tÁC ViÊn . . . . . . . . . . . . . 68

COntEntS: 
n ngo Van thien - huynh Van thong: Thought 

“Independence for the Fatherland and freedom 
for compatriots” of President Ho Chi Minh . . . . . . . . . . . . . . 5

n tran Dinh huynh: The beauty, nature and role 
of the revolutionary press . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

n thanh Xuan: Outstanding results in downsizing 
of cadres, civil servants and public employees . . . . . . . . . . . 12

n nguyen thi Yen: Resolutely and persistently fight to 
protect the ideological foundation of the Party
Lesson 1: Applying the ideology of V.I. Lenin and 
Ho Chi Minh to fight against bureaucracy, build a 
government of integrity, and creation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

n Ma Van khang: Soft Strength - Soft Power. . . . . . . . . . . . . 59
n Dang khoa: Experience in staff downsizing in 

some countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63



X©y dùng §¶ng sè 6-2022   3

Chủ tịCh hồ Chí minh nÓi về
BỐ TRÍ, SẮP XẾP CÁN BỘ

Cách đối với cán bộ là một điều trọng yếu trong sự tổ chức công việc. Cách đối với cán
bộ có khéo, có đúng thì mới thực hiện được nguyên tắc: “Vấn đề cán bộ quyết định mọi
việc”. 

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 5, tr.324.
Việc dùng nhân tài, ta không nên căn cứ vào những điều kiện quá khắt khe… Tài to ta
dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào
việc ấy.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 4, tr.43.
Chọn người và thay người cũng là một vấn đề quan trọng trong việc lãnh đạo.

Sđd, tập 5, tr.326.
Phải khéo dùng cán bộ - Không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay. Vì vậy, chúng ta
phải khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của họ… 

Phải dùng người đúng chỗ, đúng việc.
Sđd, tập 5, tr.314.

Dùng cán bộ không đúng tài năng của họ, cũng là một cớ thất bại. 
Sđd, tập 5, tr.283.

Giản chính, tinh cán: Các cơ quan chính quyền và đoàn thể cần phải triệt để giản chính.
Đó là tiết kiệm sức người. Song đồng thời phải nâng cao năng suất công tác của mỗi
người, mỗi cơ quan phải lựa chọn cán bộ, dùng cán bộ cho đúng - Thế gọi là tinh cán. Hai
việc phải đi đôi với nhau.

Sđd, tập 6, tr.489-490.
Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ
vì bà con bầu bạn, mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ
có tài năng hơn mình.

Sđd, tập 5, tr.123.
Cất nhắc cán bộ, phải vì công tác, tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng
hái. Như thế, công việc nhất định chạy.

Sđd, tập 5, tr.321.
Trước khi trao công tác, cần phải bàn kỹ với cán bộ. Nếu họ gánh không nổi, chớ miễn
cưỡng trao việc đó cho họ. Khi đã trao cho họ phải hoàn toàn tin họ. Không nên sớm ra
lệnh này, trưa đổi lệnh khác.

Sđd, tập 5, tr.320.
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Sáng 23-5-2022, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội
khóa XV chính thức khai mạc trọng thể tại

Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô
Hà Nội. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông
qua 5 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết với
nhiều nội dung nhằm tiếp tục thực hiện chính
sách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi kinh tế,
hỗ trợ người dân, người lao động trong điều
kiện bình thường mới.

Cụ thể, những dự án Luật, Nghị quyết được
Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Luật Cảnh
sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật
Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua,
khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị
quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động
lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm
nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều
chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ
chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh
Hòa. Quốc hội cũng cho ý kiến đối với 6 dự án
Luật khác.

Quốc hội dành nhiều thời gian để xem xét
các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà
nước, kết quả công tác giám sát và các vấn đề
quan trọng khác. Quốc hội sẽ xem xét, cho ý
kiến vào các báo cáo về đánh giá bổ sung kết
quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình
hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội và ngân sách nhà nước những tháng
đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân

sách nhà nước năm 2020. Quốc hội xem xét,
quyết định việc chuyển vốn vay về cho vay
lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân
sách nhà nước.

Về các vấn đề quan trọng quốc gia, Quốc
hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5
dự án hạ tầng giao thông quan trọng: Đường
Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Đường
Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh; Đường bộ cao
tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Đường bộ cao tốc
Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Đường bộ cao
tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đây là
các dự án quan trọng của quốc gia thuộc thẩm
quyền Quốc hội quyết định chủ trương đầu
tư, sử dụng đa dạng các nguồn vốn. Các dự
án này khi đi vào hoạt động sẽ có ý nghĩa
quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước, vùng và từng địa phương.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét:
việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số
42/2017/QH14 ngày 21-6-2017 về thí điểm
xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; việc
tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện
Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29-11-
2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải
pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ
trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh
theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm
2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án
đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; một
số báo cáo khác của các cơ quan Quốc hội,
Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện
trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm
toán Nhà nước… r

P.V

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV:

Kỳ họp thời Kỳ đất nước hậu đại dịch cOVid-19
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từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa
cộng sản

Đất nước ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
bị đặt dưới ách thống trị của thực dân Pháp và
phong kiến tay sai, các phong trào cứu nước
lần lượt thất bại, dân tộc ta lâm vào cuộc khủng
hoảng về đường lối cứu nước, tình hình đen tối
tưởng chừng như không có đường ra. Tận mắt
chứng kiến sự đàn áp thống trị tàn bạo của thực
dân Pháp đối với dân tộc, sự hèn hạ của triều
đình phong kiến, khâm phục tinh thần chống
Pháp giành độc lập của các nhà yêu nước tiền
bối đương thời, người thanh niên yêu nước
Nguyễn Tất Thành khi ấy đầy ý chí quyết tâm,
khát khao cháy bỏng “Tự do cho đồng bào tôi,
độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những
điều tôi muốn, đây là tất cả những điều tôi
hiểu”(1). Khác với các bậc tiền bối sĩ phu đương
thời chọn phương Đông để tìm lời giải cho vấn
đề cách mạng nước nhà, ngày 5-6-1911 tại Bến

cảng Nhà Rồng, người thanh niên ưu tú của
dân tộc đã lên tàu Đô đốc La-tút-sơ Tơ-rê-vin
tìm đến phương trời âu, Mỹ với một thôi thúc,
quyết tâm cao tìm đường cứu nước.

Trong giai đoạn 1911-1920, Người đến các
nước Pháp, Mỹ, Anh và rất nhiều thuộc địa của
chủ nghĩa thực dân ở châu âu, châu Á, châu
Phi, châu Mỹ. Người hòa mình vào cuộc sống
của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc
địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, nâng
cao vốn hiểu biết và tìm mọi cách để hoạt động
cách mạng. Người nghiên cứu, tìm hiểu về các
cuộc cách mạng tiêu biểu trên thế giới, tìm con
đường cho nhân dân Việt Nam đi tới độc lập,
tự do, hạnh phúc.

Tháng 7-1920, được tiếp cận bản Sơ thảo lần
thứ nhất Những luận cương về vấn đề dân tộc
và vấn đề thuộc địa của V.I.Lê-nin đăng trên
báo Nhân đạo (L’Humanité), Nguyễn Ái Quốc
nhận thấy bản Sơ thảo luận cương đã giải đáp

tư tưởng “độc lập chO tổ quốc Và tự dO chO đồng bàO”
của Chủ tịch Hồ Chí Minh

ThS. NGô VăN THIệN
Thành đoàn Hà Nội

ThS. HUỲNH VăN THôNG
Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Trên hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy
ánh sáng thời đại soi sáng bước đường giải phóng và phát triển dân tộc Việt
Nam - đó là giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, đem lại tự do,
hạnh phúc cho nhân dân. Đường lối cứu nước đó đã đưa dân tộc Việt Nam
thoát khỏi ách nô lệ, thống trị của đê ́quốc, thực dân, giành độc lập, chủ quyền
và xây dựng đất nước giàu mạnh, Nhân dân trở thành người làm chủ, có cuộc
sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Ngày nay, Đảng và Nhân dân ta tiếp tục học
tập, phát huy tư tưởng của Người với quyết tâm hiện thực hoá khát vọng xây
dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.



được về con đường giành độc lập cho dân tộc,
tự do cho đồng bào khiến Người rất cảm động,
phấn khởi, sáng tỏ và tin tưởng. Người viết:
“Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm
động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi
vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình
trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói
trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị
đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng
ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”(2).
Kết quả tất yếu sự chuyển biến về tư duy, nhận
thức đó đã đưa Người đến một quyết định đúng
đắn là bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản và
tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp (tháng
12-1920). Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt
quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng
của Người, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ
nghĩa cộng sản, từ một chiến sĩ giải phóng dân
tộc trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Vừa
nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, vừa công tác
thực tế, Nguyễn Ái Quốc “hiểu được rằng chỉ
có CNXH, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng
được các dân tộc bị áp bức và những người lao
động trên thế giới khỏi ách nô lệ”(3). 

Sau gần 10 năm trên hành trình khát vọng
giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đã đến với
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm thấy ánh sáng chân
lý của thời đại, tìm thấy con đường đi cho cách
mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với
CNXH. Trong những năm 1921-1930, Nguyễn
Ái Quốc tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin và
tìm cách đưa những quan điểm cách mạng của
mình về nước; bắt đầu thời kỳ hoạt động cách
mạng sôi nổi, học tập và nghiên cứu về hệ thống
Chủ nghĩa Mác-Lênin, về chế độ xã hội ngay
trên chính quê hương của Cách mạng Tháng
Mười, trung tâm của phong trào cộng sản quốc
tế. Sau khi rời Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc đến
Quảng Châu - trung tâm cách mạng của Trung
Quốc. Tại đây, Người thành lập Hội Việt Nam
Cách mạng Thanh niên vào năm 1925, ra sức
truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin về nước. Đồng

thời, Người mở các lớp huấn luyện cán bộ cho
cách mạng Việt Nam. Tác phẩm Đường Kách
mệnh (năm 1927) được xem là cuốn sách “gối
đầu giường” phản ánh những quan điểm, tư
tưởng, đường lối chiến lược và phương pháp
cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh. 

Nội dung cốt lõi trong Cương lĩnh đầu tiên
của Đảng do Hồ Chí Minh soạn thảo năm 1930
là: Độc lập, tự do cho dân tộc tạo tiền đề xây
dựng CNXH ở Việt Nam. Độc lập dân tộc theo
Chủ tịch Hồ Chí Minh là độc lập trên tất cả các
mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao. Mọi
vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia do dân tộc đó
tự quyết định. Người khẳng định: Nước Việt
Nam là của người Việt Nam, do dân tộc Việt
Nam quyết định, nhân dân Việt Nam không
chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài.
Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai
đoạn, đó là “làm tư sản dân quyền cách mạng
và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng
sản”(4). Đây là khẳng định đúng đắn thể hiện
nhãn quan chính trị sắc bén, tài tình của Chủ
tịch Hồ Chí Minh. 

khát vọng độc lập, tự do, giải phóng dân
tộc Việt nam

Sau bao năm xa đất nước, ngày 28-11-1941
Bác Hồ trở về Việt Nam. Người đã trực tiếp
chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ tám và đưa
ra nhận định:“Trong lúc này quyền lợi của bộ
phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn
vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này,
nếu không giải quyết được vấn đề giải phóng
dân tộc, không đòi lại được độc lập, tự do cho
toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể
quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu,
mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn
năm cũng không đòi lại được”(4). 

Thực hiện khát vọng độc lập, tự do, hạnh
phúc cho dân tộc, Hồ Chí Minh đã cùng toàn
Đảng lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa toàn dân
tộc, dẫn tới thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách
mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ nền quân
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chủ, phá tan xiềng xích thực dân ngót 100 năm,
giành chính quyền về tay Nhân dân, xây dựng
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập, tự
do, hạnh phúc. Đó là cuộc đổi đời của dân tộc,
là thắng lợi rực rỡ của hành trình khát vọng
thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 2-9-1945 tại
quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên
ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam
và thế giới rằng:“Nước Việt Nam có quyền
hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành
một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc
Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực
lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền
tự do và độc lập ấy”(6). Đó không chỉ là tuyên
bố mà là khẳng định quyền tự chủ, là đồng
lòng, quyết tâm của cả dân tộc quyết bảo vệ
độc lập, tự do. Kế thừa giá trị truyền thống của
dân tộc và những giá trị tiến bộ của nhân loại,
nét sáng tạo độc đáo của Hồ Chí Minh là dùng
chính quyền con người đã được thừa nhận, đề
cao trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ
năm 1776, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân
quyền của nước Pháp năm 1791, để “suy rộng
ra” thành quyền thiêng liêng của mỗi dân tộc,
thành chân lý của thời đại.

Cuộc kháng chiến chống Pháp vừa giành
được thắng lợi năm 1954 bằng chiến thắng
Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động
địa cầu” thì dân tộc ta lại phải đương đầu với
âm mưu và hành động xâm lược trực tiếp của
đế quốc Mỹ. Ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã ra Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước:
“Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20
năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và
một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá,
song nhân dân Việt Nam quyết không
sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến
ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất
nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”(7). Lời
kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lay động

trái tim của hàng triệu người con đất Việt yêu
nước lên đường nhập ngũ, chiến đấu để bảo vệ
nền độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc, ấm
no của nhân dân. Cuộc kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước giành thắng lợi mà đỉnh cao là Chiến
dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã “đánh cho Mỹ cút,
đánh cho Ngụy nhào”, đất nước thống nhất,
Bắc - Nam sum họp một nhà. Chiến thắng đã
góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của
nhân dân vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ
và tiến bộ xã hội, là nguồn cổ vũ động viên
mạnh mẽ phong trào đấu tranh của các dân tộc
thuộc địa trên thế giới.

khát vọng về một Việt nam hùng cường,
phồn vinh, hạnh phúc

Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ hệ tư tưởng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người quan niệm có
độc lập dân tộc - dân tộc thống nhất toàn vẹn
lãnh thổ là điều kiện tiên quyết nhất để cả nước
đi lên CNXH và xây dựng thành công XHCN
sẽ bảo đảm nền độc lập dân tộc vững bền. Hai
luận đề này có mối quan hệ biện chứng lẫn
nhau, vừa là tiền đề vừa là động lực cho nhau. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc
gắn liền với CNXH là di sản tư tưởng có giá trị
vĩnh hằng đối với cách mạng nước ta. Tư tưởng
đó soi đường, dẫn lối cho những thắng lợi của
cách mạng Việt Nam. Đại hội VI của Đảng
(tháng 12-1986) khai thông con đường đổi mới.
Đổi mới không có nghĩa là từ bỏ con đường
CNXH. Đổi mới để nhận thức đúng, đầy đủ hơn
về CNXH ở Việt Nam. Đổi mới tư duy, trước
hết là tư duy kinh tế, không ngừng sáng tạo,
bám sát thực tiễn của đất nước để xác định con
đường cách mạng đi lên CNXH bằng những
hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. 

Trước những chuyển biến mới của tình hình
thế giới và yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của
sự nghiệp cách mạng, trong Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
CNXH năm 1991, Đảng ta xác định: Toàn



Đảng, toàn dân tiếp tục nắm vững ngọn cờ độc
lập dân tộc và CNXH, ngọn cờ vinh quang mà
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ
hôm nay và thế hệ mai sau. Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH
(bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định rằng
một trong những bài học kinh nghiệm lớn của
cách mạng nước ta là: Nắm vững ngọn cờ độc
lập dân tộc và CNXH - ngọn cờ vinh quang mà
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ
hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc
là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và
CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập
dân tộc. Xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc
XHCN là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ
chặt chẽ với nhau. 

Đại hội XIII của Đảng một lần nữa khẳng
định và nhấn mạnh: Qua 35 năm tiến hành công
cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con
đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được
hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa.
Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn,
có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn
diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với
tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói
rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ,
tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức
sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực
phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ
của toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta; tiếp tục
khẳng định con đường đi lên CNXH của chúng
ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách
quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát
triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng
ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng
là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi
của cách mạng Việt Nam(8). Theo đó, Đảng đã
xác định mục tiêu: Khơi dậy khát vọng phát
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Muốn thế,

phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong thời
kỳ mới, trong đó có các trọng tâm đột phá trong
việc phát huy tối đa nguồn lực con người; phát
triển kinh tế - xã hội bền vững; phát huy đường
lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa,
đa dạng hóa; quyết tâm khắc phục một số hạn
chế, yếu kém. 

Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực
tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở
Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
khẳng định mạnh mẽ: Độc lập dân tộc gắn liền
với CNXH là đường lối cơ bản, xuyên suốt của
cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu
trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú
của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa
học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh
đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng chỉ có CNXH
và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết
triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể
đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc
thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc(9).

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng
của mình, kể từ khi bắt đầu hành trình tìm
đường cứu nước đến khi trở thành Chủ tịch
nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khát khao
xây dựng một đất nước có thể sánh vai với các
cường quốc năm châu. Tâm nguyện của Người
tỏa sáng trong Di chúc: Xây dựng thành công
một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc
lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng
đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Hiện thực hoá tâm nguyện của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, vì một tương lai tốt đẹp của dân tộc
độc lập, tự do, hạnh phúc được Đảng ta cụ thể
hóa trong các kỳ đại hội của Đảng. Khát vọng
thiêng liêng, lớn lao ấy là hòa hợp lòng Dân -
ý Đảng, đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng,
toàn Dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại, không ngừng nỗ lực, phấn đấu
giữ vững nền độc lập, tự do, hạnh phúc mà biết
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1. Quan điểm về báo chí của các nhà kinh
điển

C.Mác - người thầy vĩ đại của cách mạng
XHCN, ngay từ những bài viết đầu tiên trên tờ
Tạp văn năm 1842 ông đã cho ra mắt bạn đọc
bài báo ngắn với tiêu đề: “Nhận xét bản chỉ thị
mới nhất về chế độ kiểm duyệt của Phổ”. Tiếp
theo là bài báo dài viết về “Những cuộc tranh
luận của Hội nghị dân biểu khoá 6 của tỉnh
Ranh”. Trong những áng văn này, C.Mác đã
chỉ ra vẻ đẹp của tự do báo chí. ông viết: “Tự
do báo chí cũng vốn có vẻ đẹp của nó... và cần
phải yêu nó để có thể bênh vực nó”, phải hiểu
nó là “... nhu cầu về sự tồn tại” mà nếu “...
không có nó thì sự tồn tại... không thể trọn vẹn,
thoả mãn và hoàn thiện”(1). Từ đó, ông nêu ra
một định nghĩa kinh điển: “Bản chất của báo
chí tự do - đó là bản chất dũng cảm, có lý tính,
có đạo đức của tự do”(2) bởi vì tự do luôn luôn
là sự nhận thức được cái tất yếu. ông còn nói
thêm “bản chất của tự do là phê bình. Phê bình
là một sự xét xử mà tự do báo chí sản sinh ra
từ bản thân mình”(3). Khẳng định bản chất của
tự do báo chí, C.Mác nói rõ vai trò và ý nghĩa
của nó “... là con mắt sáng suốt của tinh thần
nhân dân, là hiện thân sự tin cậy của nhân dân
đối với bản thân mình, là những dây liên hệ
biết nói gắn liền các cá nhân với nhà nước và
với thế giới; nó là hiện thân nền văn hóa đang
biến cuộc đấu tranh vật chất thành cuộc đấu
tranh tinh thần... Báo chí tự do - đó là sự thú
nhận công khai của nhân dân trước bản thân
mình; mà lời sám hối thực tâm, như mọi người
đều biết, thì có khả năng cứu vớt. Báo chí tự
do - đó là tấm gương tinh thần trong đó nhân

dân nhìn thấy bản thân mình... Báo chí tự do
là toàn diện, nơi nào cũng có mặt, cái gì cũng
biết. Báo chí tự do là cái thế giới ý tưởng
không ngừng trào ra từ thực tế hiện thực và lại
chảy trở về hiện thực như một dòng thác đầy
sinh khí dưới hình thức của cải tinh thần càng
dồi dào”(4).

Giống như C.Mác, Ph.ăng-ghen cũng bắt
đầu sự nghiệp khoa học và sự nghiệp cách
mạng của mình bằng hoạt động báo chí. ông
là mẫu mực về tính nguyên tắc, khách quan,
khoa học, trí tuệ, đạo đức của nghề làm báo.
Chúng ta đều biết Ph.ăng-ghen thường đại
diện cho C.Mác tiến hành nhiều cuộc bút chiến
để bảo vệ chân lý khoa học mà với sự uyên bác,
thẳng thắn và tài nghệ diễn đạt của người làm
báo bậc thầy, ông đã đánh bại những đối thủ gai
góc, những học giả kiêu ngạo của giới trí thức
tư sản đương thời, làm cho Chủ nghĩa Mác
ngày càng khẳng định được giá trị trường tồn
của nó trong dòng chảy của văn hóa nhân loại.
Chỉ xin dẫn ra đây một ví dụ rất đáng để những
người làm báo hôm nay học tập và noi theo:
Đầu năm 1842, khi nhận xét về những nhân vật
cầm quyền khét tiếng của một số nước châu âu
thời đó như Ni-cô-lai (Nga), Lu-i Phi-lip
(Pháp), nữ hoàng Vích-to-ri-a (Anh) và Phri-
đrich Vin-hem IV (Đức), ông đã viết: “Những
nhận xét của chúng tôi quyết không phải xuất
phát từ nỗi căm ghét và lòng hận thù của một
nhóm người đang bị nhà vua ức hiếp và ghét
cay ghét đắng, đang bị những quan chức của
nhà vua đàn áp và làm cho điêu đứng; chúng
tôi cũng chẳng phải vì tức tối chế độ kiểm
duyệt mà đi đến chỗ sử dụng tự do xuất bản để
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loan truyền những chuyện tai tiếng và những
lời ngồi lê đôi mách trong thành phố Béc-
linh... Nhưng vì trên các tờ báo, hàng ngày
người ta thường không ngớt tung ra những lời
xu nịnh vô liêm sỉ và hèn hạ đối với quốc
vương Đức và người Đức, cho nên cuối cùng,
hoàn toàn cần phải nhìn những kẻ thống trị ấy
theo một quan điểm khác và đánh giá những
hành động của họ, phương thức tư tưởng của
họ một cách vô tư như khi chúng ta nhận xét
những người bình thường khác”(5).

V.I.Lê-nin cũng đã sử dụng báo chí làm
phương tiện thức tỉnh quần chúng lao động và
làm vũ khí đấu tranh chống lại các trào lưu tư
tưởng, lý luận phản mác-xít, đấu tranh chống
tệ quan liêu, tham nhũng, hối lộ, lười biếng lao
động và học tập, vô trách nhiệm, bệnh kiêu
ngạo cộng sản chủ nghĩa... trong bộ máy của
Đảng và của Nhà nước Xô-viết.

Hồ Chí Minh trước và trong quá trình từ một
thanh niên yêu nước trở thành một người cộng
sản, người chiến sĩ quốc tế trưởng thành cùng
với việc viết báo rồi sử dụng báo chí như là
một vũ khí đấu tranh cách mạng để vạch mặt
tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp đối với
nhân dân Đông Dương và nhân dân các thuộc
địa của Pháp ngay giữa Pa-ri, thủ đô nước
Pháp. Tờ báo Người cùng khổ (Le Paria) do
Người làm chủ nhiệm kiêm chủ bút và người
phát hành đã trở thành ngọn cờ thức tỉnh, tập
hợp những dân tộc bị chủ nghĩa thực dân Pháp
đô hộ dũng cảm đứng lên “đem sức ta mà giải
phóng cho ta”. Khi trở thành một nhà hoạt
động quốc tế, Người đã viết hàng trăm bài báo
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đăng trên
nhiều tờ báo ở nước ngoài (Pháp, Đức, Nga,
Trung Hoa...) và nhiều bài được gửi về nước
đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng, lý luận cho
việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hồ Chí Minh là người sáng lập, đặt nền
móng vững chắc và là người thầy của nền báo
chí cách mạng nước nhà. Khi về nước trực tiếp

lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm
1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến
chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, lãnh đạo
xây dựng CNXH ở miền Bắc, làm hậu phương
lớn, vững chắc cho sự nghiệp giải phóng miền
Nam, Hồ Chí Minh đã viết hàng ngàn bài báo
với nhiều bút danh và thể loại khác nhau.
Những bài báo đó đối với thế giới vừa là tiếng
nói tố cáo tội ác man rợ, phi nghĩa của bọn đế
quốc, thực dân và bè lũ tay sai; vừa là lời kêu
gọi lương tri của nhân loại tiến bộ, kêu gọi thế
giới ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của
nhân dân ta. Đối với trong nước thì như những
lời hịch, lời khuyên nhủ ân cần, lời động viên,
an ủi, sự khích lệ, cổ vũ đồng bào chiến sĩ cả
nước, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn,
tôn giáo, dân tộc..., đoàn kết, một lòng hăng
hái thi đua kháng chiến kiến quốc. Đối với cán
bộ, đảng viên, những lời phê bình của Người
vừa thân ái, nghiêm khắc, vừa dẫn dắt, hướng
mọi người rèn luyện đức tài để phục vụ cách
mạng, xứng đáng là người đày tớ trung thành
của nhân dân. Với những ai đã mắc sai lầm
khuyết điểm hoặc lầm đường lạc lối thì đó lại
là những lời khuyên gắng hướng thiện, hoàn
lương….

Riêng với những người lấy văn chương chữ
nghĩa làm nghề nghiệp (báo chí, văn hóa - văn
nghệ...) thì các tác phẩm báo chí, thơ ca của
Người là mẫu mực tuyệt vời về cách viết:
Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, hấp dẫn, trung
thực; vì ai mà viết, viết cái gì, viết để làm gì,
lấy tài liệu ở đâu mà viết, viết phải trung thực
không thiên vị, chủ quan, yêu nên tốt, ghét nên
xấu, không được tô hồng hay bôi đen, không
được làm lộ bí mật quốc gia... Người khuyên:
“Viết cũng như mọi việc khác, phải có chí, chớ
giấu dốt...”(6).

2. Báo chí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề có ý

nghĩa sống còn của chế độ, là nhiệm vụ thường
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xuyên của Đảng, là lương tâm và danh dự của
mỗi đảng viên, không những thế nó còn là đòi
hỏi, là mong mỏi của nhân dân. Vì vậy, trên tất
cả các báo chí của chúng ta, với những tiếng
nói khác nhau, từ nhiều góc độ của cuộc sống
đều có thể thường xuyên góp sức vào công
việc quan trọng đó. Theo chỉ dẫn của Hồ Chí
Minh và qua thực tế cho thấy, sự phê bình
thẳng thắn của nhân dân góp phần quan trọng
làm cho những kẻ xấu lộ mặt và tìm thấy
những nhân tài mới. Trang giấy, ngòi bút trong
tay các nhà báo cách mạng bao giờ cũng luôn
là vũ khí sắc bén để chống lại những thói hư
tật xấu của con người, xã hội, chống lại những
hành động mất nhân tính, làm tổn hại đến lợi
ích chính đáng của nhân dân, của quốc gia, dân
tộc. Theo các nhà kinh điển, đối với báo chí
cách mạng, phê phán chỉ là một phương tiện
để đạt mục đích chứ không phải là mục đích
tự thân của nó. Mục đích và chức năng cao cả
của báo chí cách mạng là xây dựng, là sự cổ
vũ, động viên, khích lệ và kêu gọi gột rửa cái
xấu, tự chỉnh đốn để mỗi cá nhân cũng như
mọi tổ chức đều trong sạch hơn, tốt đẹp hơn.
Báo chí có tác dụng đặc biệt to lớn:

Một là, tuyên truyền, cổ động nhân dân
tham gia xây dựng Đảng một cách sâu rộng,
nhanh chóng, thường xuyên, thiết thực và cụ
thể nhất.

Hai là, báo chí là “bộ nhận” và “bộ lọc” to
lớn những tiếng nói từ các nguồn khác nhau
của mọi tầng lớp nhân dân mang đến cho
những nhà lãnh đạo, quản lý thông tin kịp thời
và nóng hổi tính thời sự của cuộc sống thường
nhật với mọi sắc màu trong toàn bộ không gian
mà Đảng, Nhà nước cần cập nhật thường
xuyên, liên tục.

Ba là, thông qua báo chí, Đảng tìm thấy
những gợi ý thông minh từ nhân dân để giải
đáp cho các câu hỏi về chủ trương, biện pháp
và cách thức để xử lý các tình huống cụ thể
trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bốn là, thông qua báo chí, Đảng tìm thấy
sức mạnh và sự ủng hộ để dũng cảm hành
động hợp lòng dân, nhất là trong việc loại khỏi
hàng ngũ của mình những kẻ cơ hội ẩn náu,
thay hình đổi dạng để chui vào Đảng, những
kẻ làm ô danh Đảng, những kẻ quan liêu, tham
nhũng, hối lộ như V.I.Lê-nin và Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã từng chỉ rõ.

Năm là, thông qua báo chí, nhân dân tìm
thấy những thông tin phản hồi để thấy Đảng
tiếp nhận ý kiến của nhân dân như thế nào, sửa
chữa khuyết điểm ra sao. Niềm tin của nhân
dân đối với Đảng sẽ được củng cố, phát triển
cùng chiều với những thông tin phản hồi lại
của Đảng.

