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Chủ tịCh hồ Chí minh nÓi về
TỔ CHỨC BỘ MÁY

Về tổ chức: Cần chỉnh đốn và kiện toàn bộ máy từ trên xuống dưới làm cho nó gọn gàng,
hợp lý, ít tốn người tốn của mà làm được nhiều việc ích lợi cho nhân dân. 

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 8, tr.155.
Tổ chức phải gọn gàng. Nhiệm vụ của mỗi bộ phận, mỗi người phải quy định rõ ràng. 

Sách đã dẫn (Sđd), tập 8, tr.132.
Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. 

Sđd, tập 8, tr.280.
Một bộ máy là do nhiều thứ máy to nhỏ lắp lại. Các máy ấy đều ăn khớp với nhau, thì
bộ máy tốt và sản xuất nhiều. Nếu chỉ một cái máy nhỏ không ăn khớp, thì cũng đã ảnh
hưởng xấu đến toàn cả bộ máy. 

Sđd, tập 6, tr.408.
Cách mạng cũng như một bộ máy, phải có phân công, người làm việc này, người làm
việc khác, nhưng việc nào cũng cần thiết, cũng quan trọng. Thí dụ trong một cái đồng hồ,
những cái kim thì chạy suốt ngày đêm, những chữ số thì suốt đời đứng một chỗ. Nếu
những chữ số cũng muốn chạy như cái kim, hay là cái kim cũng muốn đứng lại như chữ
số thì không thành cái đồng hồ nữa. 

Sđd, tập 7, tr.180.
… Chúng ta tất cả mọi người, bất kỳ ở một chức vụ nào, cao hay thấp, to hay nhỏ, tất
cả mọi người làm thành một bộ máy. Thiếu một người nào hay có một người làm không
tròn nhiệm vụ là hỏng cả. 

Sđd, tập 8, tr.219.
Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động
cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. 

Sđd, tập 5, tr.68.
Chấn chỉnh bộ máy chính quyền từ dưới lên trên, bắt đầu từ xã; dưới làm lên trên, trên
làm xuống dưới, tự nhiên mọi việc sẽ thành.

Sđd, tập 6, tr.15.
Về biên chế - Từ các bộ, các ngành và các địa phương, bộ máy đều quá cồng kềnh và
càng ngày càng phình ra. Vì vậy mà sinh ra quan liêu, lãng phí.

Sđd, tập 13, tr.314.
… Cơ quan cung cấp tổ chức còn kềnh càng, thừa người, phải sắp xếp cho gọn gàng,
hợp lý, mọi người đều có công việc thiết thực, những người thừa phải đưa đi chỗ thiếu,
những người ở lại phải thi đua nâng cao năng suất của mình. Thế là tinh giản, tinh là năng
suất lên cao, làm cho mau cho tốt, giản là vừa phải, không kềnh càng, tránh hình thức. 

Sđd, tập 7, tr.432.
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LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Cơ quan tham mưu, giúp việC Chung
khối mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện

nhìn từ thực tiễn

YếN THỦY 

từ thực tiễn thí điểm
Quảng Ninh là tỉnh đi đầu trong việc triển

khai thực hiện thí điểm mô hình Cơ quan
chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp
huyện (gọi tắt là Cơ quan Khối). Cơ quan Khối
có chức năng là cơ quan chuyên trách tham
mưu, giúp việc chung cho khối, mà trực tiếp,
thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ, BTV các tổ chức chính trị - xã hội cấp
huyện để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt
động của từng tổ chức; đồng thời là cơ quan
chuyên môn, nghiệp vụ về công tác MTTQ và
các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của
pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức, không
hạn chế vai trò, vị trí, tính chất độc lập của các
tổ chức; bảo đảm sự phối hợp, thống nhất, tiết
kiệm nguồn lực và ngân sách.

Với quy chế phối hợp hoạt động theo
nguyên tắc “9 chung, 14 chia”, mô hình Cơ
quan Khối ở 13/13 huyện, thị xã, thành phố
của tỉnh Quảng Ninh đã hoạt động thông suốt
từ năm 2015 cho đến nay. Qua hơn 6 năm thực
hiện, mô hình Cơ quan Khối đã khẳng định
những kết quả rõ nét, nhất là trong xây dựng,

sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng đủ
mạnh, tập trung chức năng, chia sẻ nhiệm vụ,
khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, tinh giản
biên chế. Tính đến 30-6-2021, số cán bộ công
chức Cơ quan Khối toàn tỉnh Quảng Ninh còn
278 người, giảm 72 người so với khi mới thành
lập, trong đó giảm 29 cấp phó của MTTQ, các
tổ chức chính trị - xã hội. 

Sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-
10-2017 của BCH Trung ương (khóa XII) ban
hành, học tập mô hình của Quảng Ninh, nhiều
địa phương đã mạnh dạn triển khai thực hiện
thí điểm. Có nơi thực hiện trên phạm vi toàn
tỉnh như Bình Phước (11/11), Yên Bái (9/9),
Bắc Kạn (8/8), Quảng Bình (8/8); có nơi thực
hiện thí điểm ở một hoặc một số huyện như:
Tuyên Quang (3), Lâm Đồng (3), Ninh Bình
(1), Hải Phòng (1), Lạng Sơn (1), Bình Thuận
(1)… riêng Quảng Ngãi thí điểm mô hình Cơ
quan Khối ở 2 huyện Bình Sơn, Lý Sơn nhưng
trong quá trình thực hiện gặp nhiều vướng mắc
nên đã giải thể, chấm dứt hoạt động.

Do đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ,
chưa có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương nên
dù chung mục tiêu nhưng mô hình Cơ quan

Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện là một trong những mô hình thiết
thực để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thời
gian qua, mô hình này được thực hiện thí điểm ở nhiều địa phương đã cho thấy
hiệu quả tích cực, đồng thời cũng đặt ra một số vấn đề cần tháo gỡ. 



tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các
tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện được thực
hiện ở mỗi nơi mỗi khác, về cả tên gọi lẫn cơ
cấu tổ chức, cùng với đó là những ưu điểm và
hạn chế tương ứng. Có thể khái quát thành 2
mô hình sau: 

Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp
việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội cấp huyện 

Giống như tên gọi và cơ cấu tổ chức của
mô hình Cơ quan Khối ở Quảng Ninh, nhiều
địa phương cũng thí điểm thực hiện theo mô
hình này. Từ ngày 1-7-2018, Yên Bái thí
điểm thành lập Cơ quan tham mưu, giúp việc
chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị -
xã hội ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Lãnh
đạo cơ quan có 7 đồng chí, gồm 1 thủ trưởng
(là đồng chí Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân
vận cấp ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp
huyện) và 6 phó thủ trưởng (là trưởng các tổ
chức chính trị - xã hội và đồng chí Phó Chủ
tịch Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện).
Bộ phận tham mưu, giúp việc gồm 3 tiểu ban
với 10-12 biên chế.

Cùng mô hình, khác tên gọi, tuyên Quang
thành lập Cơ quan tham mưu, giúp việc chung
khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
cấp huyện với tên gọi Cơ quan Khối dân.
Tháng 11-2018, Cơ quan Khối dân được thực
hiện thí điểm ở 2 huyện Yên Sơn, Na Hang và
triển khai thêm ở TP. Tuyên Quang từ tháng 2-
2019. Việc thực hiện thí điểm mô hình Cơ
quan Khối dân ở Tuyên Quang đã ghi nhận kết
quả tích cực, không chỉ giúp giảm đầu mối,
biên chế; giảm số lượng các cuộc họp, các lớp
bồi dưỡng, tập huấn, kiểm tra, giám sát... mà
còn tiết kiệm thời gian, nguồn lực, kinh phí
hoạt động, giảm sự chồng chéo, trùng lặp trong
hoạt động của từng cơ quan.

Lâm Đồng chọn 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh
và Lâm Hà thực hiện thí điểm mô hình Cơ
quan Khối nhằm cụ thể hoá việc đổi mới nội

dung, phương thức hoạt động của MTTQ và
các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện. Khi
thực hiện nhiệm vụ chung của Cơ quan Khối,
toàn thể cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ
được phân công ở 1 trong 4 ban và chịu sự điều
hành của trưởng khối; trưởng, phó ban và thực
hiện nhiệm vụ của tổ chức mình. 

ninh Bình thực hiện thí điểm mô hình Cơ
quan Khối ở 1 đơn vị là huyện Hoa Lư (hoạt
động từ tháng 1-2019). hải Phòng thí điểm ở
quận Dương Kinh (từ tháng 11-2018). Bình
thuận thí điểm thành lập Cơ quan Khối Dân
vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội
huyện Phú Quý (hoạt động từ tháng 1-2019)…