Sáu là, báo chí là mặt trận quan trọng, đi
tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền, chủ quyền quốc
gia, cái đúng, cái tiến bộ, đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán cái
sai, cái hủ lậu…

Tóm lại, báo chí sẽ giúp Đảng thực hiện
được di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Do
nơi quần chúng mà kiểm soát những khẩu hiệu
và chỉ thị đúng hay sai, mà xem xét lại công
tác của Đảng, mà liên hợp chặt chẽ với dân
chúng. “Nếu không vậy, thì chẳng những
không lãnh đạo được dân chúng, mà cũng
không học được dân chúng. Chẳng những
không nâng cao được dân chúng mà cũng
không biết ý kiến của dân chúng”(7).

Báo chí góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng
bằng cách riêng của mình. Báo chí dễ dàng đi
sâu vào lòng người, làm cho đảng viên, cán bộ
tự vấn lương tâm mà đoạn tuyệt với những
thiếu sót, lỗi lầm, qua đó tự giác phấn đấu,
hướng theo cái tốt đẹp và cao thượng. Sức
mạnh của báo chí tăng thêm nội lực cho con
người, giúp nhân lên sức mạnh và niềm tin của
mỗi người. Vì thế, Hồ Chí Minh đã khuyên
những người làm báo phải đặc biệt chú ý phát
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Vượt chỉ tiêu tinh giản
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết

39, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt Nghị quyết tới
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo
sự thống nhất về nhận thức và hành động.
Đồng thời, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ
đạo để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều
văn bản có liên quan tạo sự đồng bộ trong thực
hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đánh giá tình hình
thực hiện tinh giản biên chế của các địa
phương, cơ quan, đơn vị, ngày 11-9-2017 Bộ
Chính trị đã ban hành Kết luận số 17-KL/TW,
trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021
và yêu cầu dừng bổ sung biên chế giai đoạn
2017-2021; thực hiện bằng được mục tiêu đến
năm 2021 giảm ít nhất 10%, bình quân phải
giảm biên chế của cả hệ thống chính trị ít nhất
2,5%/năm; giao chỉ tiêu tinh giản biên chế cho
từng khối đến năm 2021. Đồng thời, BCH
Trung ương, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành
nhiều nghị quyết, kết luận gắn với việc thực

hiện Nghị quyết 39. 
Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức

đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ,
đảng viên về tinh giản biên chế và cơ cấu lại
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được
nâng lên, tạo sự đồng thuận của cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động trong thực
hiện Nghị quyết để phát huy sức mạnh tổng
hợp của hệ thống chính trị.

Thời điểm 30-6-2021, cả hệ thống chính trị
đã giảm 717.679 biên chế (20,1%) so với biên
chế giao năm 2015. Trong đó, khối cơ quan
đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội giảm 10.258 người (11,5%); khối
Quốc hội (gồm các cơ quan của Quốc hội, Văn
phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, ngành
Tòa án, ngành Kiểm sát) giảm 3.244 người
(9,4%); khối Chính phủ và chính quyền địa
phương giảm 704.166 người (20,4%), trong đó
khối bộ, ngành giảm 52.121 người (18,6%), khối
chính quyền ở địa phương (từ cấp huyện trở
lên) giảm 211.792 người (10,5%), cán bộ, công
chức, người hoạt động không chuyên trách ở
xã, thôn, tổ dân phố giảm 440.253 người
(38,3%); Văn phòng Chủ tịch nước giảm 11
người (11%).

Số người tinh giản được hưởng chính sách
theo các nghị định của Chính phủ từ 30-4-2015
đến 30-6-2021 là 73.880 người. Trong đó, có
10.755 người (14,6%) tinh giản do rà soát, sắp
xếp lại tổ chức bộ máy; 7.020 người (9,5%) tinh
giản do cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên
chức theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí
được việc làm khác; 9.467 người (12,8%) tinh

NHÖÕNG KEÁT QUAÛ NOÅI BAÄT TRONG TINH GIAÛN BIEÂN CHEÁ 
cán bộ, công chức, viên chức

THANH XUâN

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày
17-4-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức (sau đây gọi là Nghị
quyết 39) đã mang lại nhiều kết quả quan
trọng. Biên chế giảm, tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở từng
bước đổi mới, kiện toàn, sắp xếp theo hướng
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.



giản do chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn
chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí
việc làm đang đảm nhiệm; 38.691 người (52,4%)
tinh giản do phân loại, đánh giá; 2.046 người tinh
giản là lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp
xếp tổ chức bộ máy; 5.901 người (7,9%) tinh
giản do các trường hợp còn lại.

Số người nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật
Lao động từ 30-4-2015 đến 30-6-2021 là
224.982 người, chiếm 31,23% tổng số biên chế
được tinh giản, tương đương 6,3% trong tổng số
người làm việc thực tế tại thời điểm 30-4-2015.

Số lượng lao động hợp đồng ở các bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
chính quyền địa phương; các ngành Tòa án,
Kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước và các cơ
quan của Quốc hội giảm 14.081 người
(13,1%) so với thời điểm 30-4-2015. 

thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức
mới và kiêm nhiệm chức danh

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết
luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ
Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm
theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhiều cấp ủy
đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện kiêm nhiệm chức danh. Ở cấp tỉnh có 23
tỉnh (36,5%) thực hiện mô hình trưởng ban dân
vận tỉnh ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt
trận Tổ quốc tỉnh; 1 tỉnh thực hiện mô hình
trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đồng thời là giám
đốc sở nội vụ. Ở cấp huyện có 445 đơn vị
(63,3%) thực hiện mô hình trưởng ban dân vận
cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ
quốc; 108 đơn vị (15,3%) thực hiện mô hình
trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng
phòng nội vụ; 76 đơn vị (10,8%) thực hiện mô
hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng
thời là chánh thanh tra. Thực hiện chủ trương
thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ
tịch UBND cấp xã và thí điểm không tổ chức
HĐND huyện, quận, phường, trong nhiệm kỳ
2015-2020 có 50 đồng chí bí thư đồng thời là

chủ tịch UBND cấp huyện và 439 đồng chí bí
thư đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường,
thị trấn.

Kết quả cho thấy các nhiệm vụ của địa
phương thực hiện thí điểm được triển khai thực
hiện nhanh, đồng bộ, kịp thời hơn; tạo sự thống
nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy
với chương trình hành động và tổ chức thực
hiện của chính quyền, góp phần làm gọn nhẹ
bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách;
tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện, phấn đấu
và nâng cao trình độ, năng lực. 

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị tại thời điểm 30-6-2021 so
với thời điểm 30-4-2015, ở Trung ương đã
giảm 3 Ban Chỉ đạo (Tây Bắc, Tây Nguyên,
Tây Nam Bộ); giảm 1 đảng bộ trực thuộc
Trung ương (hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước
với Đảng bộ Bộ Ngoại giao); chuyển Văn
phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung
ương về Ban Nội chính Trung ương; giảm 23
đầu mối cấp vụ, cục trực thuộc bộ, cơ quan
ngang bộ; giảm 501 đầu mối cấp phòng thuộc
bộ và cơ quan ngang bộ.

Ở địa phương, giảm 50 đầu mối khối đảng,
mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội
cấp tỉnh; 1.447 đầu mối phòng, ban và tương
đương trực thuộc cơ quan khối đảng, mặt trận
Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội; 99 đầu
mối cơ quan tham mưu, giúp việc khối đảng cấp
huyện; 57 đầu mối cơ quan mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; 11 đầu
mối cấp sở trực thuộc UBND cấp tỉnh, 2.019
đầu mối cấp phòng trực thuộc cấp sở; giảm 9
đầu mối cấp phòng trực thuộc HĐND tỉnh;
giảm 471 đầu mối cơ quan chuyên môn thuộc
HĐND, UBND cấp huyện.

Ở Trung ương, giảm 217 đơn vị sự nghiệp
công lập. Ở địa phương, giảm 186 đơn vị sự
nghiệp trực thuộc khối đảng, mặt trận Tổ quốc
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và các đoàn thể chính trị - xã hội; 7.254 đơn vị
sự nghiệp thuộc khối chính quyền địa phương.
Đến 30-6-2021, đã sắp xếp 21 đơn vị hành
chính cấp huyện, giảm 8 đơn vị. Sắp xếp 1.047
đơn vị hành chính cấp xã, giảm 567 đơn vị. 

Hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc bộ, ngành, địa phương từng bước được
sắp xếp, đổi mới và bước đầu triển khai thực
hiện cơ chế tự chủ trên một số lĩnh vực. Tính
đến ngày 30-6-2021, giảm 7.741 (13,7%) đơn
vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành, địa
phương trong cả nước so với năm 2015, vượt
mục tiêu của Nghị quyết.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về
trình độ học vấn, lý luận chính trị và cơ cấu về
giới tính, dân tộc. Từng bước hoàn thiện hệ
thống tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công
chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức,
viên chức. Đổi mới công tác tuyển dụng và
quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cải tiến
phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản
lý. Các quy định về đánh giá, phân loại công
chức, viên chức tiếp tục được hoàn thiện, có
nhiều đổi mới, thực chất hơn. Xây dựng cơ chế
thu hút người tài năng, chuyên gia trong các
ngành, lĩnh vực vào làm việc tại các cơ quan
của Đảng, Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp
công lập. Thực hiện chính sách thu hút, tạo
nguồn cán bộ, công chức từ sinh viên tốt
nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ vào công tác
trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống
chính trị. Đổi mới và nâng cao chất lượng công
tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn
với tiêu chuẩn chức danh.

hạn chế và kinh nghiệm
Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết

39-NQ/TW vẫn còn một số hạn chế: Chỉ tiêu
giảm đồng đều 10% biên chế cho tất cả các cơ
quan, đơn vị chưa thực sự phù hợp khi bổ sung,

tăng thêm chức năng, nhiệm vụ mới ở một số
ngành, cơ quan, đơn vị. Biên chế chủ yếu mới
giảm cơ học, chưa thực sự gắn với cơ cấu lại và
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương
chưa đạt mục tiêu tinh giản biên chế, có nơi
giao biên chế không đúng thẩm quyền. Số
lượng đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế sự
nghiệp công rất lớn, nhất là Ngành Giáo dục và
Đào tạo nhưng chậm ban hành các quy định,
chính sách phù hợp để tinh giản biên chế; xã hội
hóa dịch vụ sự nghiệp công còn chậm, hiệu quả
chưa cao; kết quả xây dựng vị trí việc làm còn
chưa đồng bộ. Việc thực hiện các mô hình thí
điểm mới và kiêm nhiệm chức danh gặp nhiều
khó khăn, vướng mắc, bất cập do các quy định,
hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền không kịp
thời, đồng bộ, thống nhất, liên thông…

Kinh nghiệm rút ra là cần quan tâm, chú
trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán
triệt nghị quyết. Thực hiện nghiêm nguyên tắc
Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý
tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống
chính trị. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân
chủ, công khai, minh bạch trong quá trình sắp
xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên
chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức. Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích
của Nhà nước, tập thể và cá nhân; quan tâm
giải quyết chế độ, chính sách phù hợp đối với
cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo, thể chế hóa và hướng dẫn, kiểm
tra việc thực hiện nghị quyết, kịp thời tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc. Các cấp ủy, tổ chức
đảng phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực
lớn, hành động quyết liệt; trong tổ chức thực
hiện phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ
thể, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù
hợp; xác định nguồn lực và phân công nhiệm
vụ rõ ràng gắn với đề cao trách nhiệm của tập
thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền. 
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nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2026
Từ kết quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm

trong thực hiện Nghị quyết 39, ngày 21-2-2022
Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 28-KL/TW
về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Bộ Chính
trị đề ra các nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường
quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống
nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, tổ
chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức và người lao động, nhất là người đứng
đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về
tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Thực hiện tinh giản biên chế có trọng tâm,
trọng điểm, không cào bằng, phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn
vị. Tiếp tục tinh giản biên chế đối với các bộ,
ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương chưa hoàn
thành mục tiêu theo Nghị quyết 39. Giai đoạn
2022-2026 cơ bản không tăng biên chế cán bộ,
công chức và thực hiện giảm tối thiểu 10%
biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách
nhà nước so với năm 2021. Gắn tinh giản biên
chế với đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách chế
độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong
hệ thống chính trị. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ
công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; hoàn
thành xây dựng vị trí việc làm; quản lý biên chế
và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị theo vị
trí việc làm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học -
công nghệ, khẩn trương hoàn thành hệ thống
cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế thống nhất trong toàn hệ thống
chính trị. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp,
tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng
cường quản lý biên chế và nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực các đơn vị sự nghiệp công lập;
đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội
hóa trong việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp
công, bảo đảm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết
số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH
Trung ương Đảng (khóa XII) đề ra. Quan tâm
bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện cải cách
tiền lương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát, thanh tra của cấp ủy, chính quyền các cấp;
phát huy vai trò giám sát của Quốc hội,
HĐND, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị
- xã hội và nhân dân trong thực hiện tinh giản
biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Kịp thời
biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực
hiện tốt; phê bình những tập thể, cá nhân thực
hiện không nghiêm chủ trương của Đảng và
kiên quyết xử lý nếu vi phạm r
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bao thế hệ đi trước đã hi sinh để giành lấy.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, độc lập dân tộc và
CNXH vẫn là sự lựa chọn duy nhất, đúng đắn
của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam,
cả dân tộc ta quyết tâm một lòng xây dựng đất
nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh
phúc đúng như tâm nguyện của Người r

-----
(1) Hồ Chí Minh, Biên niên tiểu sử, NXB CTQG,

H.2006, tập 1, tr.112. (2) Hồ Chí Minh toàn tập,
NXB CTQG, H.2011, tập 12, tr.562. (3) Hồ Chí
Minh toàn tập, Sách đã dẫn (Sđd), tập 12, tr.563.
(4) Sđd, tập 3, tr.1. (5) Văn kiện Đảng toàn tập, NXB
CTQG, H.2000, tập 7, tr.113. (6) Sđd, tập 4, tr.3. (7)
Sđd, tập 15, tr.131. (8) Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII, NXB CTQG-ST, H.2021, tập
1, tr.10. (9) 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, NXB CTQG-ST, H.2022, tr.22.

TƯ TƯỞNG “ĐỘC LẬP...
(Tiếp theo trang 8)
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GIA LAI SAÉP XEÁP BOÄ MAÙY TINH GOÏN,  
HOAÏT ÑOÄNG HIEÄU LÖÏC, HIEÄU QUAÛ

NGUYỄN VăN CHIẾN

Sắp xếp bộ máy tinh gọn theo lộ trình,
bước đi vững chắc

Gia Lai hiện có 17 đơn vị hành chính, gồm
1 thành phố, 2 thị xã và 14 huyện; 220 xã,
phường, thị trấn; 1.576 thôn, làng, tổ dân phố.
Đảng bộ tỉnh có 21 đảng bộ trực thuộc với 955
TCCSĐ, 3.475 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ
sở, trong đó có 1.576 chi bộ thôn, làng, tổ dân
phố với tổng số 62.053 đảng viên.

Đồng chí Huỳnh Quang Thái, Ủy viên BTV
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai
cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương về
“Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW
ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương về
“Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các
đơn vị sự nghiệp công lập”, BTV Tỉnh ủy Gia
Lai ban hành Kế hoạch số 120-KH/TU ngày
19-3-2018 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” chỉ
đạo các cấp ủy xây dựng chương trình, kế

hoạch theo lộ trình, bước đi vững chắc, đáp
ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của từng địa
phương, đơn vị.

Với quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo,
việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan
chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy
Gia Lai đã mang lại những kết quả khá tích
cực. Tỉnh đã chuyển giao bộ phận quản lý tài
sản, tài chính, văn thư - lưu trữ, phục vụ của
các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc
Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy quản lý để thực
hiện công tác phục vụ chung. Qua sắp xếp, các
cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc
Tỉnh ủy giảm 3 phó trưởng ban; giảm 6 phòng;
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc giảm 18 người.
Thực hiện mô hình Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy kiêm trưởng phòng nghiệp vụ tại cơ
quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Sắp xếp, kiện
toàn tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ
quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.
Sau khi sắp xếp, giảm 7 đơn vị trực thuộc,
giảm 7 trưởng ban và 5 phó trưởng ban. Hợp
nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng
bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ

Quán triệt quan điểm “công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là
“then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”(1), Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tập trung
lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-
NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tập trung đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với
quyết tâm, cách làm bài bản, khoa học, sáng tạo và sự vào cuộc của hệ thống
chính trị, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 



Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Hợp
nhất giảm 1 đầu mối trực thuộc Tỉnh ủy và 5
đầu mối các ban. Các chức danh lãnh đạo ban
giảm 5 vị trí, từ 15 còn 10. Hợp nhất Văn
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng
HĐND tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu
Quốc hội và HĐND tỉnh. Giải thể 5/10 ban chỉ
đạo do Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy Gia
Lai đã thành lập trước đây nhưng đến nay
không phù hợp với quy định.

Hiện nay, ở cấp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh
ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tỉnh. Đối với
cấp huyện, 16/17 huyện, thị xã, thành phố thực
hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ
tịch HĐND (thị xã An Khê, đồng chí Phó Bí
thư Thường trực Thị ủy đồng thời là Chủ tịch
HĐND thị xã). Có 16/17 huyện, thị xã, thành
phố thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo
kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị
cấp huyện (huyện Đức Cơ, đồng chí Phó Bí
thư Huyện ủy đang kiêm nhiệm Trưởng Ban
Tuyên giáo Huyện ủy); 17/17 huyện, thị xã,
thành phố đã thực hiện mô hình trưởng ban
dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận
Tổ quốc cấp huyện. Hầu hết các xã, phường,
thị trấn đã thực hiện mô hình bí thư cấp ủy
đồng thời là chủ tịch HĐND cùng cấp. 

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh
gọn gắn với tinh giản biên chế được các cấp
ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh
nghiêm túc triển khai thực hiện, bước đầu đạt
một số kết quả tích cực, góp phần tiết kiệm chi
thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.
Tỉnh Gia Lai có 5.744 cán bộ; trong đó, cấp
tỉnh có 862 đồng chí, cấp huyện có 2.676, cấp
xã có 2.206; cán bộ nữ có 2.069 đồng chí, cán
bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) có 1.033
đồng chí. Về nghiệp vụ chuyên môn: Thạc sĩ,
tiến sĩ có 506 đồng chí, đại học có 4.169 đồng
chí. Về lý luận chính trị: Trung cấp có 3.711
đồng chí, trình độ cao cấp, cử nhân có 1.414
đồng chí. Cơ cấu đội ngũ cán bộ từng bước

được bố trí hợp lý, trình độ các mặt của đội
ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên; tỉ lệ cán
bộ nữ tăng 5,97%, tỉ lệ cán bộ người DTTS
giảm 1,53%. Tỉ lệ cán bộ trình độ thạc sĩ, tiến
sĩ tăng 1,72%, trình độ đại học tăng 9,2%. Tỉ
lệ cán bộ trình độ trung cấp và cao cấp, cử
nhân lý luận chính trị tăng (8,53% và 1,59%).
Từ năm 2015 đến tháng 8-2021, tỉnh Gia Lai
đã giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho
1.150 trường hợp, trong đó có 1.068 trường
hợp thuộc khối chính quyền, 82 trường hợp
khối đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị -
xã hội tỉnh. 

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Gia Lai cho biết, triển khai thực hiện đổi mới,
sắp xếp tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ đã đem lại những kết quả tích cực, rõ
nét. Sau sắp xếp, kiện toàn, các đơn vị đều
triển khai bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ
chính trị, không có sự xáo trộn lớn, không ảnh
hưởng đến tiến độ, hiệu quả công việc. Tổ
chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được đổi mới,
kiện toàn, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, giảm được
số lượng cấp phó, nhất là giảm số lượng đầu
mối tổ chức và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong
đơn vị sự nghiệp công lập, giúp tiết kiệm chi
cho ngân sách nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức được kiện toàn, sắp xếp hợp
lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Việc xây dựng vị trí việc làm, thực hiện tinh
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức được triển khai đồng bộ
từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự đồng thuận trong cán
bộ, đảng viên.

Một số hạn chế, yếu kém
Quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy,

tinh gọn biên chế ở Gia Lai còn một số khó
khăn, vướng mắc sau:

Một là, công tác tuyên truyền, phổ biến,
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quán triệt, chỉ đạo việc rà soát, tổ chức sắp xếp
lại bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một số cấp
ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ
động, chưa thật sự quyết liệt; nhận thức của
một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và
người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ,
ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương
chung trên địa bàn tỉnh.

Hai là, việc thực hiện sắp xếp đơn vị sự
nghiệp công lập chưa đạt yêu cầu, chưa giảm
được 10% chi ngân sách nhà nước cho hoạt
động thường xuyên của khu vực sự nghiệp.
Một số đơn vị sau khi sắp xếp hoạt động chưa
hiệu quả; một số tổ chức đã sắp xếp lại nhưng
chưa phù hợp nên công tác phối hợp, chỉ đạo,
điều hành còn bất cập. Mục tiêu xã hội hóa đơn
vị sự nghiệp công lập chưa đạt, nhất là xã hội
hóa các trường, lớp mầm non ở phường, thị
trấn và những địa bàn có điều kiện thuận lợi.
Việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập đủ
điều kiện sang cổ phần hóa chưa thực hiện
được, vì hầu hết các đơn vị sự nghiệp thuộc
cấp huyện, có quy mô nhỏ, nguồn thu không
ổn định, tài sản ít, nếu cổ phần hóa thì không
khả thi và không hiệu quả.

Ba là, sau khi sắp xếp, sáp nhập một số đơn
vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố có giảm
được số lượng đơn vị hành chính cấp xã và
thôn, tổ dân phố; tuy nhiên quy mô hoạt động
tăng, địa bàn quản lý rộng, ảnh hưởng đến hoạt
động quản lý nhà nước của các cơ quan hành
chính cấp xã và hoạt động tự quản ở thôn, tổ
dân phố. Từ đó, ảnh hưởng đến công tác tuyên
truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân ở
cơ sở.

Bốn là, một số cơ quan, đơn vị khối lượng
công việc nhiều, biên chế được giao còn hạn
chế nên khó khăn trong việc thực hiện tinh
giản biên chế theo lộ trình chung.Việc tinh
giản biên chế vẫn chưa thực sự sàng lọc, tinh

giản hết những cán bộ, công chức, viên chức
không đáp ứng được tiêu chuẩn, yêu cầu
nhiệm vụ, chủ yếu vẫn là giải quyết chính sách
cho những trường hợp gần nghỉ hưu, không có
nguyện vọng làm việc trong cơ quan nhà nước.

Chủ động, sáng tạo, không rập khuôn,
máy móc

Để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, mục
tiêu đã đề ra, thực hiện hiệu quả Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Đảng bộ
tỉnh Gia Lai cần tập trung vào một số giải pháp
cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền
sâu rộng các nội dung Nghị quyết số 18 và số
19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa
XII).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục
tư tưởng chính trị và công tác dân vận, tạo sự
thống nhất về nhận thức và hành động trong
hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội.
Tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp, phân
quyền giữa tỉnh với các địa phương, giữa cấp
trên với cấp dưới, gắn quyền hạn và trách
nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm soát bằng
các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công
khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình
và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực
hiện. Khuyến khích sự năng động, sáng tạo,
không rập khuôn, máy móc, phát huy tính tích
cực, chủ động của các cấp, các ngành, các địa
phương trong việc xây dựng, kiện toàn tổ
chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Thứ hai, chủ động, sáng tạo triển khai thực
hiện có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù
hợp.

Triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị
cao, hành động quyết liệt, phát huy tính tích
cực, chủ động, sáng tạo, bảo đảm tính tổng thể,
đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình
phù hợp, khắc phục khuynh hướng thụ động,
trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội. Đổi mới,
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triển khai đồng bộ, hiệu quả rõ rệt
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết

số 39-NQ/TW, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội
nghị quán triệt đến cán bộ chủ chốt của tỉnh,
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên
truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời Nghị quyết
số 39-NQ/TW và Nghị định số 108/2014/NĐ-
CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ đến cán
bộ, công chức, viên chức. Tỉnh cũng triển khai
xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu
lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên
địa bàn tỉnh; thông báo và niêm yết công khai
nội dung Đề án, danh sách và dự toán kinh phí
thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn
vị đã được phê duyệt. 

Bám sát các chủ trương, quy định, hướng
dẫn của Trung ương và chương trình của Tỉnh
ủy, các địa phương, đơn vị đã tập trung rà soát,
sắp xếp, thu gọn đầu mối bên trong của các cơ
quan đảng, chính quyền và các đoàn thể trong
hệ thống chính trị; thực hiện việc kiêm nhiệm
một số chức danh gắn với rà soát, tinh giản

biên chế, giảm chức danh lãnh đạo, cơ cấu lại
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức; giảm chi hành chính. Đối với
các đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung sắp
xếp theo hướng giải thể các đơn vị yếu kém,
không cần thiết; sáp nhập các đơn vị có nhiệm
vụ tương đồng; chuyển đổi các đơn vị có điều
kiện thành các đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài
chính hoặc thành các công ty cổ phần..., nhằm
thực hiện mục tiêu giảm số lượng đơn vị sự
nghiệp công lập, giảm biên chế, chấm dứt hợp
đồng lao động không đúng quy định trong khu
vực này.

Thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW ngày
25-7-2018 của Ban Bí thư về “Chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan
chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy,
thành ủy”, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các ban đảng
và Văn phòng Tỉnh ủy sắp xếp lại đầu mối,
tinh giản biên chế. Theo đó, đã giảm số lượng
cấp phó của các ban đảng và Văn phòng Tỉnh
ủy từ 24 xuống còn 16, giảm 8 phòng với 8
trưởng phòng và 23 phó trưởng phòng. 

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng chủ
động xác định lộ trình thực hiện sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó
thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo kiêm
giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở
15/15 đơn vị hành chính cấp huyện; 6 địa
phương thực hiện mô hình trưởng ban dân vận
kiêm chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc. Tại
thời điểm trước khi sắp xếp, số lượng cơ quan
chuyên trách, tham mưu, giúp việc của cấp ủy

Đắk Lắk
đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

THảO NGUYÊN

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày
17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản
biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, những năm qua tỉnh Đắk
Lắk tiến hành đồng bộ giữa sắp xếp tổ chức
bộ máy gắn với tinh giản biên chế; từng
bước sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, chính
quyền các cấp trong tỉnh.



cấp huyện có 75 trưởng ban, 145 phó trưởng
ban; hiện chỉ còn 129 phó trưởng ban. Tiến
hành triển khai thực hiện Đề án Văn phòng
phục vụ chung; sáp nhập Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp tỉnh với Đảng ủy Khối Các cơ quan
tỉnh thành Đảng ủy Khối Các cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh. Chuyển bộ phận khám,
chữa bệnh từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
cán bộ tỉnh về Bệnh viện Đa khoa vùng Tây
Nguyên; thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở sáp nhập 5 trung
tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến tỉnh,
giảm 5 cấp trưởng, 10 cấp phó. 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ban
Cán sự đảng UBND tỉnh đã xây dựng kế
hoạch để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn
vị tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp
xếp lại các phòng và tương đương bên trong
các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, giảm
đầu mối bên trong, kết quả giảm 40 phòng so
với năm 2015. Ban Quản lý các khu công
nghiệp tỉnh đã giảm từ 5 phòng xuống còn 3
phòng, Văn phòng HĐND tỉnh giảm 1 phòng.
Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm
4 đơn vị sự nghiệp y tế, giảm 1 phòng thuộc
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, giảm 1
khoa thuộc Trường Cao đẳng y tế, giảm 3
trường tiểu học…

Về tinh giản biên chế, đến cuối năm 2021
tổng số biên chế các cơ quan đảng, mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa
bàn tỉnh gồm 1.152 người, giảm 305 người so
với năm 2015; biên chế các cơ quan nhà nước
hiện có 2.833 người, giảm 466 người so với
năm 2015; tổng số biên chế làm việc trong các
đơn vị sự nghiệp công lập 37.855 người, giảm
4.377 người so với năm 2015. Cán bộ cấp xã
có 1.969 biên chế, giảm 226 biên chế so với
năm 2015; công chức cấp xã có 1.827 biên
chế, giảm 277 biên chế; người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố
có 26.994 người, giảm 176 người.

Một số hạn chế, khó khăn
Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện

Nghị quyết số 39-NQ/TW ở Đắk Lắk vẫn còn
những hạn chế, khó khăn: Việc sắp xếp tổ chức
bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề phức tạp,
nhạy cảm, có ảnh hưởng đến cả hệ thống chính
trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động; một số quy định, hướng dẫn
của Trung ương thiếu sự đồng bộ, dẫn đến quá
trình triển khai còn lúng túng, vướng mắc. Một
số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị
chưa thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc
triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy,
tinh giản biên chế. Công tác tuyên truyền, phổ
biến và chỉ đạo thực hiện ở một số cấp ủy,
chính quyền, cơ quan, đơn vị còn chưa quyết
liệt, thiếu chủ động đề xuất đề án tinh giản biên
chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy sát hợp với
tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình. 

Việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức,
viên chức hằng năm ở một số cơ quan, đơn vị
chưa thật sự sát đúng với kết quả thực hiện
nhiệm vụ, ảnh hưởng đến việc xác định đối
tượng tinh giản biên chế theo đề án vị trí việc
làm. Chưa có giải pháp tích cực để tinh giản
biên chế đối với những trường hợp năng lực
yếu, không đáp ứng được tiêu chuẩn, yêu cầu
nhiệm vụ. Đối tượng tinh giản biên chế chủ
yếu là người nghỉ hưu trước tuổi, tập trung ở
các ngành giáo dục, y tế. Công tác kiểm tra,
giám sát chưa kịp thời, thường xuyên. Việc sắp
xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập gặp
nhiều vướng mắc, khó khăn trong việc bố trí
cấp trưởng, cấp phó sau khi sáp nhập, hợp
nhất, giải thể; việc nâng cao mức độ tự chủ của
một số đơn vị sự nghiệp công còn chậm…

nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới
Một là, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục

chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của các
cấp ủy đảng về chủ trương, nghị quyết của
Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh
giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công
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chức, viên chức, tạo sự thống nhất trong ý chí
và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự
đồng thuận của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nêu
cao tính chủ động, sáng tạo, xác định rõ trách
nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng
đầu trong triển khai thực hiện.

Hai là, thực hiện sáng tạo, thận trọng và
đồng bộ trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh
giản biên chế; tập trung rà soát, sắp xếp, kiện
toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính
nhà nước từ tỉnh đến huyện, đơn vị sự nghiệp
công lập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.
Đẩy mạnh thực hiện mô hình kiêm nhiệm đối
với một số chức danh, nhất là đối với các chức
danh của người hoạt động không chuyên trách
cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố. Khoán kinh
phí chi trả phụ cấp để giảm dần số lượng người
hoạt động không chuyên trách, góp phần tăng
thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã.

Ba là, thực hiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu
ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề
nghiệp và tiêu chuẩn chuyên môn nghề
nghiệp, khung năng lực vị trí việc làm trong
cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
làm cơ sở để tuyển dụng, phân công, sắp xếp
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo
hướng tinh giản, gọn nhẹ và nâng cao chất
lượng. Xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh
giá cán bộ theo vị trí việc làm trên cơ sở lượng
hóa bằng sản phẩm cụ thể, công khai kết quả

và so sánh với chức danh tương đương. Kiên
quyết thực hiện việc tinh giản biên chế đối với
những cán bộ, công chức, viên chức không đủ
tiêu chuẩn, điều kiện về nghiệp vụ chuyên
môn, sức khỏe, phẩm chất đạo đức và hạn chế
trong thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra, giám sát
việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị
quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức; kịp thời tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;
động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân làm
tốt, qua đó phát huy tính chủ động, tích cực;
đồng thời xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân
thiếu trách nhiệm.

Năm là, đổi mới, nâng cao chất lượng công
tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng,
luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí đúng
vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn
chức danh cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán
bộ các cấp của tỉnh bảo đảm tính kế thừa, liên
tục, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán
bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy khoa học, dám
đổi mới, có phương pháp, kỹ năng, phong cách
làm việc hiện đại, chuyên nghiệp. Quan tâm
phát triển đồng bộ nguồn nhân lực, đặc biệt là
đội ngũ cán bộ trẻ có triển vọng để tạo nguồn
kế cận lâu dài r

sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn chặt với tinh
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động. Xây
dựng kế hoạch và định mức tiết kiệm chi
thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực. Xây
dựng và thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp
đối với những cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu

lại và tinh giản biên chế. Tiếp tục đâỷ mạṇh cải
cách hành chính, ứng dụng khoa học - công
nghệ, nhất là công nghệ thông tin, xây dựng
chính quyền điện tử. 

Thứ ba, công tác đánh giá cán bộ phải
chính xác, khách quan. 

Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, làm
tiền đề cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ theo tiêu
chuẩn. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc

GIA LAI SẮP XẾP...
(Tiếp theo trang 18)
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làm và theo quy hoạch; xây dựng đội ngũ
cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận có
đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống,
năng lực, trình độ và uy tín, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, thay thế những người
không đủ tiêu chuẩn, không đáp ứng được
yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh
đạo các đơn vị, địa phương kịp thời tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc, phát hiện, chấn
chỉnh những hạn chế, khuyết điểm sau khi
kiểm tra, giám sát. Hằng năm, lấy kết quả
việc thực hiện nghị quyết là một trong
những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đối
với tập thể, cá nhân có trách nhiệm. Tổ
chức biểu dương, khen thưởng những tổ
chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý
kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là
người đứng đầu không thực hiện hoặc thực
hiện không đúng quy định, không đạt mục
tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và
những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ
chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

Thứ năm, chú trọng sơ kết, tổng kết, rút
kinh nghiệm.

Phát hiện những mô hình mới, cách làm
hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng; kịp
thời sơ kết, tổng kết, chỉ ra những hạn chế,
bất cập để khắc phục. Đôǹg thời, cảnh giác
và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu
tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch
và phần tử xấu, lợi dụng việc sắp xếp tổ
chức bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên
tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ r

-----
(1) Nguyễn Phú Trọng: “Chuẩn bị và tiến

hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất
nước bước vào một giai đoạn phát triển
mới”, Tạp chí Cộng sản, số 949, tháng 9-
2020, tr.6.

hiện và nêu gương người tốt việc tốt. Người còn
nhắc nhở, chúng ta theo Chủ nghĩa Mác-Lênin, mà
bản chất của chủ nghĩa ấy là nhân đạo, là thủy
chung, tình nghĩa với con người, là trung với nước,
hiếu với dân, là cần, kiệm, liêm, chính, chí công
vô tư. Truyền thống văn hoá, đạo đức của dân tộc
ta thống nhất với bản chất của chủ nghĩa mà chúng
ta tin theo. Vì thế, báo chí của chúng ta cần viết
đậm hơn, sâu hơn, hay hơn về những vấn đề đó.

Báo chí, nhất là báo Đảng, nên có thêm chuyên
mục “Gương sáng đảng viên”, thể hiện một cách
sống động và chân thật những việc làm cao đẹp và
sự phấn đấu, hy sinh của những đảng viên, nhất là
các đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý từ
Trung ương đến cơ sở, đang sống, chiến đấu, lao
động và học tập... ở mọi miền của Tổ quốc. Dù cho
có một tỷ lệ không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó
có cả cán bộ cao cấp không phát huy được tác
dụng, thậm chí thoái hóa, biến chất thì Đảng ta vẫn
đang có hàng chục vạn đảng viên rất tốt, được quần
chúng mến yêu, quý trọng. Lẽ nào cái tốt đẹp có
thật đang hiện hữu khắp nơi lại không được báo chí
thường xuyên mang đến cho người đọc, nhất là
những người đọc trẻ tuổi, họ đang rất cần các
gương sáng để noi theo. Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang
được báo chí phản ánh khá sôi nổi, nhưng việc
phản ánh tình hình, nội dung làm theo còn mờ nhạt.

Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam,
chúng ta càng nhận biết thêm vẻ đẹp cao quý của
nghề báo và cảm phục, biết ơn sự phấn đấu, hy
sinh của nhiều nhà báo - chiến sĩ vì họ đã góp phần
to lớn làm cho cái tốt nở hoa, cái xấu lụi tàn trong
cuộc sống r

-----
(1), (2), (3), (4), (5) C.Mác, Ph.Ăng-ghen toàn tập,

tập 1, NXB Sự thật, H.1978, tr.47, tr.79, tr.81, tr.89,
tr.639. (6), (7) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG,
H.2011, tập 8, tr.212; tập 5, tr.289. 

VẺ ĐẸP, BẢN CHẤT VÀ...
(Tiếp theo trang 11)
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thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017
của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), BTV
Tỉnh ủy Quảng Ngãi kịp thời sửa đổi, bổ sung,
ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn về tổ chức bộ máy và biên chế của
các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc
Tỉnh ủy để tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức
bộ máy của các đơn vị, giảm cán bộ lãnh đạo,
quản lý, nhất là cấp phó. Đồng thời, Tỉnh ủy
ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ
quan, đơn vị tích cực, chủ động, xây dựng
những Đề án thực hiện thí điểm theo tinh thần
Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ
Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban
Tổ chức Trung ương về thí điểm bố trí, sử
dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo
vị trí việc làm trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về hợp nhất tổ chức: Thực hiện mô hình
Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan
tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; hợp nhất Đảng
bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ Khối
Các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan
và doanh nghiệp tỉnh. Hợp nhất Văn phòng
HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh thành Văn phòng tham mưu, giúp việc
chung. Theo đó, biên chế đã giảm so với trước,
giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, tăng
công chức chuyên môn.  

Về thí điểm hợp nhất: 13/13 địa phương hợp

nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND
và UBND; 8/13 địa phương hợp nhất ban tổ
chức cấp ủy cấp huyện với phòng nội vụ huyện;
7/13 địa phương hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm
tra với thanh tra. Thực hiện Nghị quyết số
867/NQ-UBTVQH14 ngày 10-1-2020 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội “về việc sắp xếp các
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh
Quảng Ngãi”, đã giảm 1 huyện và 11 đơn vị
cấp xã, giảm 202 thôn, tổ dân phố.

Về kiêm nhiệm chức danh: Đối với cấp tỉnh,
Quảng Ngãi triển khai thí điểm mô hình bố trí
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời là Hiệu
trưởng Trường Chính trị tỉnh. Đối với cấp
huyện, thực hiện mô hình trưởng ban dân vận
đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc
huyện ở 13/13 địa phương; trưởng ban tổ chức
huyện ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp
huyện ở 4/13 địa phương (gồm các huyện:
Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Minh Long, Sơn
Tịnh); trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đồng
thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị
cấp huyện ở 13/13 địa phương; chủ nhiệm ủy
ban kiểm tra huyện ủy đồng thời là chánh
thanh tra cấp huyện ở 5/13 địa phương (gồm
các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh
Long, Sơn Tịnh và thị xã Đức Phổ). Đối với
cấp xã, thực hiện mô hình bí thư hoặc phó bí
thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND tại 173
xã, phường, thị trấn, trong đó, 94 bí thư cấp ủy

Quảng ngãi sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả

LỮ NGỌC BÌNH
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi



đồng thời là chủ tịch HĐND và 79 phó bí thư
cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; 131 bí thư
chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố;
587 phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ
trưởng tổ dân phố; 74 chi ủy viên kiêm trưởng
thôn, tổ trưởng tổ dân phố và 128 đảng viên là
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị
quyết Trung ương 6 (khóa XII), tỉnh Quảng
Ngãi đã giảm 21 phòng chuyên môn, 51 cán
bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, 5 cán bộ cấp
phó trong các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Tỉnh ủy, mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; giảm 22
phòng chuyên môn thuộc 7 sở, ngành và 23
phòng chuyên môn thuộc chi cục và tương
đương. Tỉnh đã cắt giảm 3.199 biên chế, trong
đó, giảm 358 biên chế hành chính và 2.841
biên chế sự nghiệp, cắt toàn bộ hợp đồng lao
động chuyên môn trong các cơ quan hành
chính khối Đảng và Nhà nước. 

Đến nay, 100% cơ quan khối đảng, đoàn thể
cấp tỉnh, cấp huyện đã được phê duyệt Đề án
vị trí việc làm, thực hiện cơ cấu lại và nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức trên cơ sở xác định vị trí việc làm, bảng
mô tả công việc và khung năng lực của từng
vị trí công việc. Công tác tuyển dụng, tiếp
nhận, bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc,
phù hợp với từng vị trí việc làm đã tạo điều
kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng,
quy hoạch và công tác tuyển chọn, bổ nhiệm
cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các
cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các địa
phương, cơ quan, đơn vị, tỉnh Quảng Ngãi đã
cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra.
Hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo
hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung
gian, giảm số lượng cấp phó; khắc phục tình
trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm
vụ. Đã sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công

chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế và
mạnh dạn thực hiện thí điểm một số mô hình
mới về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức
danh… Từ đó tăng cường vai trò lãnh đạo của
các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động
của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị -
xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

khó khăn, vướng mắc
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đổi

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn một số khó
khăn, vướng mắc sau:

Thứ nhất, mỗi bộ, ngành quy định tiêu
chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc cấp
sở riêng dẫn tới công tác điều động, luân
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý gặp khó khăn.
Hiện nay, vẫn còn tình trạng tập trung chú
trọng kiểm soát đầu vào (bằng cấp, giấy chứng
nhận, chứng chỉ) mà chưa thực hiện kiểm soát
trên tiêu chí chất lượng, hiệu quả công việc.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ
quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện khối nhà
nước đến nay chưa được ban hành đầy đủ theo
quy định của Chính phủ do bộ, ngành Trung
ương hướng dẫn chậm.

Thứ hai, các bộ, ngành Trung ương chưa
ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các quy
định, hướng dẫn cụ thể về xác định vị trí việc
làm, cơ sở để xác định số lượng biên chế theo
vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên
chức theo chức danh nghề nghiệp; khâu đánh
giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm
chưa thật sự chính xác nên việc xác định đối
tượng tinh giản biên chế (như chưa đạt trình
độ đào tạo, dôi dư do cơ cấu lại...) theo Đề án
vị trí việc làm gặp nhiều khó khăn, bất cập. 

Thứ ba, biên chế của tỉnh vẫn chưa được
quản lý tập trung, thống nhất nên BTV Tỉnh
ủy khó chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ
đạo và quản lý biên chế, xây dựng lộ trình tinh
giản biên chế phù hợp cho từng địa phương,
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cơ quan, đơn vị. 
Thứ tư, việc kiêm nhiệm chức danh lãnh

đạo, người đứng đầu một số cơ quan của cấp
ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền
có chức năng, nhiệm vụ tương đồng gặp một
số khó khăn, bất cập. Đó là việc cấp có thẩm
quyền chưa ban hành văn bản hướng dẫn về
cơ chế hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể
của người đứng đầu các chức danh kiêm
nhiệm; khối lượng công việc lớn tập trung vào
người đứng đầu gây áp lực về trách nhiệm,
nhưng chưa có cơ chế, chính sách, chế độ đãi
ngộ phù hợp.

Thứ năm, việc thực hiện thí điểm hợp nhất
các cơ quan khối nhà nước và khối đảng của
cấp huyện có chức năng tương đồng còn mang
tính cơ học, chỉ giảm số lượng cán bộ lãnh đạo
còn hoạt động vẫn như cũ. Cơ quan nhà nước
hiện nay sử dụng văn bản điện tử, luân chuyển
văn bản và thực hiện trên mạng in-tơ-nét. Cơ
quan khối đảng thực hiện mạng thông tin nội
bộ LotusNotes. Do đó, khi điều hành công việc
còn nhiều khó khăn, lúng túng do việc ứng
dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. 

Một số giải pháp
Thời gian tới, BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi cần

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ
các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự
thống nhất giữa ý chí và hành động trong các
cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu
cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo,
chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh
giản biên chế. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cơ
quan, đơn vị phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể
để thực hiện đến năm 2025. 

Hai là, kịp thời sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung
các văn bản có liên quan đến tổ chức bộ máy,
cơ chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau
hợp nhất cho phù hợp, đúng quy định.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
lộ trình Chính phủ số, nâng cao năng suất lao

động là giải pháp quan trọng nhất để tinh giản
biên chế. Tiếp tục triển khai thực hiện xây
dựng, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh, bổ sung
Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan, tổ
chức, đơn vị, địa phương. Thường xuyên chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị rà soát trình độ chuyên
môn, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,
sắp xếp, bố trí phù hợp với Đề án vị trí việc
làm cũng như tình hình thực tế tại địa phương,
cơ quan, đơn vị.

Bốn là, có chính sách hỗ trợ thêm cho đối
tượng tinh giản biên chế ngoài chính sách của
Trung ương khi điều kiện ngân sách của tỉnh
cho phép; kịp thời tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Đối với những quy định, cơ chế vượt thẩm
quyền cần xin ý kiến Trung ương để giải quyết
kịp thời.

Năm là, chủ động rà soát, đánh giá các đơn
vị hành chính cấp huyện, cấp xã không bảo
đảm tiêu chí theo Nghị quyết của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội để có phương án, đề án,
giải pháp khắc phục.

Sáu là, thường xuyên kiểm tra, giám sát,
đôn đốc các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn
vị đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị; kịp thời biểu dương,
khen thưởng các cơ quan, đơn vị và người
đứng đầu làm tốt; xử lý nghiêm trách nhiệm
người đứng đầu không hoàn thành các chỉ tiêu,
nhiệm vụ cấp trên giao. 

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng
thuận của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh
Quảng Ngãi đã và đang nỗ lực triển khai thực
hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tinh gọn bộ
máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán
bộ phù hợp thực tiễn, không ngừng nâng cao
chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác, góp
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung
ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) r
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Quyết tâm và đồng thuận
Quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

triển khai thực hiện, Tỉnh ủy Phú Yên đã triển
khai nhanh, đồng bộ các chương trình, kế
hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương.
Nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhiều giải pháp
quyết liệt được đưa ra nhằm kiện toàn, sắp xếp
tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ
tỉnh đến cơ sở. BTV Tỉnh ủy ban hành Kế
hoạch số 53-KH/TU ngày 5-3-2018, Kế hoạch
số 58-KH/TU ngày 11-4-2018 của Tỉnh ủy về
triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-
NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung
ương (khóa XII) về sắp xếp, tinh gọn tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị. Tiếp theo là Kế
hoạch số 104-KH/TU ngày 16-5-2019 của
BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết
số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính
trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện,
cấp xã; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thí điểm một số
mô hình mới về tổ chức bộ máy theo Kết luận

số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị. 
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày

17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, CCVC, Tỉnh
ủy Phú Yên ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU
ngày 13-8-2015, trong đó xác định rõ mục tiêu,
nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, lộ trình cụ thể
để tổ chức thực hiện. Từng cấp ủy, tổ chức
đảng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương
đều được phân công nhiệm vụ cụ thể. 

Cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động
được quán triệt các nghị quyết của Trung ương
và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Các cấp ủy, tổ
chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong
tỉnh kịp thời cụ thể hóa, ban hành kế hoạch phù
hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình.
Nhờ vậy, ngay từ đầu việc thực hiện các nghị
quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
CCVC ở Phú Yên đã có sự đồng thuận và quyết
tâm cao của cả hệ thống chính trị trong tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, công

Kinh nghiệm

GIAÛN CHÍNH, TINH CAÙN ÔÛ PHUÙ YEÂN
PHAN NAM

Nói về sắp xếp tổ chức bộ máy, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Các
cơ quan chính quyền và đoàn thể cần phải triệt để giản chính. Đó là tiết kiệm
sức người. Song đồng thời phải nâng cao năng suất công tác của mỗi người,
mỗi cơ quan phải lựa chọn cán bộ, dùng cán bộ cho đúng - Thế gọi là tinh
cán. Hai việc phải đi đôi với nhau”(1). Những kết quả thực hiện các nghị quyết
của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
(CCVC) ở Phú Yên thời gian qua đã thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính
quyền các cấp trong thực hiện giản chính, tinh cán theo lời Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã dạy.



tác kiểm tra, giám sát được BTV Tỉnh ủy quan
tâm chỉ đạo kịp thời. Năm 2016, tỉnh thành lập
đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
CCVC gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức và thực hiện chiến lược cán bộ đến năm
2020. Nội dung kiểm tra, giám sát việc thực
hiện tinh giản biên chế thường xuyên được
lồng ghép vào các chương trình kiểm tra về
công tác cán bộ. Năm 2018, Phú Yên lồng
ghép nội dung tinh giản biên chế vào chương
trình kiểm tra công tác quán triệt, triển khai
thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của
BCH Trung ương (khóa XII) gắn với thực hiện
Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của
BCH Trung ương (khóa XI). Năm 2019, lồng
ghép nội dung tinh giản biên chế vào chương
trình kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán
triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày
19-5-2018 của BCH Trung ương (khóa XII)
gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18,
19-NQ/TW. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán
sự đảng UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các
cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng
biên chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương,
chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra
các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục.

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản
biên chế ở bất kỳ địa phương, cơ quan, đơn vị
nào cũng gặp vướng mắc, khó khăn, bởi liên
quan đến lợi ích của cán bộ sau khi sắp xếp,
sáp nhập, hợp nhất. Tuy vậy, bằng những biện
pháp cụ thể, sự chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương,
kế hoạch phù hợp thực tiễn, Phú Yên đã đạt
được nhiều kết quả tích cực.

tinh gọn bộ máy, tinh giản đội ngũ
Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của Phú

Yên đã giảm được 186 tổ chức (gồm 1 đảng
bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 3 cơ quan, đơn vị cấp
tỉnh, 58 phòng, 4 chi cục, 8 đơn vị sự nghiệp
trực thuộc cấp sở, 90 đơn vị trường học, 2 đơn

vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện, 11
trạm y tế thuộc trung tâm y tế các huyện, thị
xã, thành phố và 9 trung tâm dân số - kế hoạch
hóa gia đình các huyện, thị xã, thành phố); 2
đơn vị hành chính cấp xã; 22 thôn, buôn, khu
phố. Tỉnh thực hiện thí điểm hợp nhất văn
phòng huyện ủy với văn phòng HĐND và
UBND ở 1 đơn vị cấp huyện (huyện Tây Hoà);
sáp nhập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng
bộ Khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh. 

Thực hiện một số mô hình tổ chức mới, bố
trí kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản
lý, năm 2018, 9/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành
việc bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là
giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện; 8/9 đơn
vị hoàn thành việc bố trí trưởng ban dân vận
đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp huyện (thị xã Đông Hòa chưa
thực hiện do không bố trí, sắp xếp được cán bộ).
Qua sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp đã giảm 344 người.

Việc thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh
đối với người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã, thôn và tổ dân phố: 13/13 xã, phường
của thị xã Sông Cầu đã thực hiện chuyển giao
chức năng, nhiệm vụ của người làm công tác
văn phòng đảng ủy cho công chức phụ trách
văn phòng - thống kê của UBND xã, phường,
thị trấn. Tỉnh đã bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng
thôn, buôn, khu phố tại 544/603 thôn, buôn,
khu phố (đạt 90,22%). Việc thực hiện kiêm
nhiệm đã giảm đáng kể số lượng người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã, thôn. 

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW,
Kế hoạch số 115-KH/TU của BTV Tỉnh ủy,
các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã
xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn
2015-2021. Kết quả, đến cuối năm 2021 toàn
tỉnh đã giảm 2.367/2.330 trường hợp (trong đó
biên chế công chức 294, biên chế sự nghiệp
1.972 và 101 hợp đồng lao động theo Nghị
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định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ), đạt
101,6% so với kế hoạch đề ra. Số lượng biên
chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công
lập chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế việc trả
lương từ ngân sách nhà nước sang trả lương từ
nguồn thu sự nghiệp là 1.919 người. Giảm 72
cán bộ, công chức cấp xã; 590 người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã; 2.721 người hoạt
động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. 

Cùng với sắp xếp bộ máy, tinh giản biên
chế, các cấp ủy trong tỉnh đồng thời thực hiện
các giải pháp nhằm hoàn thiện chức năng
nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
CCVC toàn tỉnh. Căn cứ quy định, hướng dẫn
của Trung ương, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị trong tỉnh rà soát, hoàn thiện
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình để điều
chỉnh, phân định chức năng, nhiệm vụ của
từng cơ quan, đơn vị phù hợp hơn; bảo đảm
nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm
nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức
chủ trì và chịu trách nhiệm chính; từng bước
khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ
công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ
thống chính trị. BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quy
định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy
của Văn phòng Tỉnh ủy và các ban đảng của
Tỉnh ủy, Trường Chính trị, Báo Phú Yên;
UBND tỉnh ban hành Quyết định về chức
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 17/18 sở,
ban, ngành tỉnh… Đồng thời, căn cứ các quy
định, hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tổ
chức triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện.
Trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, đề án vị trí
việc làm, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng,
lãnh đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bố trí lại
đội ngũ cán bộ, CCVC theo ngạch, chức danh
nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo.

Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ các khâu
trong công tác cán bộ. Công tác tuyển dụng,
bố trí, sử dụng cán bộ, CCVC được các cấp,
các ngành thực hiện công khai, minh bạch,
khách quan, đúng nguyên tắc, quy định. Công
tác đánh giá cán bộ có sự đổi mới và có chuyển
biến. BTV Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai
thực hiện “Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện
chức trách, nhiệm vụ đối với trưởng các sở,
ban, ngành khối Nhà nước theo quý” từ năm
2016 đến nay. Kết quả bước đầu đã đạt được
mục tiêu cơ bản là đổi mới cơ chế, phương
pháp đánh giá cán bộ; nội dung đánh giá cán
bộ được cụ thể hóa theo từng tiêu chí phù hợp
với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đã có
những chuyển biến tích cực, kịp thời chấn
chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các sở, ban,
ngành, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ
chính trị, nâng cao chất lượng công tác của các
cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Công
tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị gắn
với tiêu chuẩn chức danh được chú trọng. Giai
đoạn 2016-2020, tỉnh đã cử 14.515 lượt cán bộ
tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận
chính trị, nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực
và vị trí công tác; tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cho
cán bộ chủ chốt cấp xã (336 đồng chí); 1 lớp
bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ
lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy, Thường
trực Tỉnh ủy quản lý (120 đồng chí)…

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ, kiên trì
và toàn diện những nhiệm vụ, giải pháp về xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp nên đội ngũ cán
bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh Phú Yên
dần được tinh giản về số lượng, chất lượng
ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

kinh nghiệm
Một là, thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên

tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác xây
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Xây dựng kế hoạch cụ thể
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày

25-10-2017 của BCH Trung ương “Một số vấn
đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW
ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương (khóa
XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và
quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, BTV
Tỉnh ủy Long An đã ban hành Kế hoạch số 48-
KH/TU ngày 29-12-2017 về thực hiện Đề án
số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy; UBND tỉnh đã xây
dựng, ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND
ngày 2-2-2018 để triển khai, tổ chức thực hiện.
Trước đó, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số
09-KH/TU ngày 23-2-2016 về tinh giản biên
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức, trong đó xác định tỷ lệ tinh giản
biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% so với
biên chế được giao năm 2015.

BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,
rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy
định, quyết định, hướng dẫn... về tổ chức bộ
máy, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Đảng đoàn
Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban

Cán sự đảng UBND tỉnh kịp thời lãnh đạo sửa
đổi, bổ sung các chế độ, chính sách liên quan.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ
ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU ngày
8-2-2018 về “Quy trình sắp xếp, bổ nhiệm các
chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng của
các cơ quan, đơn vị theo Đề án số 02-ĐA/TU
của Tỉnh ủy” để thống nhất thực hiện trong
toàn tỉnh.

BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định số 01-
QĐi/TU ngày 18-5-2018 (nay là Quy định
2063-QĐ/TU) về phân cấp quản lý cán bộ và
bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; đồng thời
chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo
việc rà soát lại Quyết định số 08/2017/QĐ-
UBND ngày 3-3-2017 của UBND tỉnh “Ban
hành quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức
bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long
An” nhằm bảo đảm sự phù hợp, thống nhất
trong thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề
án của Tỉnh ủy đúng thẩm quyền.

Các cấp ủy chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung,
ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, BTV
cấp ủy theo quy chế mẫu của Trung ương; ban
hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các

Kết quả và kinh nghiệm 
TINH GOÏN BOÄ MAÙY ÔÛ LONG AN

ĐINH DươNG

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần
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người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước.



cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính
trị; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của
các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;
ban hành danh mục vị trí việc làm và khung
năng lực, bản mô tả vị trí việc làm cho cán bộ,
công chức, viên chức khối đảng, mặt trận Tổ
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, xây
dựng lại quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của các cơ quan, đơn vị mới sau khi
sắp xếp tổ chức bộ máy để trình cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt ban hành theo phân cấp
quản lý tổ chức bộ máy; xây dựng quy chế
hoạt động và quy chế làm việc khi thực hiện
các mô hình mới...

Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan,
đơn vị, nhất là người đứng đầu đã kịp thời triển
khai, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên
chức, cụ thể hóa thành đề án, kế hoạch để lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhiều địa
phương, cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác
giáo dục tư tưởng chính trị, thông tin quán triệt
sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức
thích hợp, nhất là những tổ chức, cá nhân có
ảnh hưởng trực tiếp trong việc sắp xếp tổ chức,
bộ máy theo Đề án.