Việc thành lập Cơ quan chuyên trách tham
mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ
chức chính trị - xã hội ở cấp huyện đã tăng
cường hơn sự lãnh đạo của cấp ủy đối với
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò
lãnh đạo và chất lượng hoạt động của tổ chức
đảng trong các tổ chức được nâng lên. Vừa tập
trung được các nguồn lực (nhân lực, tài chính,
cơ sở vật chất…), vừa tạo sự linh hoạt trong
triển khai nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức;
chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp
việc nói riêng và hoạt động của MTTQ, các tổ
chức chính trị - xã hội nói chung được nâng
lên. Có thể nói, mô hình Cơ quan Khối câṕ
huyện là một trong những dấu ấn của các địa
phương trong triển khai cụ thể hóa Nghị quyết
số 18-NQ/TW của Trung ương.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng cho
thấy những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất
cập của mô hình, như: Công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, mối quan hệ công tác với cơ quan, tổ chức
liên quan còn lúng túng, chưa có sự đồng bộ,
liên thông, thống nhất giữa các địa phương
trong thực hiện. Cán bộ, công chức trong Cơ
quan Khối chưa kịp thích nghi với cơ chế hoạt
động mới nên có ảnh hưởng nhất định tới chất
lượng và hiệu quả công tác. Công tác quản lý,
phân bổ, sử dụng ngân sách cho các hoạt động
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chung gặp khó khăn bởi kinh phí của MTTQ
và các tổ chức chính trị - xã hội do ngân sách
huyện cấp, trong khi kinh phí hoạt động của
Liên đoàn Lao động huyện do ngành dọc cấp
trên phân bổ. Các tổ chức chính trị - xã hội có
các hoạt động chuyên biệt theo luật và điều lệ
riêng, tính chất công việc khác nhau dẫn tới
việc sử dụng ngân sách cho các hoạt động của
các tổ chức cũng khác nhau. Một số văn bản
chỉ đạo của cấp ủy, các cơ quan của huyện và
ngành dọc cấp trên cùng một nội dung nhưng
lại chỉ đạo riêng từng cơ quan, do đó mỗi tổ
chức phải tự xây dựng báo cáo riêng để báo
cáo với huyện và ngành dọc cấp trên. 

Mô hình Văn phòng phục vụ chung khối
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp
huyện 

Từ tháng 9-2018, Quảng Bình triển khai
mô hình Văn phòng phục vụ chung khối
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp
huyện ở 8/8 đơn vị cấp huyện. Theo đó, Văn
phòng phục vụ chung khối MTTQ và các tổ
chức chính trị - xã hội cấp huyện do BTV cấp
ủy cấp huyện thành lập, có biên chế 5-6 người,
thực hiện nhiệm vụ hành chính, phục vụ; bao
gồm các chức danh: Kế toán, văn thư - lưu trữ,
thủ quỹ, phục vụ, lái xe, bảo vệ. Bộ phận Văn
phòng phục vụ chung là đầu mối giúp việc
Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức
chính trị - xã hội cấp huyện, do Thường trực
Ủy ban MTTQ huyện điều hành; giao Chủ tịch
Ủy ban MTTQ huyện làm thủ trưởng cơ quan
và chủ tài khoản của khối. Đối với biên chế
của Liên đoàn Lao động cấp huyện thuộc Liên
đoàn Lao động tỉnh quản lý, thống nhất giao
cho cấp ủy cấp huyện quản lý để thực hiện mô
hình Văn phòng phục vụ chung khối MTTQ
và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện. 

Tỉnh Bình Phước thành lập Văn phòng Các
cơ quan khối mặt trận, đoàn thể và các hội đặc
thù tại 3 huyện, thành phố (Đồng Xoài, Đồng
Phú, Bù Đăng) và Văn phòng chung khối mặt

trận, đoàn thể tại 8 huyện, thị xã. Tháng 10-
2018, Bắc kạn cũng ban hành Đề án số 12-
ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về việc sắp xếp bộ
phận cán bộ tham mưu, giúp việc chung khối
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp
huyện. Thực hiện Đề án 12, 100% huyện,
thành phố trong tỉnh thành lập Văn phòng
chung khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã
hội cấp huyện; phân công lãnh đạo phụ trách,
hoạt động từ tháng 1-2019; ban hành Quy chế
hoạt động của Văn phòng chung theo hướng
dẫn quy chế mẫu của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Sau thời gian hoạt động, mô hình Văn phòng
chung cho thấy hiệu quả tương đối rõ, đạt được
một phần của từng mục tiêu mà Đề án đề ra. 

Mô hình Văn phòng phục vụ chung khối
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp
huyện cho thấy hiệu quả bước đầu. Hoạt động
hành chính toàn khối chất lượng, hiệu quả hơn,
trong đó công tác văn thư - lưu trữ và kế toán
chung đã được chuyên môn hóa, đúng quy
định, tránh tình trạng bố trí công chức kiêm
nhiệm vị trí việc làm không phù hợp với trình
độ nghiệp vụ chuyên môn. Sự phối hợp của
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp
huyện chặt chẽ, thống nhất hơn, tiết kiệm
nguồn lực, tiết kiệm biên chế, hạn chế sự
chồng chéo trong hoạt động. Bộ phận văn
phòng chung cơ bản thực hiện tốt chức năng
giúp việc cho Ủy ban MTTQ và các tổ chức
chính trị - xã hội cấp huyện mà trực tiếp,
thường xuyên là Thường trực Ủy ban MTTQ
và các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức,
điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối
hợp hoạt động của các cơ quan trong khối. 

Tuy nhiên, là mô hình mới nên việc tổ chức,
vận hành hoạt động của Văn phòng chung
trong việc tham mưu, giúp việc chung còn
nhiều lúng túng. Nguyên tắc, tổ chức bộ máy,
biên chế của MTTQ và các tổ chức chính trị -
xã hội có tính độc lập và đặc thù riêng nên

(Xem tiếp trang 21)
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Chủ động triển khai thực hiện
Ngày 8-2-2018, BTV Tỉnh ủy đã ban hành

Kế hoạch số 55-KH/TU về thực hiện Nghị
quyết Trung ương 6 (khoá XII) “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”, trong đó thống nhất chủ trương
thực hiện thí điểm các mô hình như Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra
cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời
là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp
huyện; Bộ phận Văn phòng phục vụ chung
khối mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội cấp huyện; Bộ phận Văn phòng chung
Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã. 

Theo đó, tỉnh Quảng Bình đã triển khai và
thực hiện thí điểm mô hình Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra cấp
huyện tại thị xã Ba Đồn; Trưởng Ban Tuyên
giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi
dưỡng chính trị tại 8/8 đơn vị cấp huyện; Bộ
phận Văn phòng phục vụ chung khối mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại
8/8 đơn vị cấp huyện; Bộ phận Văn phòng

chung Đảng ủy - HĐND - UBND các xã,
phường, thị trấn tại 151/151 đơn vị cấp xã. Quá
trình triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ,
khoa học, dân chủ, vừa làm vừa rút kinh
nghiệm. Mặc dù việc thí điểm kiêm nhiệm
chức danh ở tỉnh Quảng Bình không nhiều
nhưng kết quả thực hiện đạt yêu cầu và mục
đích đề ra, là cơ sở quan trọng để tỉnh nghiên
cứu, triển khai các mô hình khác trong thời
gian tới.

những chuyển biến quan trọng
Về mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp

ủy đồng thời là Chánh Thanh tra cấp huyện.
Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban
Kiểm tra cấp ủy và Thanh tra chính quyền có
nhiều chức năng, nhiệm vụ tương đồng và từ
điều kiện thực tế của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã
thống nhất thực hiện chủ trương thí điểm Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh
Thanh tra cấp huyện tại thị xã Ba Đồn từ ngày
3-12-2018. Qua đó, đã giảm số lượng lãnh đạo,
giúp cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động
liên quan đến kiểm tra, thanh tra thông suốt,
thống nhất hơn. Các đơn thư khiếu nại được

NHÌN LẠI VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM 
CÁC MÔ HÌNH KIÊM NHIỆM CHỨC DANH 

ở Quảng Bình

NGUYễN VIếT XUâN
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương
Đảng (khóa XII) và các kế hoạch, kết luận của Trung ương, BTV Tỉnh ủy Quảng
Bình đã kịp thời triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình kiêm nhiệm chức
danh, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.



tập trung về một mối nhằm bao quát vấn đề và
phân loại để xử lý dễ hơn. Công tác phối hợp
trong thực hiện nhiệm vụ giữa hai cơ quan
được tăng cường, khai thác hiệu quả năng lực
của cán bộ, có sự hỗ trợ nghiệp vụ lẫn nhau khi
thanh tra, kiểm tra. Việc trao đổi thông tin liên
quan đến các vi phạm của cán bộ, đảng viên
sau thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đầy đủ
hơn, từ đó kịp thời xử lý, ngăn ngừa vi phạm
của cán bộ, đảng viên.

Mô hình này mới chỉ làm điểm ở 1 đơn vị,
vừa làm, vừa rút kinh nghiệm nên còn những
bất cập, vướng mắc nhất định. Công việc của
2 đơn vị ở 2 lĩnh vực khá riêng biệt, trực thuộc
2 cấp lãnh đạo khác nhau nhưng chỉ có một
người đứng đầu nên tạo áp lực trong giải quyết
xử lý công việc. Mặt khác, lãnh đạo phải giữ
hai vai và 2 con dấu, một bên cơ quan Ủy ban
Kiểm tra là tham mưu cho cấp ủy, hoạt động
theo quy định của Điều lệ Đảng, một bên là cơ
quan chuyên môn có chức năng tham mưu,
giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, hoạt động theo quy định của Luật
nên có nhiều chồng chéo. Đánh giá quá trình
thực hiện, BTV Tỉnh ủy đã thống nhất chấm
dứt mô hình thí điểm này.

Về mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo đồng
thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính
trị cấp huyện. Để thực hiện mô hình này, BTV
Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu thực hiện đúng
quy định về biên chế đã giao và số lượng cấp
phó: Ban Tuyên giáo cấp huyện không quá 2
phó trưởng ban; Trung tâm Bồi dưỡng chính
trị cấp huyện có 1 phó giám đốc. Có thể bố trí
theo mô hình: Trưởng Ban Tuyên giáo đồng
thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính
trị huyện; Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng
chính trị huyện là huyện ủy viên làm Phó
Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo...
Trên cơ sở đó, BTV cấp ủy cấp huyện của các
huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã ban hành

quyết định phân công Trưởng Ban Tuyên giáo
đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng
chính trị cấp huyện từ tháng 4-2018. Ngay sau
khi có quyết định thực hiện thí điểm, các đơn
vị đã tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện
quy chế làm việc; tiến hành phân công nhiệm
vụ cho từng vị trí cán bộ, công chức, viên chức
theo vị trí việc làm, phù hợp với trình độ, năng
lực, sở trường công tác.

Ưu điểm của mô hình là trong hoạt động
chuyên môn, Trung tâm bồi dưỡng chính trị
cấp huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban
Tuyên giáo cấp ủy huyện nên hai cơ quan có
nhiều thuận lợi khi đi vào hoạt động thí điểm.
Qua thực tiễn, mô hình cũng đã thể hiện sự
hợp lý do sự tương đồng về lĩnh vực hoạt
động đã gắn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp ủy cấp huyện về lĩnh vực giáo dục lý luận
chính trị (thông qua vai trò của Ban Tuyên
giáo huyện ủy) với khâu tổ chức thực hiện
(qua thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm bồi
dưỡng chính trị huyện); nâng cao vị thế của
Trung tâm bồi dưỡng chính trị do đồng chí
Trưởng Ban Tuyên giáo là Ủy viên BTV
huyện ủy; giảm khâu trung gian trong tổ chức
thực hiện; chất lượng, hiệu quả công tác bồi
dưỡng, giáo dục lý luận chính trị vì thế được
nâng lên. Việc thực hiện thí điểm mô hình
Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám
đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
cũng đã góp phần tinh giản biên chế của cả 2
cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác
đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại 8 đơn
vị cấp huyện của tỉnh.

Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình kiêm
nhiệm này vẫn còn một số vướng mắc, khó
khăn. Hầu hết việc điều hành hoạt động của
Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được
ủy quyền cho phó giám đốc, Trưởng Ban
Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm
bồi dưỡng chính trị còn phải kiêm nhiệm nhiều
công việc của Ban Tuyên giáo huyện ủy nên
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chưa dành thời gian nghiên cứu để đổi mới,
nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm.
Quy định cụ thể về chế độ, chính sách và giờ
giảng cho Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời
là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị
chưa rõ, nhiệm vụ tăng nhưng chưa có chế độ,
chính sách thỏa đáng… Mặc dù vậy, BTV Tỉnh
ủy Quảng Bình nhận định mô hình này có
nhiều ưu điểm, kết quả rõ nét, sẽ tiếp tục duy
trì trong thời gian tới.

Về mô hình Bộ phận Văn phòng phục vụ
chung khối mặt trận và các tổ chức chính trị -
xã hội cấp huyện. Bộ phận Văn phòng phục vụ
chung khối mặt trận và các tổ chức chính trị -
xã hội cấp huyện do BTV cấp ủy huyện thành
lập, có biên chế 5 - 6 người, thực hiện nhiệm
vụ hành chính, phục vụ, bao gồm các chức
danh kế toán, văn thư - lưu trữ, thủ quỹ, phục
vụ, lái xe, bảo vệ. Sau khi có thông báo, hướng
dẫn của cấp trên, BTV các huyện ủy, thị ủy,
thành ủy đã ban hành đề án, quyết định về
thành lập Bộ phận Văn phòng phục vụ chung
khối mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội
cấp huyện.

Ngay sau khi có quyết định thành lập, các
đơn vị trong tỉnh đã tiến hành sắp xếp lại bộ
máy, cán bộ, trụ sở làm việc chung cho mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
cấp huyện; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam cấp huyện đã kịp thời chủ
trì xây dựng, ban hành quy chế làm việc của
Bộ phận Văn phòng chung, thống nhất quy
trình giải quyết công việc, phân công lĩnh vực
phụ trách và xây dựng Quy chế chi tiêu nội
bộ để thống nhất trong điều hành, chỉ đạo
công việc.

Mô hình Bộ phận Văn phòng phục vụ
chung khối mặt trận và các tổ chức chính trị -
xã hội cấp huyện đã cho thấy hiệu quả bước
đầu, hoạt động hành chính toàn khối có chất
lượng, hiệu quả hơn, trong đó việc thực hiện
công tác văn thư - lưu trữ và kế toán chung đã

bảo đảm, chuyên môn hóa, đúng quy định,
tránh tình trạng bố trí công chức kiêm nhiệm
vị trí việc làm không phù hợp với trình độ
nghiệp vụ chuyên môn. Sự phối hợp của mặt
trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện
chặt chẽ, thống nhất hơn, tiết kiệm nguồn lực,
biên chế, hạn chế sự chồng chéo trong hoạt
động. Nhìn chung, trong quá trình hoạt động,
Bộ phận Văn phòng chung cơ bản thực hiện
tốt chức năng giúp việc cho khối mặt trận và
các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện mà
trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội trong tổ chức, điều hành công việc
lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các
cơ quan trong khối.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình
thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng
mắc, như: Nguyên tắc, tổ chức bộ máy, biên
chế của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội có tính độc lập và đặc
thù riêng, vì vậy công tác điều hành, xử lý
công việc hằng ngày của Bộ phận Văn phòng
chung, nhất là công tác tài chính, văn thư có
những khó khăn nhất định. Bộ phận Văn
phòng chung được thành lập trên cơ sở điều
động cán bộ của các cơ quan trong khối khi
thực hiện nhiệm vụ nên vừa thực hiện nhiệm
vụ chung tại Văn phòng, vừa đảm nhận công
việc riêng của từng đơn vị. Trụ sở làm việc của
các đơn vị hầu hết phân tán, do đó một số đơn
vị triển khai mô hình này chậm do phụ thuộc
vào việc bố trí nơi làm việc chung. Duy trì mô
hình này sẽ có những khó khăn khi quy định
về tổ chức bộ máy của mặt trận và các đoàn
thể hiện nay không quy định chức danh, vị trí
việc làm cho Bộ phận Văn phòng phục vụ
chung, nhất là vị trí chức danh kế toán và văn
thư - lưu trữ. Do tính đặc thù nên Liên đoàn
Lao động cấp huyện không thực hiện công tác
tài chính chung cùng khối.

Việc duy trì mô hình này cần có quy định,
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hướng dẫn cụ thể về quy chế hoạt động, biên
chế, chức danh, vị trí việc làm, quy chế phối
hợp giữa các đơn vị, cơ chế quản lý tài chính
để tạo sự đồng thuận trong tổ chức bộ máy khi
thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động của
khối được thuận lợi, thông suốt. 

Về mô hình Bộ phận Văn phòng phục vụ
chung Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã.
Quảng Bình thực hiện Bộ phận Văn phòng
phục vụ chung Đảng ủy - HĐND - UBND cấp
xã từ ngày 1-12-2018. Mục đích là để nâng cao
vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất
lượng công tác tham mưu về xây dựng Đảng,
các hoạt động của thường trực, thường vụ đảng
ủy cấp xã. Xem xét điều chỉnh, sắp xếp, bố trí
lại đội ngũ công chức cấp xã trong biên chế
hiện có để sử dụng công chức hợp lý đối với
bộ máy của từng xã cũng như giữa xã này với
xã khác, tránh tình trạng dôi dư, lãng phí cán
bộ, công chức.

Bộ phận Văn phòng phục vụ chung Đảng ủy
- HĐND - UBND xã có số lượng 2 - 3 người
trên cơ sở giữ nguyên 2 công chức văn phòng
- thống kê hiện có hoặc điều động thêm 1 công
chức trên cơ sở rà soát lại công việc ở những
chức danh có 2 - 3 công chức như: Tư pháp -
hộ tịch, văn hóa - xã hội, địa chính - xây dựng,
nông nghiệp - môi trường, kế toán - ngân sách
trong địa bàn từng xã hoặc điều động từ xã này
sang xã khác nhưng không vượt quá số lượng
được giao. Bộ phận Văn phòng phục vụ chung
Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã ngoài chức
năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật thì
có chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác
xây dựng Đảng và tham mưu, phục vụ cho
hoạt động của đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Từ tháng 12-2018 đến nay, có 151/151 đơn
vị cấp xã đã thành lập Bộ phận Văn phòng
phục vụ chung Đảng ủy - HĐND - UBND và
đi vào hoạt động ổn định. Việc thực hiện mô
hình Bộ phận Văn phòng phục vụ chung Đảng
ủy - HĐND - UBND cấp xã đã khắc phục