Trong tổ chức thực hiện, BTV Tỉnh ủy
thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, rà soát,
điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế và
chỉ đạo của cấp trên. Qua quán triệt, triển khai,
tổ chức thực hiện cho thấy nhận thức của các
cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, nhất là người đứng đầu được
nâng lên, tạo sự thống nhất trong hệ thống
chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, BTV Tỉnh
ủy đã tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa thực hiện
có hiệu quả đề án, kế hoạch, góp phần đổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính
trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

thu gọn nhiều đầu mối, giảm biên chế
Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn tỉnh đã

giảm 123 đầu mối, gồm 4/37 (10,8%) đầu mối
cấp tỉnh và tương đương (bình quân chung cả
nước giảm 4,2%); giảm 119/487 (24,4%) đầu
mối cấp phòng và tương đương trực thuộc sở,
ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh,
UBND cấp huyện (bình quân cả nước giảm
11,5%). Trong đó, ở cấp tỉnh đã chuyển Ban
Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về
Bệnh viện đa khoa tỉnh; nhập Ban An toàn giao
thông tỉnh vào Sở Giao thông vận tải; hợp nhất
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy
Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng ủy Khối
Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; sáp nhập Văn
phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh
và Văn phòng UBND tỉnh.

Về giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý,
toàn tỉnh đã giảm 3 cấp trưởng đơn vị cấp tỉnh,
73/475 trưởng phòng và tương đương,
186/1.076 (17,3%) phó trưởng phòng và tương
đương (bình quân cả nước giảm 10,8%). Cụ
thể, các cơ quan tham mưu, giúp việc thuộc
Tỉnh ủy giảm 6 trưởng phòng và tương đương,
20 phó trưởng phòng và tương đương; Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh giảm 5
trưởng phòng và tương đương, 11 phó trưởng
phòng và tương đương; các sở, ngành giảm 47
trưởng phòng và tương đương, 34 phó trưởng
phòng và tương đương; cơ quan tham mưu,
giúp việc thuộc cấp ủy cấp huyện và các
phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp
huyện giảm 15 trưởng phòng và tương đương,
121 phó trưởng phòng và tương đương.

Tỉnh đã sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã,
qua đó giảm 4 đơn vị và 61 cán bộ, công chức,
người hoạt động không chuyên trách. Đồng
thời, sắp xếp 54 ấp, khu phố, qua đó giảm 42
ấp, khu phố. Đặc biệt, việc khoán kinh phí chi
phụ cấp cho người hoạt động không chuyên
trách cấp xã đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Tỉnh
đã giảm 2.057 người hoạt động không chuyên
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trách cấp xã, 5.681 người hoạt động không
chuyên trách ở ấp, khu phố.

Về biên chế, hết năm 2021 toàn tỉnh đã giảm
489 biên chế so với biên chế được giao năm
2015, đạt tỷ lệ 11,98%, hoàn thành việc thực
hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-
NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Trong đó,
khối cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội giảm 145 biên chế, đạt
tỷ lệ 10,05%; khối cơ quan chính quyền giảm
344 biên chế, đạt tỷ lệ 13,03%. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và
các tổ chức hội có tính chất đặc thù, sau khi
sắp xếp đã giảm 144/844 đơn vị sự nghiệp (đạt
17,06%), gồm 20 đơn vị sự nghiệp y tế; 14 đơn
vị giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường
xuyên, 86 trường học, 2 đơn vị sự nghiệp khoa
học và công nghệ, 4 đơn vị sự nghiệp văn hóa,
thể dục, thể thao, 15 đơn vị sự nghiệp thông
tin và truyền thông, 18 đơn vị thuộc sự nghiệp
khác; tăng 15 đơn vị (do thành lập Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện). Ngoài ra,
giảm 61 đầu mối (17 trạm y tế, 44 trạm thuộc
ngành nông nghiệp); giảm 260 lãnh đạo, quản
lý, bao gồm 143 cấp trưởng và 117 cấp phó.
Đến nay, toàn tỉnh có 155/700 (22,14%) đơn
vị tự chủ tài chính (9 đơn vị tự bảo đảm chi
thường xuyên và chi đầu tư, 44 đơn vị tự bảo
đảm chi thường xuyên và 102 đơn vị tự bảo
đảm một phần chi thường xuyên). 

Từ ngày 1-7-2018, các tổ chức hội thực hiện
nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện,
tự chủ, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
Qua sắp xếp, đã giảm 377 biên chế (cấp tỉnh
giảm 113 biên chế, cấp huyện giảm 264 biên
chế). Kinh phí hoạt động các hội cấp tỉnh năm
2020 là 8,5 tỷ đồng, giảm 4,8 tỷ đồng so với
năm 2018, cấp huyện, xã là 37 tỷ đồng, giảm
9,3 tỷ đồng so với năm 2018.

Về thực hiện thí điểm một số mô hình mới,
tỉnh Long An thành lập Văn phòng Tỉnh ủy
phục vụ chung từ ngày 1-1-2018; đến nay Văn

phòng vẫn hoạt động ổn định. Ban Bảo vệ,
chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh sau sắp xếp đã
chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh quản lý kể
từ ngày 1-5-2018. Văn phòng dùng chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND
tỉnh được thành lập từ ngày 1-3-2019, sau sắp
xếp cơ bản ổn định, thực hiện tốt công tác tham
mưu, giúp việc, phục vụ cho Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Đối với các mô hình kiêm nhiệm chức danh
người đứng đầu, tỉnh đã thực hiện bố trí Bí thư
Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ
tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ở cấp
huyện, có 1/15 huyện, thị xã, thành phố thực
hiện mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch
UBND cấp huyện (huyện Tân Trụ); 15/15
huyện, thị xã, thành phố thực hiện mô hình
trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng
phòng nội vụ cấp huyện, chủ nhiệm ủy ban
kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra
huyện, trưởng ban dân vận cấp uỷ đồng thời là
chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện, trưởng ban
tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc Trung
tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Ở cấp xã,
có 59/188 (31,4%) xã, phường, thị trấn thực
hiện bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch
UBND, 92/188 (48,9%) xã, phường, thị trấn
thực hiện bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch
HĐND. Toàn tỉnh có 503/996 (50,6%) ấp, khu
phố có bí thư chi bộ là trưởng ấp, khu phố;
493/996 (49,4%) ấp, khu phố có bí thư chi bộ
kiêm trưởng ban công tác mặt trận; 369/996
(37%) ấp, khu phố có phó bí thư chi bộ là
trưởng ấp. 

Một số kinh nghiệm
Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18

và 19 của BCH Trung ương (khóa XII), BTV
Tỉnh ủy Long An rút ra một số bài học kinh
nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt
chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò
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quản lý của Nhà nước; có sự đồng thuận, chủ
động, tích cực tham gia của cả hệ thống chính
trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân
chủ, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá
trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh
giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục tư
tưởng chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm,
vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên;
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống
nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, người lao
động và sự đồng thuận của nhân dân trong quá
trình tổ chức thực hiện nghị quyết.

Ba là, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh
giản biên chế là việc khó, phức tạp và nhạy
cảm. Vì vậy, phải phát huy dân chủ, dựa vào
trí tuệ tập thể, phát huy vai trò quan trọng của

người đứng đầu, tranh thủ sự đồng thuận, ủng
hộ của nhân dân; phải có quyết tâm chính trị
cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phải xây
dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng
tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp; phân công
nhiệm vụ rõ ràng gắn với đề cao trách nhiệm
của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Bốn là, quan tâm giải quyết chế độ, chính
sách phù hợp và làm tốt công tác tư tưởng đối
với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là
những người trực tiếp bị ảnh hưởng khi sắp
xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, giám sát
việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc; động viên, khen thưởng những tập
thể, cá nhân làm tốt; kịp thời chấn chỉnh những
nơi làm chưa tốt. Kiên quyết khắc phục cả hai
khuynh hướng cầu toàn, trì trệ và chủ quan,
nóng vội r

dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của
hệ thống chính trị. 

Hai là, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo sâu
sát, đồng bộ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và
hành động quyết liệt; phát huy mạnh mẽ vai
trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết
quả thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy,
tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí
đánh giá, xếp loại hằng năm đối với người
đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ba là, việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh
giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa
phương phải xuất phát từ thực tiễn; cần xây
dựng kế hoạch, xác định lộ trình cụ thể; thực
hiện đồng bộ, công khai, minh bạch, thận
trọng, không cầu toàn nhưng không nóng vội,
vừa làm vừa rút kinh nghiệm, quyền và lợi ích
của cán bộ, CCVC phải được đặt lên hàng đầu;
chống tư tưởng cục bộ, cá nhân, bè phái, lợi

ích nhóm gây hoang mang tư tưởng, mất đoàn
kết trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bốn là, các cấp ủy thường xuyên kiểm tra,
giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng
để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế,
thiếu sót. Kịp thời biểu dương, khen thưởng
những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý
nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Năm là, công tác tuyên truyền, quán triệt các
chủ trương, chính sách về tinh giản biên chế
phải được quan tâm thực hiện thường xuyên.
Cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động,
thuyết phục nhằm nâng cao nhận thức và tạo
sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện;
phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán
bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong
triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW
của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19-
NQ/TW của Trung ương r

-----
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011,

tập 6, tr.489-490.

KINH NGHIỆM GIẢN CHÍNH...
(Tiếp theo trang 28)
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Đổi mới cách thức ban
hành và chỉ đạo thực hiện
nghị quyết

Tỉnh ủy Đồng Nai xác định
việc xây dựng nghị quyết cần
được thực hiện theo phương
châm chỉ ban hành nghị quyết
khi thật sự cần thiết. Ở mỗi
nhiệm kỳ, tỉnh ủy đã lựa chọn
một số nội dung, lĩnh vực
quan trọng, những vấn đề nảy
sinh từ thực tiễn, có ý nghĩa
chiến lược đối với hoạt động
của Đảng bộ để xây dựng, ban
hành nghị quyết. Quy trình
xây dựng nghị quyết được cấp
ủy các cấp lắng nghe và tiếp
thu ý kiến đóng góp của từng
địa phương, đơn vị, phát huy
dân chủ, trí tuệ tập thể. Đối
với các nghị quyết có ảnh
hưởng sâu rộng trong nhân
dân thì tổ chức lấy ý kiến của
nhân dân thông qua “kênh”

MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội.                           

Thực tiễn cho thấy, mặc dù
chủ trương, nghị quyết đúng,
nhưng do chỉ đạo tổ chức
triển khai không tốt, nghị
quyết vẫn khó đi vào cuộc
sống. Nhận thức rõ điều này,
BTV Tỉnh ủy đã cải tiến khâu
tổ chức thực hiện nghị quyết
theo hướng tập trung, kiên
quyết và dứt điểm. Sau khi
ban hành nghị quyết, BTV
Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các
cấp ủy, tổ chức đảng trực
thuộc cụ thể hóa thành các
chương trình, kế hoạch triển
khai thực hiện tại địa phương,
đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo
việc đổi mới, đa dạng hóa các
hình thức học tập, quán triệt
chỉ thị, nghị quyết, kết luận
của Trung ương và của tỉnh. 

Đồng Nai đổi mới hình

thức triển khai nghị quyết
dưới nhiều hình thức phong
phú, đa dạng, phù hợp thực
tiễn. Các hội thảo khoa học
cấp tỉnh do Thường trực Tỉnh
ủy trực tiếp chủ trì thì thành
phần đại biểu trong tỉnh tham
dự hội thảo là tập thể BTV
Tỉnh ủy, BTV các huyện,
thành ủy, lãnh đạo các sở,
ban, ngành trong tỉnh và đại
biểu ngoài tỉnh là lãnh đạo các
ban đảng Trung ương, các
chuyên gia, các nhà khoa học.
Thông qua hội thảo, Thường
trực Tỉnh ủy trực tiếp nghe
lãnh đạo các địa phương, đơn
vị phản ánh những thuận lợi,
khó khăn khi thực hiện nghị
quyết của tỉnh, đồng thời
được lãnh đạo các ban đảng
Trung ương hướng dẫn tháo
gỡ những khó khăn, vướng
mắc của địa phương, các

ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI
ÑOÅI MÔÙI PHÖÔNG THÖÙC LAÕNH ÑAÏO

NGUYỄN HồNG LĩNH
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh ủy Đồng Nai luôn coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo
(PTLĐ) của Đảng từ tỉnh đến cơ sở và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Những đổi mới trong PTLĐ của các cấp ủy, tổ chức đảng đã góp phần nâng
cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Đồng thời phát huy
tốt hơn vai trò quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt
trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội, khắc phục tình trạng
bao biện, làm thay hoặc buông lỏng, góp phần tích cực vào những thành tựu
phát triển kinh tế - xã hội, tạo cho tỉnh Đồng Nai thế, lực, diện mạo mới.



chuyên gia, các nhà khoa học
hiến kế những cách làm hay,
sáng tạo, những giải pháp để
thực hiện hiệu quả nghị quyết
của Tỉnh ủy. Thực tế cho thấy,
triển khai nghị quyết bằng
việc tổ chức các cuộc hội thảo
khoa học là cách làm mới,
đem lại hiệu quả tích cực. 

Đổi mới lề lối, tác phong
công tác

Một trong những cách làm
để đổi mới PTLĐ của BCH
Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy
và cấp ủy các cấp là đổi mới
cách thực hiện nghiêm túc
nguyên tắc tập trung dân chủ,
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách; chú trọng chỉ đạo xây
dựng quy chế làm việc và
luôn bảo đảm nguyên tắc theo
đúng quy chế làm việc. Sau
Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy
Đồng Nai đã khẩn trương ban
hành quy chế hoạt động của
BCH, BTV Tỉnh ủy. Quy chế
đã có những đổi mới quan
trọng: Quy định rõ hơn trách
nhiệm, quyền hạn của tập thể
và cá nhân lãnh đạo; mối
quan hệ công tác và sự lãnh
đạo của Tỉnh ủy đối với các
cơ quan nhà nước, MTTQ và
các đoàn thể; phương pháp
công tác và chế độ làm việc;
trong đó quy định rõ hơn
nhiệm vụ lãnh đạo phát triển
kinh tế - xã hội và công tác
cán bộ. Đồng thời, chỉ đạo
đảng đoàn, ban cán sự đảng
xây dựng quy chế làm việc,
quy chế phối hợp giữa UBND

với MTTQ và các đoàn thể.
Trong hoạt động lãnh đạo,
điều hành, quản lý luôn thực
hiện nghiêm quy chế, bảo
đảm phát huy cao nhất trách
nhiệm, tính chủ động, nâng
cao hiệu quả hoạt động của
các cơ quan, củng cố khối
đoàn kết, thống nhất trong
Đảng bộ.

Đổi mới công tác tổ chức,
cán bộ 

Trong công tác cán bộ,
Tỉnh ủy luôn nhất quán với
quan điểm Đảng thống nhất
lãnh đạo công tác cán bộ và
quản lý đội ngũ cán bộ của hệ
thống chính trị theo nguyên
tắc tập trung dân chủ, tăng
cường phân công, phân cấp
hợp lý, xác định rõ và tôn
trọng vai trò, trách nhiệm của
tổ chức, người đứng đầu. 

BTV Tỉnh ủy và các cấp ủy
địa phương đã tập trung đổi
mới công tác xây dựng và
quản lý đội ngũ cán bộ các
cấp, bám sát các nghị quyết,
quy định, chỉ thị, hướng dẫn
của Trung ương, nhất là
những điểm mới, những nội
dung sửa đổi, bổ sung so với
quy định trước đều được
nghiên cứu sâu để cụ thể hóa
phù hợp với tình hình thực tế
của tỉnh. Đồng thời, ban hành
một số quy định mới để các
cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ
quan, đơn vị thực hiện.

Những năm qua, nhất là
trong nhiệm kỳ 2015-2020,
Đồng Nai đặc biệt coi trọng

công tác đổi mới, kiện toàn,
sắp xếp tổ chức bộ máy trong
hệ thống chính trị. Nhận thức
rõ việc sắp xếp tổ chức bộ
máy là vấn đề lớn, khó, phức
tạp, tác động đến nhiều đối
tượng, vì vậy việc xây dựng
kế hoạch thực hiện được Tỉnh
ủy tiến hành chặt chẽ, lấy ý
kiến rộng rãi, tạo sự thống
nhất trong nhận thức và hành
động trong toàn Đảng bộ.
Mỗi kế hoạch đều xác định rõ
nội dung, nhiệm vụ, những
việc cần làm ngay, những
việc cần thực hiện theo lộ
trình để mỗi cấp ủy, tổ chức
đảng, cơ quan, đơn vị đề ra kế
hoạch, giải pháp tổ chức thực
hiện đạt kết quả cao nhất.
Đồng thời, Tỉnh ủy chỉ đạo
các cấp ủy, tổ chức đảng, cấp
ủy viên, đảng viên là thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị
căn cứ kế hoạch của BCH
Đảng bộ tỉnh để xây dựng, cụ
thể hóa thành kế hoạch,
chương trình hành động, tổ
chức thực hiện tại địa
phương, đơn vị; thống nhất
quan điểm chỉ đạo việc tiếp
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức
bộ máy tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả là trách
nhiệm của cả hệ thống chính
trị dưới sự lãnh đạo tập trung,
thống nhất của BCH Đảng bộ
tỉnh; người đứng đầu cấp ủy,
tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị
từ tỉnh đến cơ sở phải trực
tiếp chỉ đạo và chịu trách
nhiệm trước Tỉnh ủy trong
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việc tổ chức thực hiện tại địa
phương, đơn vị; lấy kết quả
lãnh đạo thực hiện nghị quyết
của Trung ương, kế hoạch
của Tỉnh ủy là một trong
những tiêu chí để đánh giá,
xếp loại hằng năm đối với tập
thể, cá nhân. Định kỳ, BTV
Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra,
giám sát việc triển khai thực
hiện các kế hoạch, qua đó kịp
thời nắm bắt tình hình, đôn
đốc các địa phương, đơn vị
nhằm bảo đảm tiến độ đề ra
và kịp thời tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc, các
vấn đề phát sinh trong quá
trình thực hiện.

Đổi mới công tác kiểm
tra, giám sát và thi hành kỷ
luật đảng

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện có hiệu quả nhiệm vụ
chính trị, hằng năm Tỉnh ủy,
BTV Tỉnh ủy xây dựng
chương trình kiểm tra, giám
sát, ban hành các quyết định,
kế hoạch tổ chức kiểm tra,
giám sát việc thực hiện nghị
quyết, chỉ thị của Đảng trong
Đảng bộ. Đồng thời, kiểm tra
việc xây dựng chương trình,
kế hoạch kiểm tra, giám sát
của các cấp ủy, tổ chức đảng,
các cơ quan tham mưu của
cấp ủy và kết quả thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
hằng năm hoặc đột xuất theo
chuyên đề; kiểm tra tổ chức
đảng, đảng viên có dấu hiệu
vi phạm. Bên cạnh đó, căn cứ
quy chế làm việc của cấp ủy,

BTV Tỉnh ủy phân công các
đồng chí cấp ủy viên phụ
trách địa bàn, đơn vị thường
xuyên kiểm tra, giám sát; giao
các cơ quan tham mưu, các
đảng đoàn, ban cán sự đảng
theo chức năng, nhiệm vụ
được giao tập trung chỉ đạo,
đôn đốc cấp dưới triển khai
thực hiện; chủ động nắm tình
hình để chỉ đạo giải quyết
theo thẩm quyền hoặc tham
mưu, đề xuất BTV, thường
trực cấp ủy kịp thời chỉ đạo
giải quyết những vấn đề khó
khăn, bức xúc ở cơ sở. 

những hạn chế
Một số cấp ủy ban hành

nhiều nghị quyết nhưng chất
lượng chưa cao. Quá trình
chuẩn bị chưa tập hợp được
trí tuệ tập thể, chưa bám sát
thực tiễn của địa phương, đơn
vị, thậm chí có nghị quyết còn
chung chung, hình thức, tính
khả thi thấp, nhiều nơi chưa
chọn được khâu trọng tâm,
trọng điểm để ban hành nghị
quyết. Một số nơi lãnh đạo,
chỉ đạo thiếu quyết liệt nên
nghị quyết chưa đi vào cuộc
sống. Nhận thức của một số
cấp ủy, chính quyền, MTTQ
và các tổ chức chính trị - xã
hội, cán bộ, đảng viên chưa
sâu sắc, còn lúng túng trong
việc tổ chức thực hiện việc
đổi mới PTLĐ của Đảng;
chưa có sự quan tâm đúng
mức trong lãnh đạo, chỉ đạo
hoạt động. Trong sinh hoạt tự
phê bình và phê bình còn biểu

hiện nể nang, né tránh, ngại
va chạm. Tình trạng họp hành
nhiều, thiếu sâu sát cơ sở,
chưa lắng nghe, nói không đi
đôi với làm, né tránh, đùn đẩy,
không gương mẫu, gây phiền
hà cho cấp dưới và nhân dân. 

Tổ chức bộ máy ở một số
ngành, lĩnh vực trong tỉnh còn
cồng kềnh, hiệu quả chưa cao,
cơ chế quản lý, hoạt động của
một số cơ quan còn bất cập.
Hiệu quả, chất lượng hoạt
động của một số đơn vị sau
khi sắp xếp tổ chức bộ máy
chưa cao. Công tác quản lý,
đánh giá cán bộ còn hạn chế,
vẫn còn cán bộ thiếu tâm
huyết, tinh thần trách nhiệm
thấp, một bộ phận suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá”, vi phạm pháp
luật, làm giảm sút niềm tin
trong nhân dân. 

Công tác kiểm tra, giám sát
thực hiện các nghị quyết, chỉ
thị của Đảng, chương trình,
đề án công tác của cấp ủy,
chính quyền kết quả chưa cao.
Một số cấp ủy chưa nhận thức
đúng vai trò, vị trí, tầm quan
trọng của công tác kiểm tra,
giám sát trong thực hiện
PTLĐ của Đảng nên chưa có
sự quan tâm đúng mức, còn
lúng túng bị động trong lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực
hiện nhiệm vụ. 

Một số bài học kinh
nghiệm

Một là, nắm vững và thực
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hiện đúng mục tiêu, yêu cầu,
nhiệm vụ đổi mới PTLĐ của
Đảng, bám sát, tổng kết thực
tiễn, không ngừng sáng tạo,
đổi mới, chủ động, vừa làm
vừa rút kinh nghiệm, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả với
quyết tâm chính trị cao, nỗ
lực lớn, hành động quyết liệt. 

Hai là, đặc biệt coi trọng
công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng. Chú trọng thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết Trung
ương 4 (khoá XI, XII, XIII) về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn
với 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. Đề cao trách
nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, nhất là người đứng
đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt
các cấp, các ngành, nói đi đôi
với làm, tạo sự lan tỏa sâu rộng
trong xã hội. 

Ba là, nội dung đổi mới
phương pháp, cách thức lãnh
đạo cần phải thực chất, tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo việc
cụ thể hóa và tổ chức thực
hiện nghị quyết, chủ trương
của cấp ủy đảng, hạn chế
việc ban hành nhiều nghị
quyết mang tính hình thức;
mọi chủ trương, nghị quyết
của cấp ủy phải xuất phát từ
nguyện vọng, quyền và lợi
ích chính đáng, hợp pháp của

nhân dân, phát huy vai trò
làm chủ, sức sáng tạo và mọi
nguồn lực trong nhân dân;
sau khi ban hành nghị quyết
phải kiểm tra việc triển khai
thực hiện của các tổ chức
đảng bảo đảm hiệu lực, hiệu
quả của nghị quyết.

Bốn là, trong công tác cán
bộ luôn bám sát các chủ
trương, nghị quyết, quan điểm
chỉ đạo của Trung ương và
vận dụng linh hoạt, phù hợp
với tình hình thực tế của địa
phương. Thường xuyên rà
soát, điều chỉnh, bổ sung các
quy định và chủ động ban
hành quy định mới theo thẩm
quyền làm cơ sở thực hiện.

Năm là, đổi mới, kiện toàn
tổ chức bộ máy, tinh giản biên
chế là việc khó khăn, phức
tạp, đụng chạm đến lợi ích
nhiều người, vì vậy phải tiến
hành thận trọng, công khai,
dân chủ, phải có kế hoạch, lộ
trình cụ thể và bước đi thích
hợp, phù hợp với tình hình
thực tế mỗi địa phương, cơ
quan, đơn vị. Những việc đã
được thực tiễn khẳng định thì
phải mạnh dạn làm, làm đến
đâu chắc đến đó. Đồng thời,
phải có quyết tâm chính trị
cao, xác định rõ vai trò, trách
nhiệm tập thể, cá nhân, nhất
là người đứng đầu. 

Sáu là, tăng cường và nâng
cao chất lượng, hiệu quả của

công tác kiểm tra, giám sát và
thi hành kỷ luật đảng của cấp
ủy các cấp đối với cán bộ,
đảng viên và các tổ chức đảng
trong hệ thống chính trị. Kiên
quyết xử lý nghiêm những tổ
chức, cá nhân vi phạm; biểu
dương, khen thưởng kịp thời
những tập thể, cá nhân thực
hiện tốt các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. 

Bảy là, phát huy vai trò
giám sát, phản biện xã hội
của MTTQ và các tổ chức
chính trị - xã hội để xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền;
vai trò giám sát của nhân dân
đối với bộ máy, cán bộ, đảng
viên. Tăng cường gặp gỡ, đối
thoại, lắng nghe, nắm bắt
những kiến nghị, tâm tư
nguyện vọng, những vấn đề
bức xúc của nhân dân để giải
quyết kịp thời, hiệu quả,
nhằm tạo sự đồng thuận cao
trong nhân dân đối với sự
lãnh đạo của các cấp ủy đảng,
sự quản lý, điều hành của các
cấp chính quyền. 

Tám là, xây dựng hệ thống
chính trị trong sạch, vững
mạnh, thường xuyên củng cố,
kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng
cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động của MTTQ, đoàn
thể chính trị - xã hội các cấp,
hiệu lực, hiệu quả hoạt động
của các cấp chính quyền r
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1. nhận diện của V.i.Lê-nin và hồ Chí
Minh về bệnh quan liêu

Lịch sử cách mạng thế giới suốt hai thế kỷ
XIX và XX, có lẽ chỉ có V.I.Lê-nin và Hồ Chí
Minh là người phân tích kỹ lưỡng và phê phán
một cách gay gắt, đồng thời hành động một
cách quyết liệt nhất đối với bệnh quan liêu, đặc
biệt các ông đã nói và làm ngay từ buổi đầu
khi chính quyền cách mạng được thành lập. 

V.I.Lê-nin mất sớm nên Người chỉ trực tiếp
lãnh đạo và cầm quyền có 6 năm (1918-1924).
Tuy thời gian ngắn nhưng V.I.Lê-nin đã sớm
nhận diện, phê phán tệ quan liêu, nạn hối lộ và
đã có dự báo chính xác nguy cơ của nó đối với
sự nghiệp cách mạng. Kế thừa tư tưởng của
V.I.Lê-nin, Hồ Chí Minh khẳng định từ rất
sớm: “Đảng không phải là một tổ chức để làm
quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải

phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh,
đồng bào sung sướng”(1). Từ buổi đầu với
cương vị nguyên thủ quốc gia và Chủ tịch
Chính phủ, Hồ Chí Minh đã đặt toàn bộ sự
quan tâm của Người vào việc xây dựng một
nền hành chính nhà nước làm “công bộc” của
nhân dân. Người xác định nhân dân là lực
lượng, là sức mạnh của Chính phủ, Chính phủ
là người hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ
nhân dân, “vậy Chính phủ và nhân dân phải
kết thành một khối... Chính phủ từ toàn quốc
đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa
là để gánh vác việc chung cho dân”(2). Nhiều
lần Người nhấn mạnh: Chính phủ làm đầy tớ
cho nhân dân, nghĩa là làm việc chung cho
nhân dân và phải làm thật tốt.

Với tầm nhìn của nhà chính trị được hình
thành bởi một nhân cách văn hóa kiệt xuất, Hồ

KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Lời Tòa soạn: Báo cáo công tác xây dựng Đảng tại Đại hội XIII
của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo
Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh... Kiên quyết, kiên trì
đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội
bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng”. Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu loạt bài
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
dài 2 kỳ bàn về vấn đề trên của ThS. Nguyễn Thị Yến (Trường Đại
học Nội vụ Hà Nội).

Bài 2: 

Vận dụng tư tưởng V.i.Lê-nin và hồ chí minh
vào chống bệnh quan liêu, xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo



Chí Minh đã chỉ ra cách đề phòng và khắc
phục căn bệnh trầm kha của tất cả các nhà
nước đã có trong lịch sử là chủ nghĩa cá nhân
với những biểu hiện của nó là bệnh quan liêu,
tham nhũng, động cơ của hầu hết quan lại là
làm quan để phát tài, “vinh thân phì gia” với ý
thức ngạo mạn “quan phụ mẫu” của nhân dân. 

Chủ nghĩa cá nhân 
Chủ nghĩa cá nhân là những người sống và

làm việc theo triết lý vị kỷ, đặt cái “tôi” lên
trên hết, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của
mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi
người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”.
Chủ nghĩa cá nhân là những người sống một
cách thấp hèn, “không có dũng khí cách mạng,
ít lo nghĩ về trách nhiệm của mình, không
quyết tâm vươn lên phía trước. Họ hững hờ
như những người không có lý tưởng, đến đâu
hay đến đó, qua tháng qua ngày. Đối với công
việc của cách mạng, không có thái độ người
làm chủ tập thể, dám nghĩ dám làm, mà thường
bị động ngồi chờ”(3). “Do cá nhân chủ nghĩa
mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ
hoá, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi,
thích địa vị quyền hành, coi thường tập thể,
xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên
quyền. Họ xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu
mệnh lệnh. Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà mất
đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém
tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước,
làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân
dân. Tóm lại, do chủ nghĩa cá nhân mà phạm
nhiều sai lầm”(4). Trong tác phẩm “Đạo đức
cách mạng”, Người viết: “Chủ nghĩa cá nhân
đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu
mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng
phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân
của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng
xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi địa vị
cho cá nhân mình chứ không nghĩ đến lợi ích
của giai cấp, của nhân dân. Chủ nghĩa cá nhân

là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội.
Người cách mạng phải tiêu diệt nó”(5). 