những khó khăn, bất cập khi một xã có hai văn
phòng nhưng chưa cân đối về chức năng, vị trí
cán bộ đảm nhiệm (Văn phòng đảng ủy do cán
bộ không chuyên trách đảm nhiệm; Văn phòng
HĐND - UBND do công chức đảm nhiệm).
Thành lập Bộ phận Văn phòng phục vụ chung
trên cơ sở sắp xếp, bố trí lại công chức xã và
cán bộ không chuyên trách đã khắc phục tình
trạng thừa công chức ở một số chức danh và
giảm cán bộ không chuyên trách; đồng thời tạo
sự thống nhất trong công tác tham mưu, tổng
hợp, phục vụ cho cấp ủy, chính quyền cơ sở
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt
động của văn phòng cấp xã, góp phần nâng cao
năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp
ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện
nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, đây là mô hình mới nên bước
đầu cấp ủy, chính quyền địa phương còn lúng
túng trong triển khai thực hiện. Việc lãnh đạo,
chỉ đạo trực tiếp công chức của bộ phận này
còn chồng chéo. Công chức được điều động
sang Bộ phận Văn phòng phục vụ chung chưa
có nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nên
năng lực tham mưu còn hạn chế. Trong danh
mục vị trí việc làm cấp xã không có công chức
Văn phòng đảng ủy nên khó khăn trong việc
đánh giá, phân loại chất lượng công chức đảm
nhiệm công việc này. Bên cạnh đó, Bộ phận
Văn phòng phục vụ chung chủ yếu bố trí 2
công chức văn phòng - thống kê, chưa được
bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác đảng nên chất
lượng, hiệu quả tham mưu chưa cao. Để thực
hiện tốt và có thể nhân rộng mô hình này, cần
có quy định cụ thể về biên chế cho Bộ phận
Văn phòng phục vụ chung Đảng ủy - HĐND -
UBND cấp xã, như bố trí 1 biên chế cán bộ văn
phòng phụ trách công tác đảng.

kinh nghiệm rút ra
Một là, cần quán triệt nguyên tắc Đảng

thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ
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Về 4 mô hình kiêm nhiệm
chức danh

Căn cứ Nghị quyết số 18-
NQ/TW và các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, Tỉnh ủy
Đồng Nai ban hành Kế hoạch
số 166- KH/TU về thực hiện
Nghị quyết, trong đó triển
khai thí điểm thực hiện mô
hình kiêm nhiệm chức danh
người đứng đầu một số cơ
quan có chức năng, nhiệm vụ
tương đồng ở cấp huyện.

Trên cơ sở khảo sát, đánh
giá tình hình thực tiễn ở các
địa phương và căn cứ 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”, BTV Tỉnh ủy
ban hành Công văn số 5447-
CV/TU ngày 10-9-2018 về
việc triển khai thực hiện thí

điểm các mô hình kiêm nhiệm
chức danh cán bộ lãnh đạo,
quản lý theo Nghị quyết của
Trung ương, gồm: Trưởng
Ban Tuyên giáo đồng thời là
Giám đốc Trung tâm Chính trị
huyện, Trưởng Ban Tổ chức
đồng thời là Trưởng Phòng
Nội vụ, Trưởng Ban Dân vận
đồng thời là Chủ tịch Ủy ban
mặt trận Tổ quốc (MTTQ)
huyện, Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra đồng thời là Chánh
Thanh tra huyện.

BTV Tỉnh ủy thống nhất
triển khai thực hiện thí điểm
kiêm nhiệm một số chức danh
cán bộ lãnh đạo, quản lý theo
một số nguyên tắc. Đó là, chỉ
triển khai thực hiện đối với
những nơi có đủ điều kiện, có
lộ trình chuẩn bị cụ thể, phù
hợp, trong đó ưu tiên các địa
phương đăng ký thực hiện.

Mỗi mô hình chọn 1 hoặc 2
địa phương làm điểm, sau đó
nhân rộng. Đối với mô hình
đã có địa phương triển khai
thì có thể chọn nhiều đơn vị
hơn để thực hiện. Triển khai
mô hình phải bảo đảm theo
Quy định của BTV Tỉnh ủy về
phân cấp quản lý cán bộ gắn
với thực hiện tốt công tác sắp
xếp, bố trí cán bộ gắn với quy
hoạch cán bộ và có định
hướng công tác nhân sự cấp
ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong đó, việc “nhất thể hóa”
các chức danh cán bộ thuộc
thẩm quyền quản lý của cấp
ủy cấp huyện giao cho BTV
cấp ủy cấp huyện lựa chọn
nhân sự để thực hiện trên cơ
sở hướng dẫn của BTV Tỉnh
ủy; ưu tiên các địa phương có
cơ quan khuyết chức danh cấp
trưởng hoặc đồng chí cấp

Kết quả thực hiện một số mô hình Kiêm nhiệm chức danh 
ở Đồng Nai

THàNH SÁNG

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung
ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Đồng Nai đã triển khai
thí điểm một số mô hình kiêm nhiệm chức danh ở cấp huyện. Sau 5 năm thực
hiện, một số mô hình mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tinh gọn đầu mối,
tinh giản biên chế, phát huy vai trò người đứng đầu, nhưng một số mô hình
còn có vướng mắc trong triển khai thực hiện... 
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trưởng sắp nghỉ hưu (còn dưới
2 năm công tác hoặc không đủ
tuổi tái cử trong nhiệm kỳ tiếp
theo). Về điều kiện thực hiện,
cơ quan, đơn vị được chọn thí
điểm, các đồng chí cấp phó
phải có nhiều kinh nghiệm để
hỗ trợ, giúp đồng chí cấp
trưởng điều hành công việc;
nhân sự được lựa chọn phải
có trình độ chuyên môn phù
hợp, có kinh nghiệm, là ủy
viên thường vụ cấp ủy hoặc
cấp ủy viên đã được phê duyệt
quy hoạch BTV cấp ủy nhiệm
kỳ 2015-2020; cơ quan được
chọn có chung trụ sở hoặc gần
nhau để thuận tiện cho công
tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ được giao...

Với quyết tâm cao của cả
hệ thống chính trị, các mô
hình mới ở Đồng Nai nhanh
chóng đi vào hoạt động ổn
định. Mô hình Trưởng Ban
Tuyên giáo đồng thời là Giám
đốc Trung tâm chính trị huyện
có 11/11 địa phương thực hiện
và hoạt động ổn định từ đầu
năm 2019. Mô hình Trưởng
Ban Dân vận đồng thời là Chủ
tịch Ủy ban MTTQ huyện có
11/11 địa phương triển khai,
trong đó 2 địa phương thực
hiện trong năm 2018, 7 địa
phương thực hiện từ Đại hội
MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024,
2 địa phương thực hiện trong
quý III-2020. Mô hình
Trưởng Ban Tổ chức đồng
thời là Trưởng Phòng Nội vụ

huyện có 5/11 địa phương
triển khai (Long Thành, Vĩnh
Cửu, Thống Nhất, Tân Phú và
Định Quán), trong đó 4 địa
phương thực hiện từ năm
2019 và 1 địa phương thực
hiện từ quý I-2020. Mô hình
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
đồng thời là Chánh Thanh tra
huyện có 2/11 địa phương
triển khai thực hiện từ quý IV-
2019 (huyện Nhơn Trạch và
thị xã Long Khánh).

Theo Kế hoạch, tỉnh sẽ
triển khai thí điểm thực hiện
mô hình Trưởng Ban Dân vận
Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
trong nhiệm kỳ 2019-2024,
nhưng do khó khăn về nhân
sự nên tại Đại hội MTTQ Việt
Nam tỉnh chưa thực hiện.
BTV Tỉnh ủy đã lựa chọn
nhân sự để thực hiện mô hình
kết hợp với chuẩn bị nhân sự
cho Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tuy
nhiên thực hiện Kết luận số
74-KL/TW của Bộ Chính trị
đánh giá kết quả 2 năm thực
hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW, BTV Tỉnh ủy đã
thống nhất dừng thực hiện. Kế
hoạch số 166-KH/TU của
Tỉnh ủy cũng đề ra việc triển
khai thí điểm hợp nhất Văn
phòng cấp ủy với Văn phòng
HĐND và UBND cấp huyện
ở những nơi có đủ điều kiện.
Tuy nhiên, qua khảo sát, đánh
giá tình hình thấy không có
địa phương nào phù hợp để

triển khai mô hình tổ chức
mới này nên BTV Tỉnh ủy
thống nhất không thực hiện.

kết quả bước đầu và khó
khăn, vướng mắc

Việc thực hiện các mô hình
thí điểm ở Đồng Nai đã có tác
dụng tích cực: Giảm 16 biên
chế cán bộ lãnh đạo, quản lý;
tiết kiệm ngân sách; việc
truyền tải chủ trương, nghị
quyết của Đảng sang việc tổ
chức, thực hiện của chính
quyền được rút ngắn; đề cao
trách nhiệm người đứng đầu,
góp phần rèn luyện, nâng cao
năng lực, phát huy tính năng
động, sáng tạo trong lãnh đạo,
chỉ đạo và điều hành... Trong
đó, mô hình Trưởng Ban Dân
vận đồng thời là Chủ tịch Ủy
ban MTTQ huyện giúp công
tác dân vận và mặt trận triển
khai hợp lý hơn, gắn kết và
tập trung các hoạt động chính
trị của địa phương; mô hình
Trưởng Ban Tổ chức đồng
thời là Trưởng Phòng Nội vụ
giúp các chủ trương về công
tác tổ chức - cán bộ được triển
khai nhanh, việc thực hiện các
quy trình, công việc về công
tác tổ chức - cán bộ được
thuận tiện; mô hình Trưởng
Ban Tuyên giáo đồng thời là
Giám đốc Trung tâm Chính trị
huyện giúp tăng cường vai trò
lãnh đạo của Đảng đối với
công tác bồi dưỡng, giáo dục
lý luận chính trị cho cán bộ,
đảng viên; mô hình Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng
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thời là Chánh Thanh tra huyện
bước đầu đã thống nhất, phát
huy được sự tương đồng về
chức năng, nhiệm vụ thanh
tra, kiểm tra, bảo đảm chủ
trương thống nhất trong toàn
bộ quá trình xử lý công việc,
giảm được khâu trung gian. 

Tuy nhiên, trong quá trình
thực hiện cũng còn không ít
khó khăn, vướng mắc, bất
cập. Việc triển khai thực hiện
thí điểm ở một số địa phương
được chọn còn chậm so với kế
hoạch đề ra. Một số địa
phương khó khăn trong lựa
chọn nhân sự phù hợp và sắp
xếp cán bộ để thực hiện thí
điểm. Việc thực hiện chế độ
phụ cấp và chi trả phụ cấp đối
với người đứng đầu cơ quan
thực hiện thí điểm còn lúng
túng; chưa có sự thống nhất
về cách gọi giữa “đồng thời”
và “kiêm nhiệm” trong các
văn bản quy định về chế độ
phụ cấp. Trụ sở làm việc của
các cơ quan riêng biệt, ảnh
hưởng nhiều đến công tác
theo dõi, kiểm tra, giám sát,
đôn đốc thực hiện nhiệm vụ
của mỗi cơ quan. Hầu hết
người đứng đầu bị chi phối
nhiều về thời gian, nhất là
việc sắp xếp tham dự các cuộc
họp liên quan tới chức năng,
nhiệm vụ cơ quan. Trong lãnh
đạo, điều hành hoạt động của
hai cơ quan, người đứng đầu
đôi khi chưa thực sự sâu sát.
Một số đồng chí còn lúng
túng trong xử lý công việc và

nhầm lẫn vị trí nên hiệu quả
chưa cao; một số nơi phụ
thuộc nhiều vào cấp phó. Việc
thực hiện quyền hạn được
giao trong mối quan hệ công
tác có những bất cập ảnh
hưởng đến tổ chức triển khai
thực hiện nhiệm vụ và sự chủ
động trong chỉ đạo, điều hành.
Thí dụ như, đồng chí Trưởng
Ban Tổ chức đồng thời là
Trưởng phòng Nội vụ huyện
hoặc đồng chí Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra đồng thời là
Chánh Thanh tra huyện vừa là
Ủy viên BTV Huyện ủy, vừa
là Ủy viên UBND huyện,
trong khi đó đồng chí Phó
Chủ tịch UBND huyện phụ
trách lĩnh vực chỉ là Ủy viên
BCH Đảng bộ huyện. Ngoài
ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo
của người đứng đầu đối với
các hoạt động của hai cơ quan
chưa toàn diện, chưa “đều
vai” do người đứng đầu
không sinh hoạt và không giữ
chức vụ tại chi bộ cơ quan nơi
đồng thời giữ vai trò người
đứng đầu (các đồng chí
Trưởng Ban Dân vận, Trưởng
Ban Tổ chức, Chủ nhiệm
UBKT sinh hoạt tại chi bộ cơ
quan thuộc Đảng bộ cơ sở
khối Đảng).

Về nguyên nhân của những
hạn chế, trước hết là do công
tác lãnh đạo, chỉ đạo của một
số cấp ủy còn thiếu kiên
quyết, còn tâm lý chờ hướng
dẫn của cấp trên; tính chủ
động, tích cực đi sâu nghiên

cứu, đề xuất các biện pháp
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
công tác đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy với cấp ủy, chính
quyền của một số cơ quan còn
chưa được chú trọng. Bên
cạnh đó, hệ thống văn bản cụ
thể hóa chủ trương, nghị
quyết của Đảng, Nhà nước
chậm được ban hành, bổ sung,
sửa đổi, thiếu sự đồng bộ; chế
độ, chính sách đãi ngộ chưa
tương xứng với khối lượng
công việc, chưa tạo động lực
cho cán bộ yên tâm công tác.
Quy chế của các cơ quan
được xây dựng theo quy định
riêng biệt, độc lập nên cơ chế
quản lý, lãnh đạo có sự khác
biệt, dẫn đến công tác điều
hành của người đứng đầu còn
nhiều bất cập (như chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của Ban
Dân vận, Ban Tổ chức, Ủy
ban Kiểm tra cấp ủy thực hiện
theo Điều lệ Đảng và các quy
định của Ban Bí thư Trung
ương Đảng; trong khi đó chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Phòng Nội vụ, Thanh tra
huyện thực hiện theo Nghị
định của Chính phủ và các
hướng dẫn của các bộ, ngành;
MTTQ hoạt động theo Điều lệ
Mặt trận). Mặt khác, về phân
cấp quản lý cũng có bất cập
khi người đứng đầu các cơ
quan thực hiện thí điểm đồng
thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo
trực tiếp của Huyện ủy và
UBND huyện. Ngoài ra, một
số cơ quan có những công
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việc đặc thù, khối lượng công
việc lớn tập trung vào người
đứng đầu gây áp lực về trách
nhiệm, thời gian, dẫn đến hiệu
quả công việc không cao.

Bài học kinh nghiệm
Qua thực hiện thí điểm 4

mô hình kiêm nhiệm chức
danh ở cấp huyện, BTV Tỉnh
ủy Đồng Nai rút ra một số bài
học kinh nghiệm sau:

Một là, làm tốt công tác
giáo dục chính trị tư tưởng,
nâng cao nhận thức của cán
bộ, đảng viên về đổi mới, sắp
xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
thống nhất quan điểm chỉ
thực hiện đối với những nơi
có đủ điều kiện. Trong đó,
cần tập trung quán triệt, nâng
cao nhận thức, tạo sự thống
nhất trong ý chí và hành động
trong các cấp ủy, tổ chức
đảng, nhất là người đứng đầu
về thực hiện Nghị quyết số
18-NQ/TW của BCH Trung
ương (khóa XII) và các
nhiệm vụ, giải pháp đề ra
trong kế hoạch của Tỉnh ủy,
BTV Tỉnh ủy.

Hai là, có kế hoạch và lộ
trình cụ thể, phù hợp với tình
hình thực tế mỗi địa phương.
Trong thực hiện chú ý những
yêu cầu về nhiệm vụ chính trị,
bảo đảm tính ổn định tương
đối, tích cực, tránh chủ quan,
nóng vội. Chủ động triển khai
thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp theo kế hoạch đề ra với
quyết tâm chính trị cao, hành

động quyết liệt; phát huy tính
tích cực, chủ động, sáng tạo
trong quá trình thực hiện bảo
đảm tính đồng bộ, có trọng
tâm, trọng điểm với lộ trình
phù hợp, thường xuyên rút
kinh nghiệm qua từng bước
thực hiện, không cầu toàn;
khắc phục khuynh hướng thụ
động, trông chờ hoặc chủ
quan, nóng vội. Đổi mới sắp
xếp tổ chức, bộ máy phải bảo
đảm tinh gọn, thống nhất,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả
gắn chặt chẽ với tinh giản
biên chế và cơ cấu lại đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động.

Ba là, lựa chọn nhân sự
người đứng đầu có trình độ
phù hợp, có phẩm chất, năng
lực toàn diện, có uy tín. Thực
hiện tốt công tác chính sách
đối với cán bộ kiêm nhiệm;
kết hợp hài hòa trách nhiệm,
nghĩa vụ và quyền lợi của cán
bộ. Thường xuyên củng cố,
kiện toàn tổ chức bộ máy và
nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ ở các cơ quan thực
hiện thí điểm, nhất là cấp phó.
Tiếp tục đổi mới công tác cán
bộ, nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác đánh giá, tuyển
chọn, quy hoạch, đào tạo, bố
trí, sử dụng và quản lý cán bộ.
rà soát, bổ sung, hoàn thiện
các quy định, quy trình công
tác cán bộ, các chế độ, chính
sách cán bộ phù hợp với điều
kiện, đặc điểm tình hình của
địa phương, đơn vị.

Bốn là, đẩy mạnh phân
cấp, phân quyền giữa cấp
trên với cấp dưới, gắn quyền
hạn và trách nhiệm đi đôi với
tăng cường kiểm soát, giám
sát bằng các quy định, quy
chế, bảo đảm dân chủ, công
khai, minh bạch; xác định rõ
vai trò, trách nhiệm tập thể,
cá nhân trong tổ chức thực
hiện. Thường xuyên kiểm tra,
giám sát việc tổ chức thực
hiện các mô hình để rút kinh
nghiệm, phát huy ưu điểm,
cách làm hay, đồng thời kịp
thời phát hiện, chấn chỉnh
những hạn chế, khuyết điểm
để tổ chức thực hiện hiệu quả
các Nghị quyết, Kết luận của
Trung ương và Kế hoạch của
Tỉnh ủy. 