Quan liêu 
Theo cách hiểu thông thường, quan liêu là

những người nắm quyền cai trị áp đặt ý chí của
mình lên toàn xã hội; những thói tật gắn liền
với bộ máy hành chính như giấy tờ phiền
nhiễu, hách dịch và thiếu trách nhiệm, thích
phô trương. Theo Từ điển Chủ nghĩa Cộng sản
khoa học thì quan liêu gắn liền với chế độ xã
hội mang đặc trưng đẳng cấp, đặc quyền, đặc
lợi: Về mặt chính trị - xã hội, chế độ quan liêu
có nghĩa là sự thực hiện quyền lực của những
người có đặc quyền do giai cấp thống trị chọn
lựa. Một khái niệm cùng loại là chủ nghĩa quan
liêu, có nghĩa là phương pháp cai trị thông qua
các quan lại hoặc bộ máy quan lại tách rời
nhân dân… Nét đặc trưng của bộ máy quan
liêu là tính biệt lập, tính đẳng cấp, sự đàn áp
sáng kiến của những người thực hiện. Hồ Chí
Minh giải thích chi tiết, đầy đủ, cụ thể hơn.
Người cho rằng quan liêu không chỉ có trong
các cơ quan nhà nước mà tệ quan liêu “có mặt”
cả trong Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.
Người đã chỉ rõ: Trong một cơ quan, một tổ
chức quan liêu là những cán bộ, công chức tựa
như “ông quan cách mạng”, nó là kẻ thù bên
trong, nằm trong các tổ chức của ta, nó ngấm
ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp
cách mạng. Họ chính là những cán bộ công
quyền xa dân, khinh dân, sợ dân, không tin cậy
nhân dân, không hiểu biết nhân dân, không
thương yêu nhân dân. Bệnh quan liêu hiện ra
bên ngoài với muôn hình vạn trạng khác nhau.
Hồ Chí Minh đã phác họa chân dung của
người quan liêu là “nghị quyết đầy túi áo,
thông cáo đầy túi quần”(6). Anh ta vênh vác,
lạnh lùng và bệ vệ. Mỗi hành động của anh ta
khi đứng trước mọi người y như một viên
chánh án phán quyết và mỗi lời nói của anh ta
như là một mệnh lệnh tối cao. Anh ta coi
thường pháp luật, coi khinh cấp dưới, coi
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khinh nhân dân, biến nguyên tắc tập trung dân
chủ thành nguyên tắc độc tài chuyên chế, nó
biến nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên,
bộ phận phục tùng toàn thể, địa phương phục
tùng Trung ương thành chế độ cục bộ và địa
phương chủ nghĩa. Chính vì vậy nên kẻ quan
liêu “khi phụ trách ở một vùng nào thì như
“vua con” ở đấy, tha hồ hách dịch, hoạnh họe.
Đối với cấp trên thì xem thường, đối với cấp
dưới cậy quyền lấn áp. Đối với quần chúng ra
vẻ quan cách làm cho quần chúng sợ hãi. Cái
đầu óc “ông tướng, bà tướng” ấy đã gây ra bao
ác cảm, bao chia rẽ, làm cho cấp trên xa cấp
dưới, Đoàn thể xa nhân dân”(7). 

Quan liêu tất nhiên không sâu sát thực tế,
quen ngồi nghe báo cáo, không kiểm tra nên
mắc sai lầm nghiêm trọng trong hai khâu quan
trọng nhất là: 1) Hoạch định chính sách, ra
quyết định, chỉ thị. 2) Công tác cán bộ. Lãnh
đạo muốn hoạch định chính sách, ra quyết
định, chỉ thị đúng thì: “Khi đặt ra khẩu hiệu và
chỉ thị luôn luôn phải dựa vào điều kiện thiết
thực và kinh nghiệm cách mạng ở các nước, ở
trong nước và ở địa phương”(8), tức là phải thu
nhận thông tin, xử lý thông tin nhưng vì quan
liêu quen làm việc lối bàn giấy, không chịu đi
sát thực tế, học tập, lắng nghe, chỉ tiếp nhận
thông tin một chiều, không kiểm định thông
tin nên chủ quan, nóng vội, đề ra những chủ
trương, quyết định sai lầm, không sát thực tế,
không được lòng dân.Cũng vì quan liêu không
điều tra, kiểm tra, nghiên cứu kỹ lưỡng nên
trong công tác nhân sự thường mắc bệnh “ba
ham” trong dùng người: “1) Ham dùng người
bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là
chắc chắn hơn người ngoài. 2) Ham dùng kẻ
khéo nịnh hót mình mà chán ghét những người
chính trực. 3) Ham dùng những người tính hợp
với mình mà tránh những người tính tình
không hợp với mình. Vì những bệnh đó, kết
quả những người kia làm bậy, mình cũng cứ
bao dung, che chở, bảo hộ khiến cho chúng

càng ngày càng hư hỏng. Đối với những người
chính trực thì bới lông tìm vết để trả thù. Như
thế cố nhiên là hỏng cả công việc của Đảng,
hỏng cả danh giá của người lãnh đạo”(9). Chính
vì thế mà phát sinh tình trạng thiếu công bằng,
thiếu bình đẳng, nội bộ chia rẽ, bè phái, mất
đoàn kết trầm trọng. 

Bệnh quan liêu tạo ra sự chuyên quyền, độc
đoán, làm cho cấp dưới, mọi người bất mãn
hoặc sợ sệt, không dám, không muốn phát huy
sáng kiến và hăng hái trong công việc dẫn tới
phụ thuộc vào một hay một vài cá nhân. Tình
trạng đó tạo ra một thứ “văn hóa” xấu trong
công sở là thói xu nịnh, không đấu tranh tự phê
bình và phê bình. Nó lại tạo ra môi trường tốt
nhất để cho “ông quan liêu” lấy của công làm
của tư hoặc ban phát ân huệ, tạo những vỏ bọc
bảo vệ cho địa vị và những đặc quyền, đặc lợi
của mình, từ đó phái sinh ra những hậu quả xấu
như chủ nghĩa hình thức, giả dối, với trên “làm
thì láo, báo cáo thì hay”, với nhân dân và cấp
dưới thì lừa mị, hứa hươu, hứa vượn. Ngoài
những biểu hiện chung nhất đó, Hồ Chí Minh
chỉ rõ nhiều biểu hiện cụ thể của bệnh quan
liêu. Đó là: “ích kỷ hủ hóa… cố tranh cho được
ủy viên này, chủ tịch kia…, lo ăn ngon mặc
đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa
vị và công tác của mình mà buôn bán phát tài,
lo việc riêng hơn việc công. Đạo đức cách
mạng thế nào, dư luận chê bai thế nào cũng
mặc… Có những đồng chí còn giữ thói “một
người làm quan cả họ được nhờ” đem bà con,
bạn hữu đặt vào chức này việc kia, làm được
hay không, mặc kệ”(10). Nếu quan liêu là con đẻ
của chủ nghĩa cá nhân thì chính quan liêu lại là
cha đỡ đầu, nuôi dưỡng, ấp ủ, dung túng, bao
che cho nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí. 

Tác hại của bệnh quan liêu vô cùng nguy
hiểm bởi vì nó đã từng làm tiêu vong sự nghiệp
của không biết bao nhiêu chính khách và các
chế độ chính trị. Bệnh quan liêu làm tiêu tan
phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ và cơ quan
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nhà nước, nó làm cho dân sợ, dân ghét và dân
khinh. Chính V.I.Lê-nin khi đề ra Chính sách
kinh tế mới (NEP) và để chính sách ấy đi vào
cuộc sống ông đã nói rõ: “Tôi đề nghị… đem
truy tố trước Tòa án về tệ quan liêu và xử phạt
một cách nghiêm khắc”(11) và Người đã nêu ra
một dự báo thiên tài về sự sụp đổ của Liên Xô
rằng: “Nếu có gì làm cho tiêu vong chúng ta
thì chính là cái đó”(tệ quan liêu)(12). 

Tóm lại, chống giặc nội xâm, chủ nghĩa cá
nhân là bảo đảm chắc chắn nhất để đánh thắng
giặc ngoại xâm; là củng cố sức mạnh nội sinh,
thực hiện khát vọng xây dựng đất nước ta giàu
mạnh, dân chủ, hạnh phúc, sánh vai cùng các
nước văn minh, hùng cường nhất trên thế giới.

Nhớ lại năm 1952, khi cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn
quyết định, Hồ Chí Minh đã thấy và chỉ ra
muốn thắng “giặc ngoại xâm” thì trước hết và
đồng thời phải chống “giặc nội xâm”. Người
viết: “… vì những người và những cơ quan
mắc bệnh quan liêu thành thử có mắt mà
không thấy thông suốt, có tai mà không nghe
thấu. Kết quả là những người xấu, những cán
bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí. Thế là bệnh
quan liêu đã ấp ủ, dung túng che chở cho bọn
tham ô, lãng phí. Vì vậy, muốn trừ sạch tham
ô, lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh
quan liêu”(13).

Người ta sẽ còn tốn nhiều giấy mực để bàn
về sự sụp đổ của Liên Xô và sự tan rã của phe
XHCN nhưng chắc chắn là có nguyên nhân từ
chủ nghĩa quan liêu, tệ hối lộ. Cũng như hiện
nay, Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm
nhiều việc để chống các nguy cơ đe dọa sự
sống còn của chế độ ta, trong đó có nguy cơ
từ chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, tham
nhũng. Chắc chắn lịch sử không thể quên
được những gì V.I.Lê-nin và Hồ Chí Minh đã
nói và đã làm để chống các căn bệnh quái ác
và trầm kha đó trong đảng cầm quyền và trong
bộ máy nhà nước. Và chắc chắn người ta cũng

sẽ nhớ tới V.I.Lê-nin và Hồ Chí Minh như
những nhà tiên tri lỗi lạc với những dự báo
chính trị thiên tài.

Để chống quan liêu hiện nay
Vận dụng những chỉ dẫn của V.I.Lê-nin và

Hồ Chí Minh vào chống quan liêu hiện nay có
hiệu quả tích cực, trước tiên phải chú ý đến 2
luận đề xuất phát mà Hồ Chí Minh đã chỉ rõ
là: Vô luận việc gì cũng đều do người làm ra
và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều thế cả
và… có cán bộ tốt việc gì cũng xong. Muôn
việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt
hay kém. 

Để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
vào cuộc sống chính là ở công tác xây dựng
Đảng mà mấu chốt chính là bộ phận nhân sự
vừa được kiện toàn với cách làm được đánh
giá là cẩn trọng, đúng quy trình. Tuy vậy, sau
Đại hội một vài cán bộ chủ chốt cấp tỉnh mới
tái cử vẫn thoái hóa, biến chất, bị xử lý kỷ luật.
Sự việc trên chứng tỏ “công tác cán bộ còn có
mặt hạn chế, việc thực hiện một số nội dung
trong các khâu công tác cán bộ ở một số nơi
còn hình thức. Tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân,
“lợi ích nhóm”, bệnh lãng phí, vô cảm, bệnh
thành tích ở một bộ phận cán bộ, đảng viên
chưa bị đẩy lùi” (Báo cáo chính trị tại Đại hội
XIII của Đảng). Do vậy, để chống chủ nghĩa
cá nhân hiện nay cần:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,
thanh tra ở các cấp ủy đảng và chính quyền
nhà nước. Tăng cường bằng cách chống quan
liêu trước tiên từ trong nội bộ từng cơ quan,
đơn vị, từ mỗi cán bộ thanh tra, kiểm tra các
cấp để bảo đảm các cơ quan thanh tra không
mắc bệnh quan liêu bàn giấy và mỗi cán bộ
thanh tra, kiểm tra phải thực sự tốt, không có
lòng tham, vụ lợi và phải có dũng khí, không
e dè, vị nể bất cứ ai.

Có đủ cơ sở pháp lý và thiết chế bảo đảm
cho mặt trận Tổ quốc thực hiện chức năng, vai
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trò phản biện, giám sát đối với hoạt động của
các cơ quan công quyền. Có như vậy Đảng ta
mới khắc phục được bệnh quan liêu, độc đoán,
chuyên quyền, tham nhũng trong điều kiện
một đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền, các
chức vụ chủ chốt từ cơ sở cho đến cấp Trung
ương trong các cơ quan nắm quyền lực nhà
nước (lập pháp, hành pháp, tư pháp) hầu hết
đều là đảng viên. Quốc hội là cơ quan đại diện
cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà
nước cao nhất, có quyền lập hiến, lập pháp,
quyết định tất cả những việc quan trọng của
đất nước; giám sát tối cao đối với mọi hoạt
động của Nhà nước thì tỷ lệ đại biểu quốc hội
là người ngoài Đảng cũng chỉ chiếm một tỷ lệ
rất nhỏ (trên dưới 10%). Vì vậy tăng cường vai
trò phản biện, giám sát đối với các hoạt động
của các cơ quan công quyền, của mặt trận Tổ
quốc là vô cùng cần thiết.

Đổi mới cách lãnh đạo. Hồ Chí Minh đã chỉ
rõ: Giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn
luôn lắng nghe ý kiến của dân chúng. Trong
tình hình hiện nay cần dũng cảm liên hệ và đối
thoại với nhân dân, lắng nghe và đối thoại trực
tiếp với nhân dân cần thiết và có giá trị hơn là
chỉ nghe báo cáo của cấp dưới, của đảng viên.
Khi tiếp xúc với cấp dưới, nhất là với cử tri,
cán bộ nên tiếp xúc với người dân như Bác Hồ
đã căn dặn chứ không nên chỉ tiếp xúc một
cách hình thức với những người mà cấp ủy và
chính quyền nơi ấy đã lựa chọn. Cần có chế độ
kiểm tra nghiêm ngặt, thường xuyên đối với
người đứng đầu các cơ quan, nhất là khi thực
hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là cấp
trưởng của đơn vị. Cần thực hiện việc bỏ phiếu
tín nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín, theo
định kỳ, một năm ít nhất một lần và công khai
kết quả sau khi lấy phiếu tín nhiệm. Đây cũng
chính là một dạng thức lắng nghe ý kiến phê
bình của cấp dưới trong tình trạng sợ mất lòng,
sợ bị trù úm vẫn đang tồn tại.

Khắc phục tình trạng tham nhũng chính

sách. Đảng ta đang thực hiện việc phân cấp,
phân quyền cho các địa phương, đơn vị, nhất
là cho cấp tỉnh thì càng cần chống tham nhũng
chính sách để vừa bảo đảm phát huy tính độc
lập, tự chủ, sáng tạo của các địa phương, đơn
vị, vừa bảo đảm quyền quản lý thống nhất, toàn
vẹn chủ quyền quốc gia vì Việt Nam là một nhà
nước đơn nhất và thống nhất, không phân cấp,
phân quyền như một nhà nước liên bang.

Cần chống quan liêu ngay từ gốc trong hai
khâu: 1) Các cơ quan soạn dự thảo, soạn thảo,
đề xuất chính sách. 2) Các cơ quan phân tích
chính sách trước khi thông qua các đạo luật.
Đồng thời, đề cao hơn nữa việc lấy ý kiến
người dân, các cơ quan hữu trách, doanh
nghiệp, bởi đây là những chủ thể chịu sự tác
động trực tiếp của chính sách. Quốc hội cần
nâng cao hoạt động thẩm tra, cần trí tuệ, bản
lĩnh và tinh thần dám đấu tranh, dám phản biện.
Chống quan liêu từ khâu xây dựng chính sách,
thực hiện trách nhiệm giải trình đến khắc phục
quan liêu của cơ quan có trách nhiệm thẩm
định, giải trình. Có như vậy mới khắc phục
được những hành vi thông đồng, cố tình “cài
cắm”, “lách” quy định của pháp luật để trục lợi
cá nhân hoặc vun vén đơn vị mình. Chống quan
liêu để bảo đảm có sự liêm chính trong xây
dựng luật. Chống quan liêu trong việc ra các
quy phạm pháp luật (văn bản dưới luật) vì nó
rất dễ là công cụ để cơ quan, ban, bộ, ngành cấp
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện
thực hóa lợi ích của bộ, ngành mình, trong đó
có lợi ích xung đột với lợi ích của nhân dân,
hoặc là công cụ để “tiếm quyền” của bộ, ngành
khác, trái với quy định của Luật Tổ chức Chính
phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Chống quan liêu trong việc vi phạm Luật Sở
hữu trí tuệ, bảo vệ quyền tác giả. Luật Sở hữu
trí tuệ của nước ta quy định về quyền và bảo
vệ quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản
trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên
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TRANG TP. HỒ CHÍ MINH

Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc

trong xây dựng chính Quyền đô thị tại tp. hồ chí minh

TRầN HỮU NGHĩA
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
Trong thời gian qua, Thành ủy TP. Hồ Chí

Minh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban
hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ
trương, nghị quyết của Trung ương về phát huy
vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã
hội và nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chương trình hành động số 10-CTrHĐ/TU
ngày 17-8-2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ thành phố lần thứ X của Thành ủy về
công tác dân vận có nêu rõ nhiệm vụ tăng
cường công tác giám sát của MTTQ, các tổ
chức chính trị - xã hội và nhân dân, vận động
nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền.

Đề cao vai trò của MTTQ tham gia giám sát
cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, BTV

Thành ủy cũng đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU
ngày 23-10-2013 về tiếp tục thực hiện Quy chế
“MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức,
đảng viên ở khu dân cư”; triển khai thực hiện
việc MTTQ phường, xã, thị trấn tham gia nhận
xét, đánh giá cán bộ, công chức ở khu dân cư. 

Tiếp đó, BTV Thành ủy ra Quyết định số
935-QĐ/TU ngày 28-4-2017 “Ban hành quy
chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng
đầu cấp ủy, đứng đầu chính quyền các cấp với
nhân dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”; Quyết
định số 936-QĐ/TU ngày 28-4-2017 “Ban hành
quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức
đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức tiếp thu góp ý của MTTQ, các
tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”; Quyết định số
994-QĐ/TU ngày 25-5-2017 “Ban hành quy
chế lấy ý kiến nhân dân thông qua MTTQ Việt
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ
quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính
sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước
khi ban hành”; Quy định số 1374-QĐ/TU ngày
1-12-2017 “Quy trình giải quyết thông tin phản
ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. 

Gần đây, BTV Thành ủy đã ban hành Chỉ thị
số 13-CT/TU ngày 20-8-2021 về lãnh đạo thực
hiện Đề án số 06-ĐA/TU “Nâng cao vai trò của
MTTQ Việt Nam thành phố và nhân dân giám
sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của

TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, là đầu
tàu kinh tế, có sức thu hút, lan tỏa lớn của
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thực
hiện chính quyền đô thị có ý nghĩa rất lớn
đối với sự phát triển của Thành phố, trong
đó vai trò của mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và
các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác
giám sát, thực hiện dân chủ ở xã, phường,
thị trấn sẽ góp phần phát huy quyền làm chủ
của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống
xã hội, gắn với thực hiện có hiệu quả Quy
chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người
đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính
quyền các cấp với nhân dân…



chính quyền các cấp TP. Hồ Chí Minh giai
đoạn 2021 - 2030” (gọi tắt Đề án số 06-
ĐA/TU). Đây là cơ chế để hệ thống MTTQ từ
thành phố đến cơ sở thực hiện có hiệu quả công
tác giám sát, góp phần xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng
của công tác giám sát của MTTQ Việt Nam,
các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, cấp
ủy các cấp đã chủ động thực hiện, lãnh đạo, chỉ
đạo tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
sở gắn với công tác đối thoại với nhân dân.
Đồng thời, qua các ý kiến, kiến nghị của
MTTQ và nhân dân, cấp ủy chỉ đạo giải quyết
những kiến nghị hợp pháp, chính đáng liên
quan đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường,
đất đai, xây dựng…, tạo được sự đồng thuận
trong nhân dân. Từ đó, vai trò của MTTQ, các
tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày
càng được phát huy; huy động được nhiều
nguồn lực, sự sáng tạo của nhân dân tham gia
đóng góp xây dựng và phát triển Thành phố.

Việc không tổ chức HĐND quận, phường đã
được TP. Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm từ
năm 2009 đến 2016 theo Nghị quyết số
26/2008/QH12 về thực hiện thí điểm không tổ
chức HĐND huyện, quận, phường với 24 quận,
huyện và 259 phường. Sau gần 7 năm thực hiện
thí điểm, đã có nhiều kết quả tích cực như: Tinh
gọn bộ máy, khắc phục sự trùng lặp về chức
năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp, tiết
kiệm ngân sách, bảo đảm tính thống nhất,
thông suốt, nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ
máy chính quyền nhà nước, phát huy quyền
làm chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở. Do
giảm tầng nấc, khâu trung gian, không phải
thông qua nhiều cấp chính quyền nên thời gian
triển khai các kế hoạch nhanh hơn, chính xác
hơn, phù hợp với tính chất, yêu cầu quản lý của
một đô thị đông dân. Hoạt động giám sát tiếp
tục được phát huy thông qua đại biểu Quốc hội,

đại biểu HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

Còn những hạn chế
Tuy nhiên, hoạt động của MTTQ và các tổ

chức chính trị - xã hội thành phố, nhất là hoạt
động giám sát vẫn còn những hạn chế. Hoạt
động giám sát chủ yếu mới thực hiện đối với
chính quyền, chưa thực hiện giám sát với cấp ủy
đảng; nhiều nội dung giám sát còn chung chung,
thiếu cụ thể, thiếu tính chuyên sâu; vẫn còn hiện
tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa
mạnh dạn góp ý về những hạn chế, yếu kém của
cấp ủy, chính quyền các cấp; nhiều kiến nghị của
nhân dân kéo dài nhiều năm chưa được giải
quyết dứt điểm. Kinh phí dành cho hoạt động
giám sát chưa bảo đảm; một số nơi tổ chức
nhiều đoàn giát sát trong năm, có sự trùng lặp
về nội dung với các hoạt động kiểm tra, giám sát
của các cơ quan có thẩm quyền khác dẫn đến
tình trạng quá tải đối với đối tượng được giám
sát; nhiều đề xuất, kiến nghị sau khi có kết luận
giám sát chưa được các cấp chính quyền quan
tâm xem xét, giải quyết và phản hồi một cách
thỏa đáng… nên hiệu quả giám sát chưa cao.

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều
nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ
quan là cấp ủy chưa quan tâm đúng mức trong
công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; công tác
hướng dẫn và định hướng hoạt động giám sát
của MTTQ và nhân dân chưa được chú trọng.
Ở nhiều địa phương, vai trò của MTTQ chưa
được coi trọng. Tính chủ động và năng lực
giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã
hội ở một số quận, huyện, xã, phường, thị trấn
chưa cao. Năng lực của chủ thể giám sát còn
hạn chế nên khó giám sát những cơ quan
chuyên môn đòi hỏi phải có kiến thức chuyên
ngành hoặc các lĩnh vực đặc thù. Thành ủy
chưa có văn bản thống nhất, cụ thể hóa việc
thực hiện các quy định của Trung ương trên địa
bàn Thành phố về hoạt động giám sát của
MTTQ và nhân dân…
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tạo sự chuyển động của mô hình mới 
Việc thực hiện tổ chức chính quyền đô thị có

ý nghĩa rất lớn đối với TP. Hồ Chí Minh ở chỗ
không chỉ đổi mới về cơ chế, chính sách, mà
còn góp phần xây dựng bộ máy chính quyền
các cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó,
các quyết định, chương trình, kế hoạch của
chính quyền Thành phố được triển khai bảo
đảm tính thống nhất, thông suốt từ thành phố
đến cơ sở, người dân và doanh nghiệp; giải
quyết nhanh những vấn đề phát sinh từ thực
tiễn cuộc sống, đồng thời phát huy tính chủ
động, sáng tạo của chính quyền các cấp, bảo
đảm sự ổn định và phát triển của Thành phố.

Việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ
Chí Minh được kỳ vọng tạo ra sự thay đổi
không chỉ là việc thay “chiếc áo đã quá chật”
mà là sự chuyển động của mô hình mới sẽ gắn
với đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân
cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chế độ
công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, nâng
cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy
tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các
cấp. Hoạt động giám sát của nhân dân thông
qua Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh qua
việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp phần phát
huy được quyền làm chủ của nhân dân trên các
lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện
có hiệu quả Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực
tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng
đầu chính quyền các cấp với nhân dân…

Để thực hiện có hiệu quả chính quyền đô thị
tại TP. Hồ Chí Minh, MTTQ Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở cần
quan tâm tập trung thực hiện các nội dung sau:

Một là, MTTQ Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội cần đổi mới phương thức hoạt
động, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn với
UBND cùng cấp, các cơ quan, tổ chức có liên

quan; xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ,
hiệu quả; tránh hình thức để bảo đảm vai trò
giám sát của nhân dân trong việc tham gia xây
dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; chọn
lọc nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng
điểm theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó
với đoàn viên, hội viên, khắc phục triệt để tình
trạng “hành chính hóa”. 

Hai là, khi không tổ chức HĐND, việc báo
cáo các nội dung theo quy định của pháp luật
cần giải quyết theo hướng: Đầu mối báo cáo tại
HĐND thành phố tập trung vào các cơ quan,
tổ chức cấp thành phố. Ủy ban MTTQ Việt
Nam thành phố tổng hợp hoạt động của tất cả
các cơ quan các cấp để trình tại kỳ họp HĐND
thành phố. 

Ba là, bảo đảm vai trò giám sát của MTTQ
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong
điều kiện không tổ chức HĐND; bảo đảm tính
độc lập của MTTQ Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội để hoạt động đạt chất lượng,
hiệu quả; tiếp tục phát huy việc giám sát của
MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội thành phố đối với hoạt động của UBND
quận, phường.

Bốn là, thông qua hoạt động của MTTQ Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để thực
hiện đúng quan điểm “dân biết, dân bàn, dân
kiểm tra” bên cạnh việc phát huy cao độ vai trò
của HĐND thành phố và các Tổ đại biểu
HĐND tại các quận cũng như nâng cao chất
lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
ở cơ sở theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. 

Năm là, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết
định số 935-QĐ/TU ngày 28-4-2017 về Quy
chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người
đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền
các cấp với nhân dân trên địa bàn TP. Hồ Chí
Minh; Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28-4-
2017 về việc Quy định trách nhiệm của cấp ủy,
tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên,
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tuyên truyền bằng công nghệ 4.0
Nhằm cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại

hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Tỉnh
ủy ban hành 18 đề án trọng tâm, trong đó dành
riêng một đề án về “Nâng cao hiệu quả công
tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động
tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” (Đề án số
17-ĐA/TU ngày 16-4-2021). Đây là cơ sở
quan trọng để các cấp uỷ tỉnh Lào Cai nâng
cao chất lượng công tác thông tin, tuyên
truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào
cuộc sống.  

Thay vì triển khai học tập các nghị quyết
đại hội Đảng theo cách truyền thống, tỉnh Lào
Cai đã áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động
này. Trên 70% hội nghị đã được thực hiện
bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ
tỉnh đến cơ sở. Tỉnh đã tổ chức hội nghị trực

tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt để triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu
tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố với 169
điểm cầu, trên 24.500 đại biểu tham dự. Đã tổ
chức 2 hội nghị trực tuyến Trung ương nghiên
cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng cho 200 người là phóng viên
Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; các văn
nghệ sĩ, giảng viên giảng dạy nghệ thuật. Đã
tổ chức trực tuyến Hội nghị Văn hóa toàn quốc
triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;
hội nghị nói chuyện thời sự, chuyên đề cho đội
ngũ cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý đang
nghỉ hưu trên địa bàn TP. Lào Cai với trên 400
đại biểu tham dự… 

Trong quá trình học tập, quán triệt, triển khai
nghị quyết, ngoài việc triệu tập thành phần
tham gia học tập trực tuyến do Trung ương và
tỉnh tổ chức, các đảng bộ cấp huyện đã chủ
động kết nối đường truyền đến các chi, đảng
bộ cơ sở. Cách làm này giúp tăng số lượng cán
bộ, đảng viên tham dự với nhiều đối tượng
được triệu tập và có sức truyền tải thông tin
nhanh, rộng khắp, tính thời sự cao; đồng thời
tiết kiệm thời gian, kinh phí, phù hợp với xu
thế ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.
Việc trực tiếp chỉ đạo quán triệt nghị quyết
bằng hình thức trực tuyến không qua các tầng
nấc nên bảo đảm được tính thống nhất về nội
dung cũng như tư tưởng chỉ đạo trong toàn hệ
thống chính trị. Lào Cai còn ứng dụng phần
mềm trong đánh giá học tập nghị quyết, làm

LAØO CAI ÑOÅI MÔÙI COÂNG TAÙC TUYEÂN TRUYEÀN, VAÄN ÑOÄNG
đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

BảO YẾN

Để các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,
đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm
kỳ 2020-2025 nhanh chóng đến được với
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân,
thấm sâu vào đời sống xã hội, từ đó nâng
cao nhận thức, chuyển hóa thành phong
trào hành động cách mạng, các cấp uỷ
đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai đã
đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn,
thường xuyên, liên tục. Trong đó, chú trọng
nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới
phương thức tuyên truyền để mang lại hiệu
quả thiết thực.



bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm, góp
phần khắc phục bệnh lười học nghị quyết và
tiết kiệm chi phí, thời gian. 