Ngày 7-7-2022, Bộ Chính
trị ban hành thông báo số 16-
TB/TW kết luận về việc thực
hiện một số mô hình thí điểm
theo Nghị quyết số 18-
NQ/TW của BCH Trung ương
(khóa XII). Theo đó, các địa
phương đã triển khai thực hiện
thí điểm tạm dừng thí điểm 4
mô hình: Trưởng Ban Tổ chức
cấp tỉnh đồng thời là Giám
đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban
Tổ chức cấp huyện đồng thời
là Trưởng Phòng Nội vụ
huyện, Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra cấp ủy đồng thời là
Chánh Thanh tra cấp tỉnh,
huyện. Do vậy, Tỉnh ủy Đồng
Nai sẽ chỉ đạo sắp xếp lại theo
mô hình chung của hệ thống
chính trị r



X©y dùng §¶ng sè 9-2022   15

LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

những kết quả nổi bật
TP. Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm khu vực

đồng bằng sông Cửu Long; có vị trí chiến lược
về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc
phòng và an ninh; diện tích tự nhiên 1.438,96
km²; có 5 quận, 4 huyện, 83 xã, phường, thị
trấn, dân số trên 1,25 triệu người. Đảng bộ TP.
Cần Thơ hiện có 15 đảng bộ trực thuộc với 617
TCCSĐ, hơn 53.000 đảng viên. Cùng với việc
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả, Đảng bộ TP. Cần Thơ luôn chú
trọng đến công tác tinh giản biên chế và cơ cấu
lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức; thu hút những người có đức,
có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan
đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã
hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền
vững của Thành phố, góp phần nâng cao năng
lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị,
tiết kiệm, giảm chi thường xuyên và thực hiện
thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát

triển TP. Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số
45/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị
quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 về tinh
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, Ban Tổ chức Thành ủy
Cần Thơ đã kịp thời chủ động tham mưu
Thành ủy, BTV Thành ủy cụ thể hóa, xây dựng
Chương trình, Kế hoạch thực hiện sát với tình
hình thực tế của Thành phố; thành lập Ban Chỉ
đạo của Thành ủy, tập trung lãnh đạo triển khai
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; chỉ đạo các
cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính
trị thành phố triển khai, quán triệt sâu rộng
trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về
mục tiêu, quan điểm của Đảng về công tác tinh
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức. Qua rà soát, sắp xếp,
kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị
quyết Trung ương 6 (khóa XII), gắn với thực
hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW, toàn
thành phố đã giảm được 3 đầu mối trực thuộc
Thành ủy, 46 ban chỉ đạo, 68 đơn vị cấp

Cần Thơ Tinh giản biên Chế
CÔ CAÁU LAÏI ÑOÄI NGUÕ CAÙN BOÄ, COÂNG CHÖÙC, VIEÂN CHÖÙC

VăN NGọC Hà
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ
TrầN THị HằNG, PHạM Hồ VIệT ANH

Phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ

Thời gian qua, công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức của TP. Cần Thơ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ
quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả bước
đầu quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong
sạch, vững mạnh. 
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phòng, 18 lãnh đạo cấp sở, ngành, 1 lãnh đạo
cấp huyện, 162 trưởng, phó phòng và tương
đương cấp thành phố, 988 cán bộ, công chức,
viên chức; thực hiện chuyển 21 đơn vị sự
nghiệp từ loại hình tự đảm bảo một phần kinh
phí chi thường xuyên sang loại hình tự đảm
bảo kinh phí chi thường xuyên, qua đó cắt
giảm 3.269 người làm việc và 64 hợp đồng lao
động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của
Chính phủ.

Hơn 6 năm thực hiện Nghị quyết số 39-
NQ/TW, Thành phố đã thực hiện tinh giản và
cắt giảm 4.099 biên chế, giảm 15,35% so với
biên chế phân bổ, sử dụng năm 2015, đạt
136,40% kế hoạch giai đoạn 2015-2021 (gồm
574 biên chế hành chính, 3.525 biên chế sự
nghiệp), trong đó hưởng chính sách tinh giản
503 biên chế, cắt giảm 3.596 biên chế). Giảm
chi ngân sách nhà nước do sáp nhập, giải thể
và chuyển đổi loại hình đơn vị sự nghiệp giai
đoạn 2016-2021 là trên 146 tỷ đồng. Ngoài ra,
để giảm bớt số lượng người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố,
HĐND TP. Cần Thơ ban hành Nghị quyết quy
định số lượng, chế độ, chính sách đối với
những người hoạt động không chuyên trách
xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực, qua đó giảm
731 người.

Những kết quả trên có thể khẳng định công
tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức là một trong những
chủ trương đúng đắn của Đảng trong việc xác
định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột
phá phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Trên
cơ sở đó, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP.
Cần Thơ đã tham mưu với cấp ủy quán triệt
sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả một cách sáng
tạo, năng động, hiệu quả; tạo sự đồng thuận
trong cán bộ, đảng viên và công chức, viên
chức của hệ thống chính trị thành phố, nhất là

đối với cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh
hưởng trực tiếp do sắp xếp, sáp nhập, tinh giản
biên chế. Qua đó, đã tuyển chọn được những
người có trình độ, năng lực chuyên môn cao
hơn, đáp ứng yêu cầu công việc để bổ sung vào
các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố.
Chất lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực,
góp phần đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới.

5 bài học kinh nghiệm
Từ những kết quả đạt được trong công tác

tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức, Ban Tổ chức
Thành ủy Cần Thơ rút ra một số kinh nghiệm
sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc
Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý
tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính
trị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị
quyết, Kết luận của Trung ương về tinh giản
biên chế, các cấp ủy đảng, chính quyền phải
linh hoạt, chủ động, sáng tạo, bảo đảm dân
chủ, đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định
của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, tăng cường công tác giáo dục chính
trị tư tưởng; quán triệt sâu sắc các chủ trương,
nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp, kiện
toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên
chế nhằm nâng cao nhận thức, 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 trong triển khai thực hiện.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, thể
chế hóa, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn
của Trung ương và Thành ủy phù hợp với đặc
điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn
vị; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm
theo từng giai đoạn; quy định cụ thể nhiệm vụ,
trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân, đặc
biệt là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công
lập; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng



bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sắp xếp,
kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị thành phố; nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, trong quá trình tổ chức thực hiện cần
phải có ý thức trách nhiệm chính trị, sự đoàn
kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong
toàn Đảng bộ thành phố; sự đồng tình, hưởng
ứng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng
lòng thực hiện các chủ trương, nghị quyết của
Đảng về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và
tinh giản biên chế. Lấy kết quả thực hiện việc
sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị
sự nghiệp công lập là một trong các tiêu chí
quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng
hằng năm, nhiệm kỳ của người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân có
liên quan. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường
hợp hoàn thành chậm, không hoàn thành kế
hoạch hoặc thực hiện không đúng theo quy
định, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố
về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
và tinh giản biên chế. 

Thứ năm, thực hiện kịp thời, đúng quy định
các cơ chế, chính sách phù hợp đối với những
cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động
trực tiếp trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ
chức bộ máy và tinh giản biên chế. Thường
xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá
kết quả việc triển khai thực hiện các Nghị
quyết của Trung ương; định kỳ sơ kết, tổng
kết, chỉ ra những hạn chế, bất cập để kịp thời
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình
thực hiện, chú trọng phát hiện và nhân rộng
những mô hình mới, cách làm hiệu quả để phổ
biến, nhân rộng.

giải pháp trọng tâm thời gian tới
Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán

bộ, công chức, viên chức của TP. Cần Thơ
trong thời gian tới, nhất là sau khi Bộ Chính
trị ban hành Kết luận số 28-KL/TW ngày 21-
2-2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP. Cần
Thơ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực
hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết
của Trung ương và Thành ủy, nhất là Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số
59-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về
xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kết luận số
28-KL/TW, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-
2025 và các nghị quyết về công tác sắp xếp,
kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp
công lập.

Hai là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của TCCSĐ trong toàn Đảng bộ
thành phố. Thường xuyên quan tâm, lãnh đạo
tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp
công lập, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của
cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự
nghiệp công lập, nhất là trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là
người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong
công tác đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài
chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự
nghiệp công lập. Gắn việc sắp xếp, kiện toàn
tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập
với đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng,
sử dụng và quản lý viên chức; thu hút nguồn
nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào
làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập; xây
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
năng lực, trình độ cho đội ngũ viên chức sau
khi sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp
công lập.

Ba là, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ
chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
theo vị trí việc làm; đẩy mạnh việc thực hiện
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hiệu quả “kép” khi đưa cán bộ về công
tác ở vùng khó khăn, đặc thù 

Những năm gần đây, những địa bàn vùng
sâu, vùng xa, khu vực biên giới của nước ta đã
có sự thay đổi tích cực, cuộc sống nhân dân
khởi sắc, thế trận quốc phòng, an ninh được
bảo đảm vững chắc. Có được những thành quả
đó là nhờ Đảng, Nhà nước đã có những chính
sách ưu tiên đặc biệt đầu tư cho vùng khó
khăn, đặc thù. Cùng với đó, cấp ủy, chính
quyền các cấp đã có nhiều biện pháp để củng
cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường cán bộ
huyện về giữ vị trí chủ chốt ở những xã,
phường khó khăn. Giải pháp này đã, đang phát
huy hiệu quả “kép”. 