Với cách tiếp cận thuận tiện, phù hợp,
những thông tin về thành tựu nổi bật của Đảng
bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng,
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-
2025; hay nội dung chủ yếu của Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng
đã sớm được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần
chúng nhân dân trong tỉnh tiếp nhận. Khi cán
bộ, đảng viên, nhân dân cùng được cung cấp,
đều nắm bắt được thông tin, hiểu chủ trương,
đường lối của Đảng, từ đó thấy rõ những thành
quả từ thực hiện nghị quyết của Đảng, tạo nên
sự đồng thuận trong xã hội. Đó chính là sức
mạnh to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các
nghị quyết của Đảng.

Tháng 3-2021, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức ra
mắt phần mềm Cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại
hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm
kỳ 2020-2025 và Văn kiện Đại hội XIII của
Đảng. Phần mềm do các kỹ sư công nghệ của
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền
thông tỉnh Lào Cai xây dựng, với sự định
hướng, tư vấn, giám sát, kiểm định chặt chẽ,
thường xuyên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào
Cai. Với việc ra mắt phần mềm này, Lào Cai
là một trong những địa phương sớm chủ động
ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng được
phần mềm riêng phục vụ tổ chức các cuộc thi
trên nền tảng in-tơ-nét. Cuộc thi trên nền tảng
số đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và
nhân dân tham gia, sau 3 đợt thi đã có 102.364
tài khoản đăng ký với 5.958.942 lượt thi. Tính
trung bình mỗi người dân Lào Cai tham gia thi
8,2 lần và có gần 75% đảng viên toàn đảng bộ
tham gia. Đây là một trong những nội dung cụ
thể hóa yêu cầu đổi mới công tác thông tin,
tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào
cuộc sống và là điểm nhấn của Đảng bộ tỉnh

Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19, việc

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để
tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội đảng
bộ các cấp ở Lào Cai là giải pháp hữu hiệu để
vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành việc
quán triệt, học tập nghị quyết hiệu quả.

hiệu quả từ mô hình “tuyên vận”
Lào Cai là tỉnh duy nhất thực hiện mô hình

“Ban Tuyên vận xã, phường, thị trấn; Tổ tuyên
vận thôn, bản, tổ dân phố”. Mô hình Tuyên vận
được thực hiện thí điểm từ năm 2012, sau 5
năm thực hiện thí điểm đã triển khai trên toàn
tỉnh. Mô hình Tuyên vận ở Lào Cai đã góp
phần chuyển tải quyết tâm chính trị từ các cấp
ủy, chính quyền đến từng cán bộ, đảng viên,
nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, dân vận
từ tỉnh đến cơ sở; tạo sự đồng thuận trong cộng
đồng các dân tộc trong tỉnh.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 152 ban tuyên
vận, trên 1.536 tổ tuyên vận với 1.707 cán bộ
tuyên vận cấp xã và 4.068 tuyên truyền viên
tại thôn, tổ dân phố. Hằng tháng, hội nghị báo
cáo viên và hội nghị tuyên vận được tổ chức
nền nếp, bài bản từ tỉnh đến cấp xã; riêng hội
nghị tuyên vận cấp xã hằng tháng triển khai 3-
5 chuyên đề, bảo đảm cung cấp thông tin chính
thống, liên tục đến cán bộ, đảng viên và nhân
dân. Các ban tuyên vận, tổ tuyên vận đã sử
dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức tuyên
truyền, với các nội dung thiết thực, gần gũi với
nhân dân. Như giới thiệu các mô hình, cách
làm hay trong xây dựng nông thôn mới, cung
cấp các thông tin thời sự - chính trị, kinh tế -
xã hội, thông tin về công tác phòng, chống dịch
bệnh, tình hình phòng, chống thiên tai, công
tác kiểm tra, giám sát trật tự an toàn xã hội... 

Qua nhiều năm hoạt động, mô hình Tuyên
vận ở Lào Cai đã cho thấy hiệu quả thiết thực,
góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận cơ
sở; kịp thời tuyên truyền các sự kiện chính trị,
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thời sự nổi bật của tỉnh và đất nước, các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống
dịch bệnh COVID-19… Hệ thống Tuyên vận
đã nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên địa
bàn, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng
thời tham mưu biện pháp tháo gỡ, giải quyết.
Vận động quần chúng nhân dân tham gia xây
dựng Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên, thành
lập chi bộ nơi thôn, bản chưa có tổ chức đảng...
là những nội dung được tập trung tiến hành khá
hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động ở
cơ sở. Đây là mô hình sáng tạo để Lào Cai đổi
mới, tạo đột phá trong công tác thông tin, tuyên
truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp sâu
rộng từ tỉnh đến cơ sở.

Cùng với đổi mới hình thức tổ chức quán
triệt, tuyên truyền nghị quyết, việc nâng cao
chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền
viên cũng được Đảng bộ tỉnh đặc biệt chú
trọng. Lào Cai có 294 báo cáo viên (trong đó,
báo cáo viên cấp Trung ương có 5 đồng chí,
cấp tỉnh 50 đồng chí, cấp huyện 239 đồng chí).
Tỉnh đã chỉ đạo 14 đảng bộ trực thuộc tổ chức
thành công hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội
đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bằng
hình thức sân khấu hóa. Lào Cai cũng tổ chức
thành công hội thi báo cáo viên, tuyên truyền
viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh về chủ đề tuyên
truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị
quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-
2025 với 284 báo cáo viên tham gia, có tác
dụng lan tỏa đưa nghị quyết đi vào cuộc sống
một cách thiết thực nhất. Lần đầu tiên thí sinh
của Lào Cai đoạt Giải Ba khu vực và vào vòng
chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc. 

nâng cao chất lượng nội dung
Cùng với đổi mới hình thức thông tin, tuyên

truyền nghị quyết của Đảng thì nâng cao chất
lượng nội dung thông tin, tuyên truyền cũng là
nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được các cấp
uỷ đề ra. Ngoài thông tin, tuyên truyền các chủ
trương chung của Đảng, các nhóm mục tiêu,

chỉ tiêu, giải pháp nêu trong nghị quyết đại hội
đảng bộ các cấp đều được cấp uỷ phân tích sâu
theo từng nhóm vấn đề, lĩnh vực cụ thể và
chuyển tải đến nhân dân. Đồng thời, nội dung
tuyên truyền còn gắn với những nội dung cán
bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, nhất là
những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc, bức
xúc trong xã hội. Qua đó, các cấp uỷ kịp thời
phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những trường
hợp nhận thức chưa đúng đắn, chưa đầy đủ,
chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng
thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu
tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,
xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Ngoài sử dụng các hình thức đa dạng, phong
phú, các bài viết chuyên sâu của các cơ quan
báo chí, truyền thông của tỉnh hay của Trung
ương đóng trên địa bàn tỉnh còn góp phần phân
tích những định hướng lớn, những điểm mới,
nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong
các nghị quyết của đảng bộ các cấp. Nhiều bài
viết của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các
chuyên gia, nhà nghiên cứu… đã được đăng tải
trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán
bộ, đảng viên, nhân dân hiểu sâu về chủ
trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Các
cơ quan báo chí truyền thông trong tỉnh đã mở
và duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên
truyền về đại hội đảng bộ các cấp, về công tác
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị;
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, về xây dựng nông thôn
mới... Các cấp ủy cũng đã tích cực triển khai
các cuộc thi: Thi viết chính luận khoa học “Bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản
bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình
mới”; thi sáng tác tác phẩm báo chí, bút ký,
văn học nhân dịp 30 năm tái lập tỉnh. Tỉnh
cũng rất coi trọng tuyên truyền để động viên,
khuyến khích cán bộ, đảng viên, phóng viên,
hội viên tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

kế hoạch triển khai cụ thể 
Ngày 18-5-2021, Bộ Chính trị (khóa XIII)

đã ban hành Kết luận số 01 về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
ngày 15-5-2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”. Kết luận số 01 xác định tiếp tục nâng
cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội
dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định
những nội dung cần tập trung triển khai thực
hiện. Trong đó, chú trọng hơn nữa việc làm
theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân,
phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ
chủ chốt các cấp, đưa việc học và làm theo Bác
đi vào chiều sâu. 

Để góp phần thực hiện tốt các nội dung
trong Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Đảng
bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nghiêm túc
việc học tập, quán triệt Kết luận số 01 và
chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý
chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc” trong cán bộ,
đảng viên và nhân dân. Qua đó đã tuyên truyền
sâu rộng về những nội dung cơ bản và ý nghĩa
cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh. 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp

với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ
quan báo chí trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền,
tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang,
chuyên mục viết về học và làm theo Bác. Đồng
thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian
mạng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, về kết quả học tập, làm theo Bác và sự
nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền. 

Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật, Hội
Nhà báo tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng
bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về
chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp
với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các hoạt
động triển lãm, quảng bá, tôn vinh giá trị di sản
vật thể và phi vật thể của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và gia đình Người trên đất Huế cũng như
kết quả học và làm theo Bác của Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế. 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thừa
Thiên Huế lên lịch phát sóng thường xuyên các
phim tài liệu, phim ngắn về chủ đề học tập và

Thừa Thiên Huế 

LAN TOÛA CAÙC PHONG TRAØO HOÏC VAØ LAØM THEO BAÙC
HảI âU

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Đạo đức cách mạng không phải
từ trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát
triển và củng cố cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng
trong. Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân
dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn nỗ lực học và làm theo Bác mỗi ngày để
cùng nhau góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.



làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, những tấm gương điển hình tiêu
biểu trong học tập và làm theo Bác. 

Sở Nội vụ tham mưu chỉ đạo rà soát, sửa đổi
các quy định, quy chế liên quan đến văn hóa
công vụ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa
phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cán bộ,
công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa
công sở”, góp phần xây dựng môi trường văn
hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết,
nhân văn, bồi đắp, phát huy bản sắc, giá trị văn
hóa và con người Huế. 

Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh
phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan triển
khai thực hiện các đề tài khoa học cấp quốc
gia, cấp tỉnh về xây dựng, bồi đắp, phát huy
giá trị văn hóa và con người Huế trên cơ sở hệ
giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn
mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ
giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới,
giai đoạn 2022-2025.

Xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm
sáng tạo

Nhớ lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu
nước thì phải thi đua, và những người thi đua
là những người yêu nước nhất”, Huyện đoàn
A Lưới đã lan tỏa các phong trào thi đua trong
thế hệ trẻ. Trong đó, tích cực tuyên truyền
những nội dung cụ thể về học và làm theo Bác,
phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong
việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương và đạt những kết quả khả quan. Hoàn
thành các công trình “Hàng cây xanh làm theo
lời Bác” dọc đường Hồ Chí Minh với chiều dài
trên 150km, trị giá 500 triệu đồng; công trình
“Ánh sáng nông thôn mới” dài trên 65km trị
giá hơn 3 tỷ đồng huy động từ nguồn vốn xã
hội hóa; các công trình “Cánh đồng thanh
niên”, “Sân chơi cho em”, “Đường bê tông
Thanh niên”… Đã xây dựng và chỉnh trang các
hàng rào xanh, đào hố rác, trồng hoa và cây

xanh… trong huyện trị giá hàng chục tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Huyện đoàn A Lưới còn tổ chức
nhiều hoạt động chia sẻ, hỗ trợ người dân,
thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
với nhiều mô hình hay như “Bữa ăn dinh
dưỡng”, “Heo đất giúp em đến trường”…; tổ
chức xây mới 3 ngôi nhà nhân ái, sửa chữa 26
ngôi nhà nhân ái, tặng hơn 10.000 suất quà cho
các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 

Một điển hình lan tỏa hoạt động thiết thực
trong học và làm theo Bác phải kể đến phong
trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác,
giúp nhau giảm nghèo bền vững” của Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế. Phong trào
nhằm giúp đỡ các hộ gia đình phụ nữ nghèo,
phụ nữ khó khăn vay vốn phát triển kinh tế
được các chị em hưởng ứng tích cực. Phong
trào đã vận động được số tiền 15 tỷ đồng hỗ
trợ 66.000 hộ, tặng 395 suất quà gồm sách vở,
đồng phục, học phí trị giá 900 triệu đồng cho
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc hai huyện
Phú Lộc và Phú Vang. 

Thiết thực học và làm theo Bác, Đảng ủy,
Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng
Chân Mây đã lãnh đạo đơn vị phối hợp với
chính quyền sở tại tham gia phát triển kinh tế,
văn hóa - xã hội ở địa phương. Thông qua
chương trình “Hũ gạo tình thương”, đơn vị đã
tặng các gia đình khó khăn, neo đơn hơn
2.500kg gạo. Bằng chương trình “Nâng bước
em đến trường” đơn vị đã hỗ trợ 72 triệu đồng
cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó
khăn. Cùng “Cả nước chung sức xây dựng
nông thôn mới”, đơn vị đã cụ thể hóa bằng
phong trào “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng
cửa khẩu cảng Chân Mây chung sức xây dựng
nông thôn mới” với nhiều công trình, phần
việc mang lại giá trị kinh tế, có ý nghĩa thiết
thực, góp phần giảm bớt khó khăn trên địa bàn.
Đơn vị đã đề xuất với chính quyền địa phương
và trực tiếp tham gia trên 850 ngày công xây
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dựng nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng,
trường học, nâng cấp đường giao thông nông
thôn, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi
nội đồng, cải tạo hệ thống điện, kéo đường
điện thắp sáng, đưa nước sạch về nông thôn,
xóa nhà tạm, nhà tranh vách đất, cùng bà con
đào ao thả cá…

Học Bác để vững vàng hơn trên trận tuyến
phòng, chống tội phạm, 5 năm qua Phòng
Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên
Huế) đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của
Bộ Chính trị với Chỉ thị số 04 của Bộ Công an
về “Đổi mới nâng cao chất lượng phong trào
Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều
Bác Hồ dạy” trong tình hình mới bằng nhiều
hình thức thiết thực. Với tinh thần “Lấy Dân
làm gốc”, trong thực hiện nhiệm vụ phòng
ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, cán bộ,
chiến sĩ trong đơn vị tích cực bám cơ sở, nắm
tình hình địa bàn kết hợp đẩy mạnh phong trào
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Với bản
lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh không
khoan nhượng trước tội phạm, lực lượng cảnh
sát hình sự Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết
quả nổi bật: Tỷ lệ điều tra khám phá án hình
sự trung bình hằng năm đều đạt trên 80%,
riêng án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm
trọng đạt 100%. Đơn vị nhiều năm liền được
nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính
Phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh. 

Thực hiện lời dạy của Bác “Mục đích của
công đoàn là phải cải thiện đời sống công
nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh
thần của giai cấp công nhân nói riêng và nhân
dân nói chung”, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa
Thiên Huế đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chọn
khâu đột phá để tổ chức thực hiện nhiệm vụ
theo lời dạy của Bác. Đó là chăm lo lợi ích
đoàn viên, người lao động để họ tự nguyện
tham gia và gắn bó với tổ chức công đoàn.
Hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đều triển
khai nhiều hoạt động ý nghĩa như “Tết sum

vầy”, “Tất cả công nhân lao động đều có Tết”
đã giúp cho hàng ngàn công nhân được đón tết
đủ đầy, đầm ấm. Quỹ trợ vốn công nhân, lao
động nghèo đã giải quyết cho 108 dự án vay
vốn với số tiền trên 22 tỷ đồng, tạo việc làm
cho gần 2.000 lao động. Chương trình “Mái
ấm công đoàn” đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa
259 căn nhà với số tiền trên 6 tỷ đồng. 

Và đích hướng tới
5 năm tích cực học và làm theo Bác, đội ngũ

cán bộ, đảng viên, người lao động trong tỉnh
thêm trưởng thành, bản lĩnh chính trị, phẩm
chất đạo đức được nâng lên. 

Công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối
làm việc tiếp tục chuyển biến rõ nét. Cơ chế
“một cửa” ở các cơ quan hành chính nhà nước
được vận hành thông suốt, hiệu quả, giảm bớt
phiền hà cho nhân dân. Tinh thần, thái độ và
hiệu quả phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích
cực. Hằng năm, giao dịch hành chính đã giải
quyết và trả kết quả đúng hạn đạt trên 95% ở
các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã, trên 90% ở cấp
huyện. Trên 80% số lượng văn bản hành chính
được trao đổi dưới dạng điện tử, áp dụng chữ
ký số, chứng thư số trong các cơ quan, đơn vị
cấp tỉnh, huyện. 

Kinh tế của Thừa Thiên Huế từng bước phát
triển theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững
dựa trên khai thác tiềm năng, lợi thế. Tốc độ
tăng trưởng kinh tế đạt 7,18%. Cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó dịch
vụ - du lịch chiếm 46,9%, công nghiệp - xây
dựng chiếm 31,8%, nông - lâm - ngư nghiệp
chiếm 10,2%. Thu nhập bình quân đầu người
đạt 46,7 triệu đồng/năm. Công tác an sinh xã
hội được thực hiện hiệu quả gắn với đẩy mạnh
giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao
động. Tỉ lệ lao động được đào tạo đạt trên
67%, hằng năm tạo việc làm mới cho 16.700
lao động. Đời sống nhân dân từng bước được
cải thiện. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh
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thần cho các đối tượng chính sách, người có
công với cách mạng được quan tâm. 

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05
tiếp tục đạt kết quả tốt, thời gian tới, Tỉnh ủy
Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường sự lãnh
đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư
tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên
và nhân dân về mục tiêu, lý tưởng cách mạng,
về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế cần xây dựng
kế hoạch cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh toàn
diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tập trung

phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với
thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không
ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh lao động
sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện
nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường. Đẩy
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng
cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan
điểm sai trái, thù địch. Kịp thời động viên,
biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân
tiêu biểu, xuất sắc, phổ biến và nhân rộng
những cách làm hay, hiệu quả, thiết thực trong
học tập và làm theo Bác nhằm tạo sự lan tỏa
rộng khắp trong xã hội r

quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công
nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân
đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở
hữu. Người vi phạm sở hữu trí tuệ trong
nghiên cứu khoa học, trong các ấn phẩm thể
hiện ở các bài báo, sách hay trong luận án khoa
học, đồng nghĩa với đạo văn. Đạo văn hay đạo
số liệu được xem là một hành vi gian lận
nghiêm trọng, một hành động làm suy giảm uy
tín của khoa học và làm tổn hại đến chất lượng
của nghiên cứu khoa học, các ấn phẩm và chất
lượng cán bộ, công chức, viên chức. Đạo văn
vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ. Trong tiêu chuẩn
của các chức danh lãnh đạo, quản lý, giảng dạy
đại học và sau đại học, để được đề bạt hay
công nhận, cán bộ, công chức, viên chức đều
cần có văn bằng, chứng chỉ, học vị, học hàm
nên nạn đạo văn đang đặt ra nhiều vấn đề đau
đầu cho các nhà tuyển dụng và các hội đồng
chấm, xét duyệt luận văn, luận án, nghiệm thu
các đề tài khoa học. 

Những chỉ dẫn của V.I.Lê-nin và Hồ Chí

Minh về chống “kẻ thù bên trong” là chủ nghĩa
cá nhân mà con đẻ của nó là quan liêu, mệnh
lệnh, độc đoán, chuyên quyền, tham danh, trục
lợi, chạy theo địa vị, quyền hành, coi thường
tập thể, xem khinh quần chúng… để xây dựng
Nhà nước là công bộc của dân đã đưa đất nước
ta đánh thắng nhiều kẻ thù hùng mạnh nhất trên
thế giới, giành và giữ vững chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ, đưa nước ta vững bước tiến lên
CNXH. Ngày nay, những chỉ dẫn của V.I.Lê-
nin và Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục soi sáng để
tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch,
vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền
XHCN của dân, do dân và vì dân, trong đó có
Chính phủ kiến tạo, liêm chính, một nền hành
chính phục vụ, dẫn dắt nhân dân dựng xây đất
nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc r

-----      
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011,

tập 5, tr.289. (2) Sách đã dẫn (sđd) tập 4, tr.64. (3)
Sđd, tập 14, tr.468. (4) Sđd, tập 15, tr.547. (5) Sđd,
tập 11, tr.611. (6) Sđd, tập 5, tr.299. (7) Sđd, tập 5,
tr.88. (8) Sđd, tập 5, tr.289. (9) Sđd, tập 5, tr.318-
319. (10) Sđd, tập 5, tr.90-91. (11), (12) V.I.Lê-nin
toàn tập, NXB Tiến Bộ, M.1976, tập 54, tr.157,
tr.235. (13) Sđd, tập 6, tr.490.

KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ...
(Tiếp theo trang 41)
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SUY NGẪM VỀ NGHỀ TỔ CHỨC

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý
biên chế cán bộ là hai lĩnh vực quan
trọng trong công tác tổ chức. Sắp xếp

tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế cán
bộ đáp ứng yêu cầu thực tế sẽ góp phần tích
cực cho cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị. Ngược lại, tổ chức bộ máy
cồng kềnh, chồng chéo, chức năng, nhiệm vụ
không rõ, biên chế cán bộ nhiều gây lãng phí,
tốn kém, hoạt động không hiệu quả. 

Tôi còn nhớ khoảng thời gian từ 1986 đến
1995, khi đất nước bắt đầu chuyển từ cơ chế bao
cấp sang thời kỳ đổi mới, tôi là Phó Ban Tổ chức
Tỉnh ủy Thái Bình. Đó là thời gian mà tổ chức
bộ máy các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan
quản lý nhà nước, các đơn vị sản xuất - kinh
doanh từ tỉnh đến huyện, xã cồng kềnh, chồng
chéo, trùng lắp, biên chế cán bộ quá nhiều, tư
tưởng “xin - cho” biên chế thiếu căn cứ khoa
học, chức năng, nhiệm vụ không rõ. Thời kỳ đó
bộ máy cơ quan đảng cấp tỉnh gồm: Văn phòng
Tỉnh ủy, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban
Khoa giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Ban
Kinh tế, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nông nghiệp,
Ban Công nghiệp, Ban Lịch sử Đảng, Ban Tài
chính quản trị. Các sở, ngành thuộc Nhà nước
quản lý như: Sở Tài chính, Công nghiệp,
Thương nghiệp, Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy
lợi, Thủy sản, Y tế, Giáo dục, Ban Đào tạo, Văn
hóa, Thể thao, Du lịch, Ban Tổ chức chính
quyền, Văn phòng UBND tỉnh, Thống kê, Bưu
điện, Bảo hiểm… Các công ty sản xuất - kinh

doanh trực thuộc tỉnh như xuất nhập khẩu, chăn
nuôi, thú y, trồng trọt… Các đơn vị sự nghiệp
như các viện, trạm, trung tâm… Bộ máy trên
tỉnh thế nào thì cấp huyện cũng như vậy, chỉ có
biên chế các phòng, ban là ít hơn. Đối với các
xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, thời kỳ đó
chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể về quy
mô dân số, diện tích. Nhìn chung, bộ máy ở cơ
sở vẫn chưa được nghiên cứu để sắp xếp phù
hợp. Trong tình hình đó, Trung ương có chỉ thị
và hướng dẫn về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy
của các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị. Tỉnh
Thái Bình khi đó còn nhiều khó khăn. Ban Tổ
chức Tỉnh ủy chỉ có 1 đồng chí chuyên viên phụ
trách theo dõi tổ chức bộ máy và 1 chuyên viên
theo dõi biên chế cán bộ. BTV Tỉnh ủy thành lập
Ban Chỉ đạo sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy
và biên chế cán bộ của tỉnh, giao trách nhiệm
tham mưu cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tổ
chức chính quyền tỉnh là cơ quan giúp việc.
Chúng tôi rất lo lắng vì không có cán bộ chuyên
môn, khả năng nghiên cứu tổng hợp còn nhiều
hạn chế, đặc biệt chưa sâu sát với tình hình cụ
thể của từng đơn vị trong khi đây là vấn đề lớn
liên quan, đụng chạm đến quyền lợi của nhiều
cơ quan, đơn vị và cán bộ…Với chức năng là cơ
quan tham mưu cấp tỉnh về công tác tổ chức và
cán bộ, chúng tôi đã tập trung nghiên cứu làm
việc với các ngành, đơn vị trong tỉnh để hiểu sâu
hơn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức,
biên chế cán bộ của các đơn vị, xây dựng dự
thảo kế hoạch và hướng dẫn thực hiện theo quy

CÁN BỘ TỔ CHỨC 
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định của Trung ương, trình BTV Tỉnh ủy phê
duyệt, ban hành và được triển khai đến các
ngành, địa phương trong tỉnh. Sau một thời gian
khá dài, chúng tôi đã xác định được những đơn
vị cần phải sáp nhập, giải thể, giữ nguyên, dự
kiến biên chế dôi ra đối với từng đơn vị để báo
cáo với Ban Chỉ đạo. Đến năm 1995 cơ bản thực
hiện được kế hoạch đề ra, giảm 6 ban của Đảng
trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành trực thuộc
UBND tỉnh sáp nhập, giải thể, giảm hàng chục
đầu mối và hàng trăm cán bộ. Tuy nhiên, trong
chỉ đạo thực hiện còn hạn chế: Việc nghiên cứu
chưa kỹ, thiếu căn cứ khoa học, xác định chức
năng, nhiệm vụ chưa rõ, có đơn vị chưa làm tốt
công tác tư tưởng, chưa tạo được sự thống nhất
cao giữa các đơn vị sáp nhập và các đơn vị giải
thể, việc giải quyết cán bộ dôi ra sau sáp nhập
hoặc giải thể có trường hợp chưa thỏa đáng nên
còn có tình trạng cán bộ tư tưởng chưa thông,
không đồng tình ủng hộ.

Tôi nhớ khi sáp nhập Ban Khoa giáo, Ban
Lịch sử Đảng vào Ban Tuyên giáo, 3 ban có 5
phó ban. Khi bố trí lãnh đạo ban, còn dư 2 đồng
chí phó ban phải bố trí vị trí trưởng phòng. Một
đồng chí không nhất trí, phát ngôn thiếu tính
xây dựng, tỏ ra bực bội và xin nghỉ công tác để
nghỉ hưu. Một câu chuyện nữa là khi giải thể
Ban Xây dựng cơ bản tỉnh, có 1 đồng chí là
chuyên viên được sắp xếp chuyển công tác về
Công ty Khảo sát thiết kế, phải xếp lại lương
theo quy định của Công ty, đồng chí đó không
chấp nhận mức lương được xếp lại và đề nghị
bậc lương cao hơn khi đồng chí đang công tác
tại Ban Xây dựng cơ bản. Ban Chỉ đạo đã làm
công tác tư tưởng nhưng đồng chí đó vẫn
không thông và xin nghỉ công tác để nghỉ hưu.
Khi Công ty Khảo sát thiết kế làm sổ hưu, đồng
chí đó không nhận sổ, không nhận lương và
khiếu kiện lên cấp trên rất gay gắt trong nhiều
năm, qua nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo vẫn
không giải quyết dứt điểm được.

Tôi kể lại chuyện cách đây đã lâu để thấy

công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cán
bộ không phải là vấn đề đơn giản, đó là nhiệm
vụ nặng nề, phức tạp mà Ngành Tổ chức xây
dựng Đảng phải trực tiếp gánh vác. 

Là cán bộ từng làm công tác tổ chức - cán
bộ nhiều năm, tôi rút ra một số kinh nghiệm để
làm tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và biên
chế cán bộ trong thời kỳ mới:

1. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến với các
ngành, các cấp, đơn vị, địa phương ngay từ đầu
để làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao
nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân
về công tác tinh gọn bộ máy và tinh giản biên
chế cán bộ, tạo được sự đồng thuận, thống nhất
cao trong Đảng và trong Nhân dân. 

2. Tập trung nghiên cứu nắm vững tư tưởng
chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở đó giúp cấp
ủy xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các địa
phương, đơn vị thực hiện với tinh thần tinh
gọn, hiệu lực, hiệu quả. Kế hoạch và hướng
dẫn thực hiện phải được nghiên cứu kỹ, có
bước đi và cách tổ chức thực hiện khoa học,
bài bản, bảo đảm dân chủ, công khai, tiếp thu
ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân
dân. Quá trình triển khai thực hiện cần tập
trung cao vào những nội dung chủ yếu là xác
định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
bộ máy, biên chế cán bộ, biện pháp giải quyết
số cán bộ dôi ra so với biên chế, nắm chắc diễn
biến tư tưởng của cán bộ, những thuận lợi, khó
khăn, vướng mắc, tổng hợp tình hình để tham
mưu, báo cáo với cấp ủy có biện pháp chỉ đạo.