Phần lớn các địa phương này có diện tích tự
nhiên chủ yếu là đồi núi cao, hiểm trở, khí hậu
khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng nhất là giao thông
đi lại rất khó khăn. Dân cư sinh sống trên địa
bàn phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số
(DTTS) có trình độ văn hóa, nhận thức không
đồng đều, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Đây
cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất
ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội như hoạt động của tội phạm ma túy, di dịch

cư tự do, truyền đạo trái phép... Không chỉ bất
lợi về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, các địa
phương vùng sâu, vùng xa, biên giới cũng đối
mặt với không ít thách thức trong củng cố, xây
dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Một số tổ chức
đảng nơi đây hoạt động chưa nền nếp, không
ít cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm
với công việc, xa rời thực tiễn, xa dân. Một số
đảng bộ xã vùng sâu, vùng xa, biên giới vẫn
còn có tư tưởng cục bộ, chia bè kéo cánh, gây
mất đoàn kết nội bộ… Những điều này đã gây
trở ngại lớn trong quá trình phát triển kinh tế -
xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa bàn;
việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với
nhân dân chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Cán bộ, đảng viên xa rời cơ sở, xa dân, thiếu
trách nhiệm nên không kịp thời nắm bắt được
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Vì thế,
những nơi này từng xảy ra nhiều vụ việc tồn
đọng, đã trở thành điểm “nóng”, ảnh hưởng
nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, suy
giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng. Điển
hình như việc buông lỏng quản lý rừng, dẫn
đến khai thác lâm sản trái phép tại xã Na Ngoi,

Để có đội ngũ cán bộ 
GAÀN DAÂN, SAÙT THÖÏC TIEÃN

DIệP CHI 

Qua hơn 35 năm đổi mới, đội ngũ cán bộ, đảng viên mặc dù tăng về số
lượng, nâng cao về chất lượng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát
triển đất nước trong giai đoạn mới. Xác định “cán bộ là cái gốc của mọi công
việc”, các địa phương đã nỗ lực, triển khai nhiều cách làm mới, sáng tạo
trong đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sâu sát
cơ sở, gần dân. Đây vừa là công việc cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, cần
sự nỗ lực với những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. 



huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; tụ tập đông
người ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên… 

Trước thực trạng đó, nhiệm vụ củng cố, xây
dựng hệ thống chính trị cơ sở được các địa
phương quan tâm thực hiện, nhất là chủ trương
đưa cán bộ huyện về giữ các vị trí chủ chốt tại
các xã vùng sâu, vùng xa được nhiều địa
phương triển khai, đạt kết quả tích cực. Từ
năm 2015, Huyện ủy Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã
thực hiện chủ trương đưa cán bộ thuộc diện
BTV Huyện ủy quản lý về giữ các chức danh
chủ chốt tại những xã có tổ chức đảng yếu
kém, được Huyện ủy xác định là giải pháp
mang tính đột phá. Nhìn thẳng vào những hạn
chế, Huyện ủy Kỳ Sơn ưu tiên kiện toàn nguồn
nhân lực cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ,
đảng viên có trình độ, đạo đức, tận tụy với
công việc, từ đó giúp tổ chức đảng tại các xã,
thị trấn đi vào hoạt động nền nếp. Cán bộ
huyện về xã đã bám sát địa bàn, vừa được rèn
luyện trong thực tiễn, vừa kịp thời đưa chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước đến với Nhân dân, đồng thời nắm
bắt được nguyện vọng của bà con để tham mưu
với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết
những vấn đề nhân dân quan tâm, không để
xảy ra các điểm “nóng”, vụ việc nghiêm trọng. 

Thực tiễn cho thấy đây là giải pháp đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ hiệu quả, nhanh chóng phát
huy tác dụng. Cán bộ huyện về cơ sở, mỗi
người có cách làm riêng, song kinh nghiệm
chung của họ là sâu sát cơ sở, nắm chắc công
việc ở từng lĩnh vực, bám sát chủ trương, chính
sách để chỉ đạo; quyết liệt, gương mẫu đi đầu,
hăng hái trong công tác; chia sẻ, động viên đội
ngũ bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban
công tác mặt trận; tranh thủ trí tuệ, uy tín của
đội ngũ cán bộ, đảng viên cao tuổi, đảng viên
hưu trí để làm chỗ dựa cho việc lãnh đạo, chỉ
đạo; biết động viên, khích lệ cán bộ cấp dưới;
khen đúng, trúng, phê bình rõ ràng, đúng
người, đúng lỗi… Họ chỉ đạo việc xây dựng

quy chế, kế hoạch làm việc, nghiêm túc đổi
mới lề lối, tác phong công tác. Họ tích cực đi
cơ sở nắm tình hình, tập trung nghiên cứu và
tham mưu cho đảng ủy các xã đổi mới và nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa các hoạt
động dần vào nền nếp, góp phần nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ
và phát triển đảng viên. 

Tỉnh Quảng Ninh có vị trí chiến lược quan
trọng trong vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Tỉnh
có 14 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó
có 11 huyện, thị xã, thành phố biên giới, hải
đảo với 87 xã, phường. Trong đó, 16 xã,
phường biên giới đất liền có 161 thôn, bản,
khu phố với trên 90.000 người, 177 cột mốc
biên giới; 71 xã, phường biên giới biển, hải
đảo có 576 thôn, bản, khu phố với trên 520.000
người (tính đến tháng 11-2019). 

BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo Đảng
ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với 5
huyện, thành phố biên giới, hải đảo (Bình
Liêu, Hải Hà, Cô Tô, Vân Đồn và TP. Móng
Cái) quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số
174-ĐA/TU ngày 21-3-2016 của BTV Tỉnh ủy
về thí điểm chỉ định bổ sung đồng chí đồn
trưởng hoặc chính trị viên đồn biên phòng
tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên
giới, hải đảo nhiệm kỳ 2015-2020. 5 đồng chí
(3 đồn trưởng, 2 chính trị viên đồn biên phòng)
đã được BTV Tỉnh ủy chỉ định tham gia cấp
ủy các huyện, thành ủy biên giới, biển đảo. Mô
hình này mang lại nhiều hiệu quả tích cực
không chỉ đối với sự lãnh đạo của cấp ủy,
chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện,
thành phố biên giới, hải đảo mà còn góp phần
đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ đồn biên
phòng về bản lĩnh chính trị, kỹ năng lãnh đạo,
kiến thức quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội,
tích lũy thêm kinh nghiệm xử lý các tình
huống phức tạp, bức xúc phát sinh từ cơ sở,
làm tiền đề thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm
vụ được giao cho những vị trí công tác sau này. 
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thực tiễn là cái nôi đào tạo cán bộ 
Cao Bằng là một trong những địa phương

quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ từ tỉnh đến cơ sở,
góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới, xây dựng hệ thống chính trị vững
mạnh. BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương
trình số 12-CTr/TU ngày 9-5-2016 của Tỉnh ủy
về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ
lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016-2020. Đây
là một trong 6 chương trình trọng tâm của
nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó một mục tiêu
quan trọng được Chương trình tập trung thực
hiện là rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, xây
dựng phong cách làm việc sát thực tiễn cho đội
ngũ cán bộ, quản lý trẻ trên địa bàn. 

Thực hiện chủ trương này, các huyện Nguyên
Bình, Hà Quảng, Quảng Hòa, Hòa An đã xây
dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình của cả
giai đoạn và hằng năm, các đơn vị còn lại căn
cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển
của tỉnh tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo
đôn đốc cấp ủy cơ sở, các đơn vị trực thuộc triển
khai thực hiện, xây dựng, rà soát bổ sung quy
hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó chủ
động nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, luân
chuyển. Tỉnh đã chọn cử 461 đồng chí là cán bộ
lãnh đạo, quản lý trẻ tham gia các lớp bồi dưỡng
kỹ năng lãnh đạo, quản lý; phối hợp với Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 2
lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản
lý cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020 tại tỉnh gồm
153 học viên là cán bộ lãnh đạo các sở, ban,
ngành, huyện, thành phố trong quy hoạch BCH
Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Cách đào
tạo, bồi dưỡng này không chỉ góp phần bổ sung,
nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ năng lãnh
đạo, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của chức danh
quy hoạch mà còn tăng cường năng lực thực
tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất
lượng nguồn nhân sự trước thềm đại hội đảng
bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của
cả nước, Đảng bộ TP. Hà Nội luôn là địa
phương đi đầu trong công tác xây dựng Đảng
với phương châm thống nhất là xây dựng Đảng
bộ hành động. Thực hiện Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP.
Hà Nội đã thể hiện quyết tâm trong việc xây
dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực
tiễn. Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-
NQ/TU ngày 31-5-2021 về “Tập trung xây
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm
tiếp theo”, trong đó chú trọng công tác luân
chuyển cán bộ, thực hiện luân chuyển “dọc”,
luân chuyển “ngang” giữa các cơ quan, địa
phương, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị
với cách làm công khai, minh bạch, với tinh
thần vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa đào
tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài. Từ cuối
năm 2017 đến nay, hơn 100 lượt cán bộ diện
BTV Thành ủy quản lý đã được luân chuyển,
điều động về các sở, ban, ngành, quận, huyện,
thị xã. Cán bộ được rèn luyện, trưởng thành
trong thực tiễn, nhiều đồng chí đã được bầu
hoặc bổ nhiệm vào vị trí cao hơn. Đầu tháng
5-2022, quận Tây Hồ đã trao 12 quyết định về
điều động, luân chuyển cán bộ từ quận xuống
phường, từ phường lên quận, giữa các phòng,
ban và giữa các phường với nhau theo phương
châm “chất lượng, hiệu quả công việc là hàng
đầu, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng
lực, sở trường”. Không chỉ quận Tây Hồ, đến
nay nhiều cơ quan, đơn vị của Thành phố đã
xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai
công tác này nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Thực tế cho thấy đẩy mạnh công tác luân
chuyển cán bộ, đưa cán bộ, đảng viên, trong đó
có cán bộ trẻ đi thực tế ở cơ sở để bồi dưỡng,
rèn luyện, xây dựng tác phong công tác sát thực
tiễn là cách làm đem lại hiệu quả cao, là
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phương pháp hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện
cán bộ, từ đó phát hiện, đào tạo được nhiều cán
bộ, đảng viên tốt cho Đảng và hệ thống chính
trị. Thế nhưng ở nhiều địa phương, cơ quan,
đơn vị vẫn còn tình trạng cán bộ không nắm
được tình hình thực tiễn, các vấn đề phát sinh
từ cơ sở, không phản ánh được tâm tư, nguyện