3. Cán bộ làm công tác tổ chức - cán bộ phụ
trách công tác tổ chức bộ máy và biên chế cán
bộ cần sâu sát cơ sở, giúp các đơn vị, các ngành
xây dựng đề án của ngành mình, cấp mình. Trên
cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu
bộ máy bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực
thuộc, xác định rõ biên chế cán bộ, chức trách,
nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên phụ trách từng
phần việc, biên chế cấp trưởng, cấp phó của
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Tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII (diễn
ra từ 4 đến ngày 10-5-2022 tại Hà Nội), BCH
Trung ương đã thảo luận và quyết nghị nhiều
nội dung quan trọng, trong đó có việc Trung
ương thống nhất cao, quyết định thành lập Ban
Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực.

Trước đây, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng,
chống tham nhũng đã từng tồn tại nhưng do
cách tổ chức chưa hợp lý nên không hiệu quả,
đã dừng hoạt động. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần này có
gì mới so với trước đây? Điểm mới rõ nhất là
về mô hình tổ chức. Người đứng đầu Ban Chỉ
đạo do bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy đảm nhận
(trước đây là chủ tịch UBND tỉnh, thành phố).
Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là ban nội
chính tỉnh, thành ủy. Mô hình tổ chức bộ máy,
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ
đạo cấp tỉnh cần kế thừa mô hình tổ chức của
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực, bảo đảm có sự thống nhất, đồng
bộ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống
chính trị ở địa phương. Đồng thời, phải phát huy
cao nhất hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo
công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
trên địa bàn nhưng lại không làm thay chức
năng, nhiệm vụ của các cơ quan chức năng. 

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo một lĩnh vực khó
khăn, nhạy cảm, cần quyết tâm chính trị rất cao
nên cơ cấu thành phần của Ban Chỉ đạo gồm
không chỉ những cán bộ trong sạch đứng đầu
cấp ủy như bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đứng đầu
các ban xây dựng Đảng, mà còn phải là những
cán bộ đứng đầu các cơ quan, tổ chức hữu

quan giữ vai trò trọng yếu ở địa phương trực
tiếp quyết định những công việc có liên quan
đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực: Các cơ quan nội chính, điều tra, truy tố,
xét xử… Cơ cấu tổ chức bảo đảm sự phối hợp
chặt chẽ, kịp thời, nhanh nhạy, hiệu quả khi xử
lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên
địa bàn. Thành phần Ban Chỉ đạo cần có sự
độc lập cần thiết với cơ quan quản lý nhà nước.
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chịu sự chỉ đạo, đôn đốc,
kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung
ương; sự lãnh đạo, trực tiếp, toàn diện của
BTV tỉnh, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ.
Mô hình tổ chức này sẽ phải kết nối chặt chẽ,
liền mạch từ Trung ương tới địa phương, có hệ
thống, bảo đảm hoạt động thông suốt, nhanh
chóng và hiệu quả.

Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5 kết
thúc, ngày 13-5-2022, BTV Thành ủy Hà Nội
đã ban hành Quyết định số 2835-QĐ/TU thành
lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực. Rồi đây các địa phương
sẽ lần lượt thành lập Ban Chỉ đạo về phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực của cấp mình. Để
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực hoạt động có hiệu quả không
chỉ cần có quyết tâm chính trị rất cao mà Trung
ương cần thống nhất quy chế, quy định rõ chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc,
quan hệ công tác, điều kiện làm việc tương
xứng với vị thế, vai trò của Ban Chỉ đạo cấp
tỉnh, bảo đảm thực sự là “cánh tay nối dài” của
Ban Chỉ đạo Trung ương “trên dưới đồng lòng,
dọc ngang thông suốt” như Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng khẳng định r

“CAÙNH TAY NOÁI DAØI” trong phoøng, choáng tham nhuõng
NGô KHIÊM
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nghề báo không chỉ là
một nghề

Trò chuyện với nhà báo
Phạm Hoài Nam, người có 60
tuổi đời, 30 tuổi nghề, nhà báo
trẻ như chúng tôi được “tiếp
lửa” và truyền thêm nguồn
năng lượng dồi dào để dấn
thân và cống hiến. Anh say sưa
nói về những dự định, những
chuyến đi đến mọi miền Tổ
quốc, trong đó có những vùng
sâu, vùng xa ít người đặt chân
đến. Và tôi cảm nhận người
đàn ông với nước da ngăm
đen, nụ cười sảng khoái ấy thật
hòa đồng, thân thiện, cởi mở,
hào sảng như những anh hai
Nam Bộ vậy. Thực ra, nghề
báo không phải là nghề ban
đầu anh chọn mà do cơ duyên,
do niềm yêu thích sau khi trải
qua nhiều công việc, bắt đầu
từ một người thợ, người lính

Nhà báo Phạm Hoài Nam: 
“TAY SAÊN GIAÛI” HEÁT MÌNH VÌ COÄNG ÑOÀNG

TRIềU MâY

Giành tới hơn 40 giải thưởng báo chí các loại từ Trung ương đến địa
phương nên đồng nghiệp thường gọi nhà báo Phạm Hoài Nam (Báo Sài Gòn
Giải Phóng) là “Tay săn giải”, “Lão tướng giải thưởng”, “Người có duyên
với giải báo chí”… Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện cùng tôi nhân kỷ niệm
97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022), anh
thường “né” những câu hỏi liên quan đến giải thưởng mà muốn nhấn mạnh
vào trách nhiệm xã hội của nhà báo cũng như những hoạt động xã hội của
mình. Anh quan niệm, nghề báo không chỉ là nghề mà đó là nghiệp, qua mỗi
bài báo, nhà báo cần góp lên tiếng nói góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn.

Nhà báo Phạm Hoài Nam (thứ 3 từ trái sang) trong chuyến thiện
nguyện ở Gia Lai.



tại một đơn vị phục vụ chiến trường Căm-pu-
chia, đến một Bí thư Đoàn Thanh niên ở một
doanh nghiệp nhà nước và cán bộ Đoàn khối
Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) tại
TP. Hồ Chí Minh. Nhờ những kiến thức tích
lũy trong 8 năm (1992-2000) viết báo tự do,
cộng tác viên cho các tờ báo như Tuổi trẻ, Sài
Gòn Giải Phóng, Phụ Nữ Việt Nam, Hải quan,
anh được điều động về Báo Sài Gòn Giải
Phóng công tác với công việc phóng viên chính
trị từ năm 2001 đến nay.

Anh bảo, anh yêu nghề báo và luôn nỗ lực,
toàn tâm cho nghề báo, trực tiếp cầm bút đi sâu
vào hầu hết các mảng, lĩnh vực của đời sống xã
hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa - nghệ
thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng Đảng,
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
với các luận điệu xuyên tạc, phản động của các
thế lực thù địch trong và ngoài nước. “Nghề
báo không chỉ là một nghề mà khi đã dấn thân
vào cái nghề vất vả, hiểm nguy nhưng hạnh
phúc này thì nó lại như là cái nghiệp để mình
phấn đấu, chọn đi đến hết cuộc đời mình. Nghề
nào cũng cần có cái tâm, sự yêu nghề, nhiệt
huyết, trách nhiệm với nghề và xã hội. Với
nghề báo, điều này là rất quan trọng bởi nó
hướng định cho mỗi nhà báo như một chiến sĩ
cầm bút, một nhà hoạt động chính trị trên lĩnh
vực tư tưởng, dám nói lên sự thật, bảo vệ và
đấu tranh cho lẽ phải, cho sự thật và những điều
tốt đẹp của xã hội, của chế độ. Chính vì vậy,
làm báo là làm chính trị, không thể tách khỏi
tinh thần và trách nhiệm của một chiến sĩ cách
mạng”, nhà báo Phạm Hoài Nam nhấn mạnh.

Sức hút từ đề tài “khó, khô, khổ” 
Xây dựng Đảng được coi là mảng đề tài khó,

khô, khổ ở khả năng tư duy, phát hiện vấn đề,
thu thập tư liệu và thể hiện. Với những nhà báo
có nhiều năm kinh nghiệm khi đã tích lũy được
vốn nghề, khả năng tư duy như nhà báo Phạm
Hoài Nam thì lại cho rằng lĩnh vực “khó, khô,
khổ” này có một sức hút và tiềm năng vô tận.

Những đề tài thực tiễn xã hội luôn đặt ra nhiệm
vụ cho nhà báo soi nhìn vào xem nó đang diễn
ra như thế nào, có những vấn đề gì và những
thách thức gì cần giải quyết. Cách nhìn này
cộng với khả năng tư duy cho phép nhà báo dễ
nhận ra được thực tế trong đời sống xã hội ở
nơi này, nơi khác đều nảy sinh những bất cập,
khác biệt, thách thức khi thực thi các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước. Ví dụ khi thực thi các chính
sách, biện pháp phòng chống, dịch COVID-19
ở thời điểm khốc liệt, khó khăn vừa qua, báo
chí đóng một vai trò vô cùng quan trọng để
Đảng, Nhà nước và các địa phương kịp thời có
những sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp
với thực tế ở từng thời điểm, từng địa phương,
giúp sớm kiểm soát được đại dịch và phục hồi
kinh tế nhanh hơn dự kiến.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng cũng vậy,
thời gian qua nhiều bộ, ngành, địa phương đẩy
mạnh thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh
nghiệp nhà nước. Chủ trương đúng đắn này
khi thực hiện đã bộc lộ hàng loạt vấn đề bất
cập, khó khăn và cả nguy cơ thất thoát lớn tài
sản, nguồn lực của đất nước. Nhìn ra được
thực tế này, anh đã chọn vấn đề: Vai trò của tổ
chức đảng và hoạt động của các đoàn thể
trong những doanh nghiệp sau cổ phần hóa.
Đây là một đề tài khó, rộng, tác động lớn đến
nhiều lĩnh vực như xây dựng Đảng, quản lý
vốn, tài sản nhà nước, công tác tổ chức, cán
bộ, nguồn lực lao động... Sau thời gian thu
thập tư liệu, anh đã thực hiện loạt bài 4 kỳ:
“Khi tổ chức đảng không còn “lãnh đạo toàn
diện” trong doanh nghiệp cổ phần hóa” (đăng
trên báo Sài Gòn Giải Phóng, số ra từ ngày 9
đến 12-9-2019). Loạt bài sau đó đoạt Giải
Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây
dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ
IV - năm 2019.

Anh khẳng định, đề tài báo chí trong thực tế
nhiều vô kể, chịu khó tìm và tư duy sâu vấn đề

56 X©y dùng §¶ng sè 6-2022

ĐẢNG VIÊN PHẤN ĐẤU TỐT



sẽ có được những tác phẩm báo chí hay, có
nhiều khả năng đoạt các giải báo chí. Theo
anh, vấn đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
đang là một vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm
của xã hội, có nhiều khả năng đoạt giải báo chí,
đang rất cần các nhà báo tiếp cận, phản ánh. Ở
mảng đề tài “khó, khô, khổ” này, anh chọn
hướng viết phản ánh từ thực tế sinh động, phức
tạp và phong phú. 2 năm qua, anh đã có 4 loạt
bài đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng và nhận
được 3 giải báo chí của Trung ương và địa
phương, trong đó có loạt bài 4 kỳ “Xuyên tạc,
chống phá công cuộc phòng, chống dịch
COVID-19” được thực hiện trong những ngày
khốc liệt nhất của đại dịch COVID-19 ở TP.
Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam;
hay mới đây nhất anh thực hiện loạt bài 5 kỳ
“Đẩy mạnh nhận diện, đấu tranh với những âm
mưu chống phá, thế lực thù địch”. Trước đó,
một số tác phẩm về xây dựng Đảng của anh đã
được bạn đọc quan tâm, như loạt bài “Xây
dựng lực lượng chính trị trong các khu chế
xuất, khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh”
đoạt giải C Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất -
năm 2016; loạt bài “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh -
Những việc làm thiết thực” đoạt giải B Giải
Búa liềm vàng lần thứ II - năm 2017.

Đâu khó khăn là chúng tôi lên đường
Bên cạnh công việc của một nhà báo, Phạm

Hoài Nam còn biết đến như một nhà hoạt động
xã hội đầy tâm huyết, trách nhiệm. Nhiều năm
qua, anh và nhóm bạn của mình có nhiều hoạt
động thiện nguyện đến người dân các vùng
khó khăn của cả nước. Đầu tiên phải kể đến
Chương trình “Ấm áp mùa đông” được phối
hợp thực hiện với Tỉnh đoàn Gia Lai từ năm
2009 đến nay. Hằng năm, vào dịp cuối tháng
12, anh cùng nhóm cựu cán bộ đoàn và doanh
nghiệp quận 12 (TP. Hồ Chí Minh), các y, bác

sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Răng
- Hàm - Mặt TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám
bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hơn 1.000 đồng
bào các dân tộc tỉnh Gia Lai. Mỗi năm Chương
trình còn tặng người nghèo 3- 4 căn nhà tình
nghĩa, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện
mưu sinh cho thanh niên dân tộc với tổng trị
giá hơn 1 tỷ đồng.

Nhiều chương trình thiện nguyện của anh ra
đời từ những chuyến đi thực tế viết báo. Tháng
4-2009, anh tham gia cùng nhóm phóng viên
Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện loạt ký sự
dài 18 kỳ “Trở lại Trường Sơn huyền thoại”.
Loạt phóng sự có tiếng vang này đã tạo đà,
khơi nguồn Chương trình “Nghĩa tình Trường
Sơn” do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức thực
hiện trong 5 năm với nhiều công trình, việc
làm ý nghĩa cho Trường Sơn với tổng giá trị
hơn 130 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến nay, anh
có nhiều chuyến đi trở lại Trường Sơn và có
nhiều bài viết phản ánh đời sống khó khăn của
đồng bào các dân tộc sống dọc đại ngàn
Trường Sơn và bộ đội Biên phòng các tỉnh từ
Thừa Thiên Huế tới Nghệ An. Với tư cách cá
nhân, anh đã vận động và trực tiếp bỏ tiền túi
ra tặng thuốc chữa bệnh thông thường cho 20
trạm xá quân dân y trên dọc tuyến biên giới ở
Trường Sơn thuộc 5 tỉnh Thừa Thiên Huế,
Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.
Chương trình thực hiện từ tháng 6-2019 đến
nay với khoảng gần 1 tấn thuốc chữa bệnh các
loại. Trong năm 2020, anh còn có nhiều hoạt
động hỗ trợ bộ đội Biên phòng các địa phương
này trong công tác phòng, chống dịch COVID-
19, trao tặng hơn 80.000 khẩu trang y tế, 4 máy
phát điện, 400 chiếc đèn pin cá nhân, gần
2.000 thùng mỳ tôm. Trong 2 năm 2019, 2020,
anh còn vận động để trao tặng 7 thuyền công
tác trị giá hơn 300 triệu đồng cho 7 đồn biên
phòng 4 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà
Tĩnh và Nghệ An. Các thuyền công tác này
ngoài việc giúp bộ đội Biên phòng tuần tra,
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bảo vệ biên giới còn tham gia cứu giúp đồng
bào khi bão lũ, chuyển bệnh nhân nặng từ
trong các buôn, làng đi cấp cứu. 

Cuối tháng 5-2021, khi đại dịch COVID-19
bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh, hai vợ chồng
anh đã trao tận tay cho người nghèo, tàn tật,
người bán vé số, buôn bán vỉa hè hơn 10.000
khẩu trang, 2 tấn gạo, 500 thùng mỳ tôm, hơn
20.000 quả trứng gà. Đến đầu tháng 8 cùng
năm, anh kết nối một số doanh nhân và Mạnh
Thường Quân với Ban Dân vận Thành ủy TP.
Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Dược
Sài Gòn thực hiện Chương trình “Túi thuốc
nghĩa tình” (túi thuốc B điều trị COVID-19).
Giai đoạn đầu từ ngày 15 đến 30-8, đã có
20.000 túi thuốc nghĩa tình được trao tận tay
F0 tại các địa bàn “vùng đỏ” ở các quận, huyện
và thành phố Thủ Đức. Giai đoạn tiếp theo cho
đến đầu tháng 12-2021 có thêm hơn 80.000 túi
thuốc nghĩa tình và hơn 800.000 gói thuốc
xông được chuyển đến gia đình có người F0
và các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.
Chương trình này cũng hỗ trợ đến 12 tỉnh,
thành ở miền Tây, Tây Nguyên và phía Bắc.
Giữa tháng 10-2021, vợ chồng anh đã có 5
ngày đêm theo chuyến tàu chở hơn 600 đồng
bào tỉnh Tuyên Quang về quê. Trên chuyến tàu
nghĩa tình đó, hơn 500 túi thuốc nghĩa tình,
sữa, dầu gió, thuốc ho được trao đến người
dân. Không chỉ vậy, từ năm 2006 đến nay anh
đã có 6 lần đi Trường Sa. Trong chuyến đi
Trường Sa tháng 4-2016, từ ý tưởng của Đại
đức Thích Nhuận Đạt, trụ trì chùa Song Tử
Tây (hiện đang trụ trì chùa Trường Sa Lớn),
anh đã vận động thực hiện 4 công trình Bia
phương danh 64 anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma trị
giá gần 800 triệu đồng, đặt tại các chùa: Phúc
Vinh (đảo Phan Vinh), Song Tử Tây (đảo Song
Tử Tây), Nam Huyên (đảo Nam Yết), còn chùa
Sơn Linh (đảo Sơn Ca) đang thực hiện.

Hoạt động từ thiện của anh trong nhiều năm
qua có sự hỗ trợ, tiếp sức của anh chị em trong

gia đình và nhiều nhóm bạn thân. Là phóng
viên, đặt chân đến khắp mọi miền đất nước,
được cảm nhận và chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ
người dân ở vùng xa, khó khăn, vùng biên
cương, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số luôn là niềm vui và hạnh phúc của anh. Anh
còn có người vợ luôn là bạn đồng hành, cộng
sự với anh trong rất nhiều hoạt động từ thiện.
Ở đâu có khó khăn, từ các tỉnh miền Trung
trong cơn bão lũ, đến các vùng biên giới xa
xôi, khó khăn trên đại ngàn Trường Sơn, Tây
Nguyên, các tỉnh trung du phía Bắc, hai vợ
chồng anh lại lên đường. Mỗi năm, vợ chồng
anh có cả chục chuyến đi như thế, trao gửi đến
người nghèo những phần quà nghĩa tình. Vào
giữa tháng 10-2020, chỉ sau 2 ngày cơn bão lũ
ập đến các tỉnh miền Trung, hai vợ chồng anh
đã có mặt tại vùng lũ huyện Hải Lăng (tỉnh
Quảng Trị). Khi thấy hình ảnh vợ chồng anh
trên các mạng xã hội chèo bè, đi thuyền vào
các xã vùng ngập tặng quà cho người dân đang
chìm trong lũ dữ, nhiều nhóm bạn từ thiện và
chị em trong gia đình đã tiếp sức, chuyển tiền
ra cho vợ chồng anh trao giúp được nhiều
người khó khăn hơn. Trong 4 ngày ở giữa vùng
“tâm lũ” này, hai vợ chồng anh đã trao được
hàng trăm phần quà trị giá hơn 300 triệu đồng
đến người dân. 

Tự hào khi là nhà báo có hơn 30 năm đứng
trong hàng ngũ của Đảng, nhà báo Phạm Hoài
Nam cho biết, anh được kết nạp Đảng từ ngày
31-3-1986 trong thời khắc khốc liệt của cuộc
chiến tranh biên giới Tây Nam và Căm-pu-
chia. Là đảng viên kinh qua nhiều nhiệm vụ,
trong những thời điểm khó khăn của đất nước
trước kia và công cuộc đổi mới sau này, cũng
như nhiều đảng viên khác, anh luôn nỗ lực
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Anh khẳng
định, với trách nhiệm của một nhà báo thì bản
thân càng phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn mới
có thể đóng góp và góp phần nhân lên những
điều tử tế trong xã hội r
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1Quyền lực mềm của một quốc gia. Lâu
nay bàn về sức mạnh của một quốc gia,
người ta thường nói đến sức mạnh mềm

của quốc gia đó. Sức mạnh mềm hay quyền
lực mềm của một quốc gia là một khái niệm
có tính hiện thực. Là bởi thực tế cho thấy, có
quốc gia mang trong mình tiềm lực quân sự,
hùng hậu về kinh tế nhưng vị thế quốc tế
không được đánh giá cao. Ngược lại, có những
quốc gia không mạnh về kinh tế, tiềm lực quân
sự còn hạn chế nhưng có thể vận dụng sức
mạnh mềm để thay đổi thái độ, hành vi của
nước khác, thậm chí có thể xoay chuyển tình
thế trở thành có lợi cho mình. 

Sức mạnh mềm nói rộng ra là quyền lực
mềm, đây là khái niệm do GS. Giô-xép Nai
(Joseph Nye), nguyên Hiệu trưởng Trường
Quản trị công J.F. Ken-nơ-đy, thuộc Đại học
Harvard (Hoa Kỳ), chính thức đưa ra vào đầu
thập niên 90 của thế kỷ XX. Theo đó, sức
mạnh mềm là khả năng tạo sức hấp dẫn, lôi
cuốn, thu hút để các nước khác bằng cách nào
đó tự nguyện thay đổi hành vi, chính sách phù
hợp với điều mà nước mình muốn, thay vì ép
buộc thông qua sức mạnh kinh tế và quân sự.
Khác với sức mạnh cứng là áp đặt, ép buộc,
sức mạnh mềm là khơi gợi, thu hút, tự giác đi
theo. Cũng theo GS. Giô-xép Nai, sức mạnh
mềm của một quốc gia thường xuất phát từ ba
nguồn: Giá trị văn hóa, giá trị chính trị và
chính sách đối ngoại. 

Theo Báo cáo chỉ số quyền lực mềm toàn
cầu (Brand Finance Global Soft Power Index
Report) năm 2021, Việt Nam là quốc gia duy
nhất trong khối ASEAN được nâng hạng
trong bảng xếp hạng quyền lực mềm toàn

cầu. Cụ thể, vị trí của Việt Nam được cải
thiện, tăng 2,5 điểm, từ vị trí 50/60 lên
47/105 các quốc gia được xếp hạng. Việt
Nam được đánh giá là điểm sáng nhờ sự tăng
hạng vượt bậc về thương hiệu quốc gia và
những kết quả về kinh tế, xã hội đạt được
trong năm qua.

2Quyền lực mềm của một con người. Trên
chuyên mục Góc nhìn báo VnExpress.net

ngày 8-4-2021, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội viết:
“Tôi cũng có dịp luận giải với nguyên Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang rằng, Chủ tịch nước
chính là người nắm giữ quyền lực mềm, bao
gồm các giá trị đạo đức được ông thể hiện qua
hình ảnh công chúng của mình. Quyền lực đạo
đức tỏa ra từ tình thương yêu, sự cao thượng,
lòng bao dung và cách hành xử mẫu mực. Nhờ
sự lôi cuốn của những phẩm chất này mà Chủ
tịch nước có thể dẫn dắt cả dân tộc. Đây chính
là quyền lực mềm của chế định Chủ tịch nước.
Lấy Hồ Chủ tịch làm ví dụ. Bác bỏ gạo của
mình vào hũ để tiết kiệm, hàng triệu người đã
noi theo chứ không cần ra lệnh cho ai cả”. 

Ý kiến của TS. Nguyễn Sĩ Dũng thật sự là
một khám phá. Có lẽ ông là người đầu tiên ở
Việt Nam đề cập cụ thể đến khái niệm quyền
lực mềm của một con người. Từ đó tôi hiểu
thêm: Chủ trương đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh là tâm nguyện xuất phát từ con tim
của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân
nước Việt Nam chúng ta. “Ta bên Người,
Người tỏa sáng trong ta” (thơ Tố Hữu). 

3Quyền lực mềm không quy định thành
văn trong Hiến pháp và văn bản pháp

Sức mạnh mềm - Quyền lực mềm
MA VăN KHÁNG
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luật, nhưng nó hiển hiện và có tác động rất
lớn tới đời sống xã hội. Từ nhận thức có tính
tiền đề đó có thể suy ra, ngoài những tầm
vóc lớn như các danh nhân, anh hùng, liệt
sĩ… có ảnh hưởng đến cộng đồng, dân tộc,
xã hội, thì mỗi cá nhân con người, từ trình
độ chính trị, nhân cách đạo đức của mình
cũng có thể tỏa sáng và có ý nghĩa tích cực
trong đời sống. 

Trong một gia đình, sức hấp dẫn đối với
con cái là đạo đức mẫu mực của ông bà, cha
mẹ. Trong nhà trường, sức cảm hóa học sinh
là tài năng và sự mô phạm của thầy, cô giáo.
Trong một cơ quan, đơn vị, uy tín của cơ
quan, đơn vị phụ thuộc vào phẩm cách của
người đứng đầu. Trong cuộc sống, trong các
phong trào xã hội, sức ảnh hưởng, lôi cuốn
của người cán bộ, đảng viên là ở đâu? Trước
hết là ở phẩm chất chính trị, là lẽ sống với lý
tưởng cao đẹp của người cán bộ, đảng viên.
Nói đến đảng viên, trước hết là nói đến phẩm
chất chính trị. Là nói đến tính tiền phong
gương mẫu về quan điểm, thái độ sống và lý
tưởng mà người đó theo đuổi. Uy tín của
người cộng sản, sức cảm hóa của người đảng
viên bắt nguồn từ đó. 

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá 

Rất đậm hương và rộn tiếng chim”. 
Chính lý tưởng sống, khuynh hướng chính

trị cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản đã trở thành
mặt trời chân lý, tạo nên một lực hấp dẫn, một
sức mạnh mềm cuốn hút tâm hồn chàng thi sĩ
Tố Hữu đó từ năm 18 tuổi. 

Nói đến người đảng viên là nói đến phẩm
chất chính trị, lý tưởng sống. Một khi xa rời
chính trị, nhạt nhòa với lý tưởng thì người đó
đã tự tước bỏ đi cái làm nên giá trị căn bản
của mình, phủ định năng lực, uy tín cần có
của mình. Vì sao? Vì sức mạnh mềm, phẩm
chất chính trị của người đảng viên trên thực

tế nhiều khi là yếu tố có ý nghĩa quyết định
của sự dẫn dắt, sự phát triển, trước khi hoặc
cùng lúc nói đến tác động của mệnh lệnh, chế
định, tài năng và của cải vật chất! Vì sao? Vì
cách sống của người lãnh đạo có sức thuyết
phục trực tiếp, ngay lập tức vào cảm giác mỗi
con người. Vì sức mạnh mềm có thể tác động
đến cộng đồng bằng sự cảm hóa một cách tự
nhiên, tự nguyện, không gò ép nên nhanh
chóng thăng hoa. Vì bản thân sức mạnh mềm
có giá trị tự thân, là sức mạnh nội tại nên nó
có năng lực quy tụ, tập hợp lực lượng, đoàn
kết, thống nhất, đồng lòng. Như dòng chảy
không ngừng nghỉ, sức mạnh mềm vô hình
nhưng có sự thẩm thấu lâu dài, bền bỉ qua
thời gian. 

4Phẩm chất chính trị là một bộ phận quan
trọng của nền tảng tinh thần trong mỗi cán

bộ, đảng viên. Suy thoái về tư tưởng chính trị,
xa rời lý tưởng, lạnh nhạt với lý tưởng sẽ làm
suy yếu tính tiên phong, gương mẫu của cán
bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến sức chiến đấu
của mỗi tổ chức đảng, của hệ thống chính trị
và làm giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng
và Nhà nước. 

Trong chặng đường lịch sử hơn 92 năm vẻ
vang, Đảng ta đã trở thành người lãnh đạo
được Nhân dân tuyệt đối tin yêu. Là người
cộng sản, mỗi đảng viên mặc nhiên được
hưởng thụ uy tín, niềm tin, giá trị tinh thần,
sức mạnh mềm to lớn đó. Giá trị ấy, sức mạnh
mềm ấy là di sản tinh thần quý giá đã được
hàng triệu đảng viên trong trường kỳ lịch sử
đấu tranh ngoan cường đầy gian khổ, hy sinh
bồi đắp nên. Thừa hưởng giá trị đó cũng có
nghĩa là mỗi đảng viên phải thể hiện các phẩm
chất cộng sản cao đẹp qua hình ảnh của chính
mình, để từ đó lan tỏa ảnh hưởng, sức lôi cuốn
đến với nhân dân. Đó cũng chính là để nâng
cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền
của Đảng như Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng đã đề ra r
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Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ
quan Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí

Cộng sản, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung
ương đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia,
Triển lãm ảnh và sách với chủ đề “Nâng cao
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá
nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên
Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì
và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Võ
Văn Thưởng nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh
đặc biệt quan tâm đến xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh
đạo, trách nhiệm cầm quyền, thực hiện sứ
mệnh giai cấp và dân tộc. Mấu chốt của xây
dựng Đảng về đạo đức là ở thực hành đạo đức
cách mạng, nói đi đôi với làm, “thi hành một
nền chính trị liêm khiết”. Các cấp ủy, tổ chức
đảng cần bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức

năng, nhiệm vụ từng cơ quan để thực hiện tốt
nội dung “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét
sạch chủ nghĩa cá nhân theo Tư tưởng Hồ Chí
Minh”, trong đó phải nhận thức đầy đủ, sâu
sắc vai trò, vị trí quan trọng của công tác xây
dựng Đảng về đạo đức; về tính cấp thiết phải
nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ
nghĩa cá nhân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất
lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, gắn
với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tự soi,
tự sửa của mỗi cán bộ, đảng viên. Đề cao kỷ
cương, kỷ luật trong Đảng; đẩy mạnh công tác
kiểm tra, giám sát, gắn với đổi mới phương
thức lãnh đạo; đẩy mạnh phong trào thi đua
học tập và làm theo Bác thực chất, hiệu quả,
chú trọng xây dựng những mô hình, điển hình
tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng về đạo
đức; tăng cường phản ánh, giới thiệu gương
người tốt, việc tốt… r

P.V

Hội thảo khoa học quốc gia
“nâng cao đạo đức cách mạng, Quét sạch chủ nghĩa cá nhân 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh” 

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc
đánh giá 1 năm triển khai kết Luận số 01-kL/tW của bộ chính trị 

Chiều 19-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ
chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn

quốc đánh giá 1 năm triển khai 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 “Về
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí
Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ

trì Hội nghị. 
Việc thực hiện Kết luận số 01 bước đầu đã

góp phần tạo tiền đề, nền tảng, thúc đẩy mạnh
mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn
mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí
Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Một năm qua đã
xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng
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Chiều 19-5, Ban Tổ chức Trung ương tổ
chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý

vào dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện
Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của
Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ
nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đồng chí
Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung
ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường
trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, về cơ
bản, toàn bộ hệ thống văn bản liên quan đến
công tác cán bộ và quản lý cán bộ thuộc thẩm
quyền Bộ Chính trị ban hành đã đầy đủ, rõ
ràng, cụ thể để tổ chức thực hiện… Nhiều văn
bản đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới từ
cuối nhiệm kỳ Đại hội XII sang nhiệm kỳ Đại
hội XIII, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng quan
tâm quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy
định về công tác cán bộ. 

Ban Tổ chức Trung ương hiện đang xây
dựng, sửa đổi bổ sung dựa trên quá trình triển
khai thực hiện Quy định số 105. Dự thảo Quy
định mới gồm có 6 chương, 34 điều và 3 phụ
lục với hai điểm được nhấn mạnh là Đảng

thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và đảm
bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Quy định sẽ
giúp chọn lựa được cán bộ đủ năng lực, có đạo
đức cho Đảng, đúng với vị trí chức danh được
bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử, chống chạy
chức, chạy quyền, lạm dụng, tuỳ tiện trong
công tác cán bộ. Ban Tổ chức Trung ương sẽ
lắng nghe, tiếp thu tối đa các góp ý và tập trung
nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Quy định mới
để trình Bộ Chính trị r

P.V

tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối
cảnh mới và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.
Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn,
đáp ứng yêu cầu đề ra, cần tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận
số 01, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XI, XII) và các kết luận, quy định
của Trung ương, tập trung hơn nữa vào các nội
dung sau: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu
gương Bác kết hợp chặt chẽ với thực hiện

nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phát
huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ
và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp,
hình thức tuyên truyền về học và làm theo Bác.
Nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc
gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người
gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình
Việt Nam thời kỳ mới... r

P.V

Tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Quy định của Bộ Chính trị
Về phân cấp Quản Lý cán bộ Và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 

công chức, viên chức tiếp thu góp ý của
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân
dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và
Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 25-5-2017 của
BTV Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về việc ban
hành Quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua
MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội
và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ
trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền
các cấp trước khi ban hành r

PHÁT HUY VAI TRÒ...
(Tiếp theo trang 44)



X©y dùng §¶ng sè 6-2022   63

QUỐC TẾ

tinh giản biên chế ở Pháp
Cộng hòa Pháp có nhiều thành công trong

việc tinh giản biên chế. Số lượng công chức
giảm cùng với các biện pháp bố trí, sắp xếp
cũng như đào tạo, đánh giá, sử dụng, chế độ,
chính sách đối với công chức hợp lý đã góp
phần cải thiện chất lượng đội ngũ công chức và
chất lượng dịch vụ công cho xã hội. Chính phủ
Pháp thực hiện tinh giản biên chế, cắt giảm chi
phí và nâng cao năng lực cho hệ thống công vụ,
đồng thời có quyền sa thải nhân viên hợp đồng
mở (hợp đồng vô thời hạn) nhưng bắt buộc
phải đề xuất tái phân bổ trước đó. Chính phủ
khuyến khích nhân viên tự nguyện nghỉ việc
trong chương trình tái cấu trúc, cải cách hành
chính trong khu vực công. 

Đối với công tác tuyển dụng công chức,
nước Pháp đều thông qua kỳ thi cạnh tranh cấp
Trung ương có đánh giá thâm niên trong nghề,
chuyên môn. Các vị trí việc làm đều thông báo
ra bên ngoài và tuyển dụng cả bên ngoài, chỉ
cần nộp hồ sơ xin việc kèm vị trí việc làm
muốn ứng tuyển. Các giải pháp đặt ra là tăng
cường tuyển dụng bên ngoài cho các vị trí quản
lý cấp cao và giảm các vị trí tuyển dụng kỹ
thuật hay thư ký. Một loạt các chính sách mới
đưa vào thay thế chính sách cũ, có ưu tiên cho

phụ nữ và người khuyết tật trong chương trình
tuyển dụng.

Việc xây dựng vị trí việc làm của Pháp bắt
nguồn từ những thách thức và yêu cầu đặt ra đối
với Chính phủ. Nước Pháp đưa ra các luận điểm
để áp dụng những thành tựu tiên tiến của mô
hình này. Thứ nhất, Pháp xem xét đâu là chức
năng, nhiệm vụ chính của các bộ, có sáp nhập
chúng với nhau được không. Thứ hai, trong bối
cảnh Liên minh châu âu và từng quốc gia thành
viên đang đứng trước thử thách của khủng
hoảng kinh tế tài chính thì mỗi quốc gia thành
viên đều phải cắt giảm chi tiêu ngân sách. Xây
dựng vị trí việc làm được các chuyên gia Pháp
cho là cơ hội vàng để Chính phủ giải quyết
những khó khăn thách thức. Thứ ba, sự thay đổi
về pháp luật tài chính ngân sách. Theo quy định
của Luật Ngân sách mới, một tổ chức được
thành lập phải chứng minh được sự ra đời và
tồn tại của mình là phù hợp mục tiêu, bảo đảm
được về nguồn lực và nguồn lực đó bảo đảm
cho tổ chức hoạt động có hiệu quả.

Trong giai đoạn 2007-2012, Pháp đặt ra mục
tiêu cứ 2 người nghỉ hưu thì sẽ có 1 người thay
thế. Việc cắt giảm từ 2 nguồn: Nguồn vào từ
việc giảm tuyển dụng biên chế; Nguồn ra từ
chính sách 2 người về hưu thì tuyển 1 người

KINH NGHIỆm TINH GIẢN BIÊN CHẾ 
ở một số nước

ĐăNG KHOA

Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, đáp ứng yêu
cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, việc nghiên cứu kinh nghiệm thành công
về tinh giản biên chế của nhiều quốc gia trên thế giới là cần thiết và có ý nghĩa
đối với nước ta. Trong phạm vi bài viết này, Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới
thiệu kinh nghiệm tinh giản biên chế ở Cộng hòa Pháp, Xin-ga-po và Nhật Bản.



thay thế và cắt hợp đồng với những người
không trong biên chế chính thức. Quản lý công
chức theo mô hình chức nghiệp nhưng nền hành
chính Pháp hiện nay cũng đang thay đổi để phù
hợp hơn với quá trình nhất thể hóa ở châu âu.
Tôn trọng những đặc điểm riêng, khác nhau và
thống nhất những điểm chung, vì thế nền hành
chính Pháp không chỉ nhấn mạnh đến hệ thống
ngạch, bậc mà còn chú ý đến quá trình quản lý
công chức như các nước khác. Hướng tới nền
hành chính phù hợp với phương thức quản lý
mới, quản lý theo mục tiêu, kế hoạch chiến
lược, quản lý nhóm, quản lý chất lượng công
việc, đồng thời sự thay đổi cũng đáp ứng những
yêu cầu khắt khe của việc khoán ngân sách,
ngân sách không tăng, biên chế phải giảm mà
vẫn phải bảo đảm chất lượng công việc.

Kết quả, từ năm 2007-2012 công vụ nhà
nước giảm 500.000 người. Việc cắt giảm đã tiết
kiệm cho ngân sách 15 tỷ USD. Tuy nhiên, đây
mới chỉ giải quyết được vấn đề về số lượng.
Chính sách tinh giản vẫn mang tính cơ học, cắt
giảm những người có thâm niên ít hơn ra khỏi
biên chế. Điều đó cho thấy tinh giản biên chế
là một hoạt động vô cùng khó khăn, mâu thuẫn:
Vừa muốn người lao động nghỉ hưu nhưng vừa
có chính sách kéo dài tuổi nghỉ hưu. Việc cắt
giảm lao động hợp đồng cũng thuần túy là việc
giảm số lượng những người ký hợp đồng từ 2
đến 3 năm, không cắt giảm những người lâu
năm, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng
công việc của họ.

Trên tinh thần kế thừa và đổi mới, từ năm
2012 đến nay Pháp đã tiến hành tinh giản biên
chế hằng năm không chỉ theo cơ học như giai
đoạn trước. Chính phủ Pháp xác định nhiệm vụ
nào Nhà nước phải làm, nhiệm vụ nào tư nhân
được làm rồi mới nghĩ đến cắt giảm biên chế.
Bên cạnh việc giảm công chức, Pháp chú trọng
việc tăng lương (khoản tiết kiệm từ ngân sách
sẽ dành để chi trả lương theo vị trí việc làm gắn
với chất lượng công việc). Đồng thời, thực hiện

đồng bộ với các biện pháp quản lý nguồn nhân
lực như: Đơn giản hóa và đa dạng hóa tuyển
dụng trong đổi mới ra đề thi, trong dạy học tại
các trường đại học về công vụ, công chức và
chuyên biệt hóa ban giám khảo. Hợp lý hóa các
hoạt động đào tạo ban đầu và đào tạo thường
xuyên. Cá biệt hóa công tác quản lý nguồn nhân
lực đối với trả lương và đánh giá… Chính phủ
Pháp xác định việc cắt giảm được tiến hành có
đối thoại nhiều hơn, đề cao trách nhiệm của
người đứng đầu trong hoạt động này. Việc cắt
giảm trở thành nhiệm vụ và trách nhiệm của
người đứng đầu tổ chức, họ bị đánh giá và được
trả lương cho việc cắt giảm đó. 

Việc trả lương mềm dẻo hơn. Về nguyên tắc,
lương là một khoản được tổng hợp từ hai phần:
Tiền lương theo ngạch bậc (theo hệ số) và tiền
lương theo phụ cấp (tiền thưởng). Tiền lương
theo phụ cấp (tiền thưởng) được căn cứ vào: 1)
Tính chất của công việc - tầm quan trọng của
vị trí công việc; khó khăn đặc biệt trong việc
thực hiện; gò bó về thời gian, chức năng quản
lý… 2) Kết quả trong công việc gắn với đánh
giá cá nhân. Ngoài ra, trong công tác đánh giá
nhân viên - một trong những căn cứ để tinh
giản biên chế cũng giao nhiều trách nhiệm cho
nhà quản lý. Nhà quản lý sẽ gặp nhân viên 4
lần trong 1 năm và mỗi lần 15 phút để gặp gỡ,
lắng nghe nhiều hơn và giải quyết kịp thời
những vấn đề vướng mắc. Đồng thời, việc đánh
giá cũng trở thành nhiệm vụ và động lực cho
người quản lý, lãnh đạo bởi lẽ họ có đánh giá
tốt mới được trả lương cao (phần lương trả cho
vị trí việc làm). Đến ngày 31-3 hằng năm mà
chưa đánh giá hết là không hoàn thành nhiệm
vụ. Đây là động lực để nhà quản lý học kỹ năng
về đánh giá. Kết quả đánh giá nhân viên là căn
cứ tinh giản biên chế cho cơ quan nhà nước.

tinh giản biên chế ở Xin-ga-po
Năm 1959, Chính phủ Xin-ga-po bắt đầu

quá trình cải cách hành chính, tinh giản biên
chế để hợp lý hóa cấu trúc và các thủ tục của
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bộ máy hành chính công nhằm mục đích thúc
đẩy hiệu quả tổ chức và đạt được các mục tiêu
phát triển quốc gia ngay từ thời kỳ tự trị. Vào
những năm 60 của thế kỷ trước, quốc gia này
đã có một chương trình “cải cách nhân tài” liên
quan đến khu vực công bao gồm một số bước
để cải cách ngành dịch vụ công thích nghi với
yêu cầu của người dân. Ngay từ những năm 80
của thế kỷ trước, các văn phòng dịch vụ công
của Xin-ga-po đã hoàn toàn vi tính hóa để tăng
hiệu quả giải quyết công việc của Chính phủ
và giảm tiêu thụ giấy. Chính phủ đã đề ra chiến
lược làm việc và nghỉ hưu có chọn lọc. Yếu tố
duy nhất để lựa chọn nhân lực là tính cạnh
tranh trong công việc. Nhờ quá trình này, một
số lượng lớn công chức hoạt động không hiệu
quả đã bị loại. 

Sau khi tách ra khỏi liên bang Ma-lai-xi-a,
Chính phủ Xin-ga-po đã bắt đầu chính sách
tuyển dụng dựa trên năng lực thực tiễn đối với
các nhân sự cấp cao, thu hút họ tham gia vào
khu vực công với những hậu đãi về học bổng
và đãi ngộ. Chính phủ đã thành lập Cơ quan
Dịch vụ công (PSD) hoạt động như một cơ
quan điều hành, tham vấn cho Chính phủ về
việc bổ nhiệm, bãi nhiệm và kỷ luật nhân lực
nhà nước. Để thu hút được những người giỏi
nhất và tài năng nhất, PSD cung cấp nhiều học
bổng hấp dẫn và nhiều gói hỗ trợ khác nhau.
Những học sinh chấp nhận học bổng có nghĩa
vụ phải làm việc trong Nhà nước sau khi tốt
nghiệp trong một số năm nhất định. Việc thăng
tiến và xếp hạng nhân viên có liên quan chặt
chẽ đến các bằng cấp, kết quả trong công việc
và phải trải qua quá trình đánh giá.

Hiện nay, các cơ quan hành chính ở Xin-ga-
po đã có khả năng cung cấp các dịch vụ chất
lượng cao cho người dân, áp dụng các phương
thức nghiêm ngặt, công bằng để tuyển dụng và
thăng tiến cho đội ngũ nhân sự. Việc thăng tiến
và xếp hạng nhân viên liên quan chặt chẽ đến
bằng cấp, kết quả công việc và phải trải qua

quá trình đánh giá. Công chức Xin-ga-po được
trả tương xứng với khu vực tư nhân. Yếu tố này
đóng một vai trò quan trọng để Chính phủ thu
hút và duy trì một tỷ lệ thích hợp đội ngũ nhân
tài của quốc gia. Bộ phận nhân sự gọi là “Cơ
quan phát triển lãnh đạo” có vai trò quan trọng
trong việc lựa chọn tài năng cho các vị trí lãnh
đạo khối nhà nước. Chính phủ Xin-ga-po hiểu
rằng triết lý quản lý lấy nhân viên làm trung
tâm là cần thiết để các cơ quan nhà nước thu
hút, động viên, giữ lại những nhân tài giỏi và
ưu tú nhất cho đất nước. Cho tới nay, “cải cách
nhân tài” trong khu vực công của Xin-ga-po đã
thành công. 

tinh giản biên chế ở nhật Bản
Sau giai đoạn tăng trưởng thần kỳ, từ năm

1990 kinh tế Nhật Bản bắt đầu suy thoái, sức
ép cải cách đặt lên Chính phủ và các chính trị
gia. Ngay sau khi nhậm chức, tháng 11-1996
Thủ tướng Ha-si-mô-tô đã lập tức thành lập
Hội đồng Cải cách Hành chính đặt dưới sự chỉ
đạo trực tiếp của Thủ tướng. Luật cơ bản về cải
cách bộ, ngành quy định những nguyên tắc cơ
bản để tái cấu trúc bộ, ngành, kế hoạch và biện
pháp cải cách, tinh gọn bộ máy chính thức có
hiệu lực từ tháng 6-1998. Các đời Thủ tướng
Nhật kế tiếp đều rất quan tâm đến vấn đề này.
Hiện nay ở Nhật Bản, nhiều bộ, ngành được
sáp nhập thành bộ đa ngành như Bộ Giáo dục
- Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công nghệ,
Bộ Nội vụ - Du lịch - Thông tin và Truyền
thông, Bộ Đất đai và Giao thông, Bộ Lao động
và Y tế, Bộ Kinh tế - Thương mại và Công
nghiệp… Vì thế, Nhật Bản hiện chỉ còn 11 bộ
và Văn phòng Chính phủ.

Để giảm số lượng công chức và người
hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Nhật Bản
đã đẩy mạnh tư nhân hóa và coi đây là giải
pháp căn bản. Nước Nhật ngay từ thời Minh
Trị Duy Tân, năm 1871 sở hữu tư nhân đã
được hợp pháp hóa, đất đai được định giá theo
thị trường. Từ tháng 10-2007, Nhật Bản bắt
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ngành, đơn vị, trưởng, phó phòng, ban phù hợp.
Biện pháp giải quyết số cán bộ dôi ra, trong đó có
kế hoạch luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thực hiện
chính sách, nghỉ chế độ... Quan tâm chỉ đạo việc tinh
gọn bộ máy, tinh giản biên chế cán bộ xã, phường,
thôn, tổ dân phố. Tổng hợp tình hình, tham mưu báo
cáo cấp ủy, thường trực cấp ủy xem xét, quyết định.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc
thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế cán
bộ, chấn chỉnh những việc làm không đúng, không
phù hợp với quy định chung, hạn chế những thắc
mắc, khiếu nại của cán bộ, nhân viên trong triển
khai thực hiện. Hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết
rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện, kịp thời
biểu dương những đơn vị, địa phương làm tốt, tổ
chức bộ máy, biên chế cán bộ được sắp xếp tinh
gọn, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt
nhiệm vụ chính trị được giao r

dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) với
phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”
trong công tác xây dựng Đảng. Thông qua báo
chí, bằng những câu chuyện về người thật, việc
thật, những thành tựu trong thực hiện nghị
quyết của Đảng ở Lào Cai đã được thể hiện
sinh động, phong phú, giúp cán bộ, đảng viên,
nhân dân thêm tin tưởng vào chủ trương,
đường lối của Đảng.

Công tác thông tin, tuyên truyền ở Lào Cai
đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố
niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân trong tỉnh về quan điểm, chủ trương,
mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các
cấp đã đề ra. Nhờ đó, các cấp ủy đảng đã tạo
được sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy mạnh
các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm

khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Năm
2021, tăng trưởng GRDP của Lào Cai đạt
5,33%, đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương. Các lĩnh vực văn hóa - xã
hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực;
quốc phòng - an ninh được tăng cường; hoạt
động đối ngoại thu được nhiều kết quả; cải
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
luôn đứng trong tốp đầu so với các tỉnh, thành
phố trong cả nước. Công tác xây dựng Đảng,
chính quyền và hoạt động của các tổ chức
chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ, hệ thống
chính trị các cấp được củng cố, trở thành nền
tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền,
Nhân dân các dân tộc Lào Cai thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phấn
đấu sớm đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển
của cả nước r

LÀO CAI ĐỔI MỚI...
(Tiếp theo trang 47)

CÁN BỘ TỔ CHỨC...
(Tiếp theo trang 53)

đầu tiến hành tư nhân hóa khoảng 24.000
bưu cục của Nhà nước. Tư nhân hóa các
dịch vụ công, tự chủ hóa các trường đại
học và pháp nhân hóa các tổ chức công
(trước trực thuộc Chính phủ, sau trở
thành đơn vị độc lập) là những giải pháp
giảm mạnh số lượng người hưởng lương
từ ngân sách. Hiện nay, Nhật Bản vẫn
tiếp tục đề ra mục tiêu mỗi năm giảm tiếp
2% số công chức. Vụ Nhân sự thuộc Nội
các Nhật Bản kiểm soát ngặt nghèo việc
gia tăng công chức Nhà nước, chỉ cho
tăng biên chế khi thực sự cần có thêm
nhân viên để ứng phó, xử lý những vấn
đề hệ trọng, khẩn cấp của đất nước. Để
chọn được đội ngũ công chức chuyên
nghiệp, mẫn cán và tuân thủ kỷ luật, các
cơ quan nhà nước sẽ căn cứ vào “ngân
hàng nhân sự” gồm những người đã vượt
qua kỳ thi quốc gia để lựa chọn cán bộ
ưu tú cho bộ máy của mình r



CôNG TÁC CÁN BỘ 
Xin hỏi, việc xét thăng hạng chức danh
nghề nghiệp cho giảng viên trường chính

trị tỉnh được thực hiện theo quy định, hướng
dẫn nào?

tranvuxs@...

œHiện nay, việc thăng hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức được thực hiện

thống nhất theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
ngày 25-9-2020 của Chính phủ, đã phân cấp
việc thi (xét) thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức hạng II, III cho các cơ quan
quản lý viên chức ở Trung ương; các tỉnh ủy,
thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với
Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức
chuyên ngành để tổ chức thực hiện. Theo đó,
việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho
giảng viên trường chính trị tỉnh sẽ do các tỉnh
ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp
với Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên
chức chuyên ngành (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
(để xem xét, giải quyết các nội dung đặc thù
nếu có) tổ chức thực hiện theo đúng quy định
của pháp luật.

Hiện nay, Quy định số 57-QĐ/TW ngày
8-2-2022 của Ban Bí thư về đối tượng,

tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính
trị quy định tuổi cán bộ đi học trung cấp lý luận
chính trị hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi,
nam từ 35 tuổi trở lên; cao cấp lý luận chính
trị hệ không tập trung: Nữ từ 38 tuổi, nam từ
40 tuổi trở lên và không quy định ưu tiên về
tuổi đối với cán bộ đoàn. Tuy nhiên, tại Khoản
3, Điều 23, Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8-
2-2010 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy
chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh quy định: “Độ tuổi đi học tại chức về lý
luận chính trị đối với cán bộ đoàn có thể ít hơn
5 tuổi so với các đối tượng khác”. Xin hỏi, hiện
nay quy định này có còn được áp dụng trong
việc cử cán bộ đoàn đi học lý luận chính trị hệ

không tập trung không? 
Ban tổ chức tỉnh ủy Bắc kạn

œĐiều 12, Quy định số 57-QĐ/TW ghi rõ:
“Quy định này có hiệu lực kể từ ngày

ký, thay thế các điều khoản trong các quy định
trước đây không còn phù hợp”. Vì vậy, việc
thực hiện tuổi đi học lý luận chính trị hệ không
tập trung đối với cán bộ đoàn thực hiện theo
Quy định số 57-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của
Ban Bí thư về độ tuổi đi học lý luận chính trị.

Cơ SỞ ĐảNG, ĐảNG VIÊN
Về người giới thiệu vào Đảng, đảng ủy cơ
quan tôi hướng dẫn như sau: Nếu còn

trong tuổi Đoàn (dưới 30 tuổi): Do một đảng
viên chính thức và đoàn thanh niên cơ sở ban
hành nghị quyết giới thiệu; có lấy ý kiến nhận
xét của công đoàn. Nếu ngoài tuổi Đoàn: Do
một đảng viên chính thức và công đoàn cơ sở
ban hành nghị quyết giới thiệu.

Xin hỏi, đảng ủy cơ quan tôi hướng dẫn như
vậy có đúng không?

nhphu.nb@...

œHiện nay, thủ tục kết nạp đảng viên (kể
cả kết nạp lại) được thực hiện theo Điều

4, Điều lệ Đảng khóa XI. Cụ thể, người vào
Đảng phải: “Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;
Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ; Được hai
đảng viên chính thức giới thiệu. Nơi có tổ chức
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải
là đoàn viên, được BCH đoàn cơ sở và một
đảng viên chính thức giới thiệu. Ở các cơ quan,
doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào
Đảng phải là đoàn viên công đoàn cơ sở và một
đảng viên chính thức giới thiệu”.

Điểm 3.5, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày
28-9-2021 của Ban Bí thư hướng dẫn một số
vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng về việc lấy
ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội
nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi
người vào Đảng cư trú, quy định: “Chi ủy hoặc
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bí thư chi bộ (nơi chưa có chi ủy) lấy ý kiến của
đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội mà
người vào Đảng là thành viên; lấy ý kiến của
chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư
trú của người vào Đảng; tổng hợp thành văn
bản báo cáo chi bộ”.

Thủ tục kết nạp đảng viên là người ngoài
tuổi Đoàn tương tự thủ tục kết nạp đảng viên ở
nơi không có tổ chức Đoàn. Do đó, ngoài việc
thực hiện đúng quy định điều kiện, tiêu chuẩn,
thủ tục kết nạp người vào Đảng theo Điều lệ
Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều
lệ Đảng thì đảng ủy cơ quan bạn hướng dẫn thủ
tục về người giới thiệu vào Đảng như vậy là
đúng với quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Chi bộ tôi trực thuộc đảng ủy cơ sở.
Tháng 2-2022, chi bộ tôi sáp nhập với

một chi bộ khác. Xin hỏi, chi bộ tôi có tổ chức
đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 không? 

nguyenvansam@...

œKhoản 5, Điều 13 Điều lệ Đảng quy
định: “Từ tổ chức cơ sở đảng đến đảng

bộ trực thuộc Trung ương nếu được thành lập
mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm
kỳ, thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy
chính thức; chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung
nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ đầu tiên của
các cấp ủy này không nhất thiết là 5 năm để
nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội
của tổ chức đảng cấp trên”.

Căn cứ quy định, khi chi bộ sáp nhập với chi
bộ khác vào tháng 2-2022 thì tổ chức đại hội
chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo quy định.

Chi bộ trực thuộc đảng ủy cấp trên cơ sở
có trên 30 đảng viên có được thành lập

đảng bộ bộ phận không? Nếu được lập, đảng
bộ bộ phận đó trực thuộc cấp ủy cấp trên cơ sở
hay trực thuộc cấp ủy nào? 

doantrananhtrang@...

œTại Điểm 19.3.3, Quy định số 24-
QĐ/TW ngày 30-7-2021 của BCH Trung

ương quy định thi hành Điều lệ Đảng quy định:

“Ở một số tổ chức cơ sở đảng có đông đảng
viên có thể được lập đảng bộ bộ phận. Đảng ủy
bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở và là cấp trên
của các chi bộ, sinh hoạt thường kỳ một tháng
một lần…”.

Căn cứ quy định trên thì đảng ủy bộ phận
trực thuộc đảng ủy cơ sở nên chi bộ trực thuộc
đảng ủy cấp trên cơ sở thì không thành lập đảng
bộ bộ phận.

Xin hỏi, đảng bộ bộ phận được khen
thưởng như tổ chức cơ sở đảng hay khen

thưởng như chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở?
Đảng ủy khối Doanh nghiệp trung ương

œCăn cứ Điểm 19.1.a, Hướng dẫn số 01-
HD/TW ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư

hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều
lệ Đảng quy định: “Tổ chức đảng có thành tích
được xét khen thưởng gồm: đảng bộ huyện và
tương đương; tổ chức cơ sở đảng; đảng bộ bộ
phận; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở…”. Do
vậy, đảng bộ bộ phận được khen thưởng như chi
bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo quy định r
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hỘP thư CỘng tÁC ViÊn
Trong tháng 5 năm 2022, Tạp chí Xây dựng Đảng

đã nhận được tin, bài, câu hỏi... của các đồng chí và
các bạn: Trần Cao Anh, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn
Bá Chung, Nguyễn Khắc Duy, Nguyễn Thanh Hoàng,
Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Hương, Đặng Đình
Lựu, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Thị Thanh Nhạn,
nhphu.nb@..., Phạm Quang Sơn, Huỳnh Quang Thái,
Nguyễn Văn Thanh, Lê Hồng Thành, Miễn Văn
Thông, Đỗ Thông, Trần Văn Toàn, Hà Tuấn, Lại Sơn
Tùng, Mai Mộng Tưởng, doantrananhtrang@..., Trần
Văn Việt, Vũ Năng Võ, tranvuxs@...… 

Xin trân trọng cảm ơn và mong các đồng chí, các
bạn tiếp tục cộng tác, viết tin, bài cho Tạp chí số 7-
2022 với chủ đề: Về thực hiện phân cấp quản lý cán
bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kỷ niệm
75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-
7-2022)… Tin, bài, ảnh... ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ,
điện thoại để tiện liên hệ. Gửi thư điện tử theo địa chỉ:
toasoan@xaydungdang.vn. Tiêu đề thư điện tử và tên
file gửi kèm đề nghị dùng tiếng Việt không dấu để tiện
khai thác, sử dụng.

BAN BIÊN TậP