vọng của nhân dân nên tham mưu không đúng,
chưa trúng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân
đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do vậy, tăng
cường bồi dưỡng kiến thức thực tiễn, khả năng
xử lý tình huống ở cơ sở, xây dựng tác phong
công tác gần dân là nhiệm vụ thường xuyên,
liên tục không chỉ của hôm nay r

công tác điều hành, xử lý công việc hằng ngày
của Văn phòng chung, nhất là công tác tài
chính, văn thư có những khó khăn nhất định.
Văn phòng chung được thành lập trên cơ sở
điều động cán bộ của các cơ quan trong khối
để thực hiện nhiệm vụ nên có sự chồng chéo
khi vừa thực hiện nhiệm vụ chung tại Văn
phòng, vừa đảm nhận công việc riêng của từng
đơn vị. Tâm lý ngại thay đổi, ngại tiếp cận với
công việc mới của một bộ phận công chức
trong khối cũng là một trong những trở ngại.
Các đơn vị hầu hết có trụ sở làm việc phân tán,
muốn thành lập Văn phòng chung phải sắp
xếp, bố trí các đơn vị về cùng trụ sở. Do điều
kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng, một số nơi
sau khi thành lập Văn phòng chung vẫn làm
việc phân tán, ảnh hưởng đến công tác phục vụ
chung. Việc duy trì mô hình này có những khó
khăn khi quy định về tổ chức bộ máy của mặt
trận và các đoàn thể hiện nay không quy định
chức danh, vị trí việc làm cho văn phòng
chung, nhất là vị trí chức danh kế toán và văn
thư - lưu trữ…

Để mô hình phát huy hiệu quả
Để mô hình hoạt động đồng bộ, thông suốt,

hiệu quả hơn, các cấp ủy, tổ chức đảng cần
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất chủ
trương, nhận thức, quyết tâm của các cấp ủy,
các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo sự
thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong
Nhân dân. 

Lựa chọn, bố trí người đứng đầu cơ quan
tham mưu, giúp việc chung phải là người có
phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám
đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích
chung. Về chế độ, chính sách cán bộ, thực hiện
theo hướng có lợi cho cán bộ như giữ nguyên
các chức vụ, chế độ, chính sách trước đây hoặc
cho hưởng chính sách cao nhất để khuyến
khích, động viên cán bộ yên tâm công tác. 

Các địa phương thực hiện thí điểm cần có
đề án cụ thể, thực hiện từng bước theo lộ trình
ở những nơi có đủ điều kiện, không thực hiện
đồng loạt, đại trà. Trong quá trình thí điểm cần
xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc
phát sinh, nhất là việc phân bổ, quản lý ngân
sách cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức
chính trị - xã hội được Trung ương cấp cho các
dự án của một số tổ chức. 

Cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ
chung của các tổ chức; rõ việc, rõ trách nhiệm
cho từng tiểu ban; xây dựng quy chế mẫu,
thống nhất cho các địa phương; tập huấn
nghiệp vụ, thống nhất các biểu mẫu, thông tin
báo cáo… Bổ sung quy định về chức năng,
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, mối quan
hệ công tác đối với các mô hình mới bảo đảm
sự phối hợp và thống nhất trong hành động của
các tổ chức theo quy định.

Tổ chức tổng kết và đánh giá toàn diện việc
thực hiện mô hình Cơ quan Khối cấp huyện và
mô hình Văn phòng phục vụ chung khối
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp
huyện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc,
hoàn thiện từng mô hình r

CƠ QUAN THAM MƯU...
(Tiếp theo trang 6)
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Chuyển biến quan trọng
Nhận thức rõ vai trò của CCHC, tỉnh Bắc

Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển
khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn,
trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính (TTHC)... Quá
trình cải cách TTHC, Bắc Giang luôn bảo đảm
tuân thủ các nguyên tắc cơ bản: Tuân thủ pháp
luật; đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm
khi thực hiện; có tính hệ thống và phù hợp với
thực tế; đúng thẩm quyền; chính xác, khách
quan, công minh; công khai hóa và bình đẳng
trước pháp luật; đơn giản. 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương
trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn
2011-2020 và hơn 1 năm thực hiện Chương
trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn
2021-2030, các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung,
nhiệm vụ về công tác cải cách TTHC của Bắc
Giang cơ bản được hoàn thành. Kết quả này
đã góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị bảo
đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện

môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực
cạnh tranh của tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng
của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục
vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đưa chỉ
số CCHC của Bắc Giang thuộc nhóm dẫn đầu
cả nước (năm 2022 xếp thứ 7/63 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương với chỉ số hài lòng
về sự phục vụ hành chính là 88,65%). Kết quả
cụ thể như sau:

1. Kiểm soát tốt các TTHC. Việc ban hành
và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá
TTHC được thực hiện theo quy định của Chính
phủ: Các sở, ngành đã thực hiện đánh giá tác
động, trình UBND tỉnh ban hành đối với 227
TTHC được quy định trong 70 văn bản quy
phạm pháp luật của tỉnh. Việc ban hành TTHC
được kiểm soát bảo đảm chất lượng theo quy
định. Tất cả các TTHC trước khi ban hành đều
thực hiện đánh giá tác động và không có
TTHC nào ban hành trái thẩm quyền quy định.
Tỉnh đã triển khai và duy trì hệ thống tiếp
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức,
cá nhân tại Văn phòng UBND tỉnh theo quy
định. Các sở, ngành, cấp huyện, xã đều công
khai số điện thoại, đường dây nóng của lãnh
đạo và địa chỉ tiếp nhận phán ánh, kiến nghị

CHUYEÅN BIEÁN MÔÙI VEÀ CAÛI CAÙCH HAØNH CHÍNH 
Ở BẮC GIANG

TS. BÙI VăN HUẤN, ThS. NGUYễN THị NGọC Hà
Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị
quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ, công tác cải cách hành
chính (CCHC) nhà nước tỉnh Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả với những
chuyển biến quan trọng trong xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo được
lòng tin trong nhân dân và doanh nghiệp.



của người dân, doanh nghiệp khi gặp khó
khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC. 

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận
hàng trăm phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ
chức về quy định hành chính và hành vi hành
chính; 100% phản ánh, kiến nghị đã được cơ
quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo
đúng quy định. Định kỳ hằng tháng, Chủ tịch
UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với các
nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động trên
địa bàn, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng,
tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng
mắc để có những chỉ đạo, điều chỉnh hợp lý hỗ
trợ doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, một
số cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận
tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh..., hằng năm đều tổ
chức hội nghị đối thoại với các nhà đầu tư,
doanh nghiệp và người dân về giải quyết
TTHC thuộc thẩm quyền. 

2. Thực hiện công bố, công khai hóa TTHC.
Từ năm 2011-2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban
hành 208 quyết định công bố 14.559 TTHC áp
dụng trên địa bàn tỉnh, cắt giảm từ 25 đến 30%
thời gian giải quyết so với quy định của Trung
ương đối với các TTHC có thời hạn giải quyết
từ 15 ngày trở lên. Tất cả các TTHC sau khi
công bố được cập nhật, công khai đầy đủ, kịp
thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC,
Trang thông tin điện tử và phần mềm Một cửa
điện tử. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai
tại Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận
một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định. Thực
hiện số hóa, mẫu hóa với 2.200 TTHC thường
xuyên phát sinh hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi
tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông hiệu quả. Đến nay, tỉnh đã triển khai
chứng thực điện tử tại 10/10 UBND huyện,
thành phố và 209/209 UBND xã, phường, thị
trấn, thực hiện chứng thực 30.946 lượt bản sao

điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công
quốc gia, đạt và vượt chỉ tiêu so với yêu cầu
của Chính phủ. Triển khai kết nối liên thông Hệ
thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bắc Giang
với phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của
Bộ Tư pháp trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1-
9-2021; với phần mềm của Tổng cục Thuế để
thực hiện nghĩa vụ tài chính trực tuyến trong
thực hiện TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá
nhân; kết nối thanh toán, đối soát, thống kê tài
chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
và UBND cấp xã với hệ thống đối soát thanh
toán trực tuyến để thuận tiện cho người dân,
doanh nghiệp và các đơn vị thụ hưởng. Lắp đặt
hệ thống Qr-Code cho phép thanh toán tại
quầy giao dịch qua hình thức mã quét đối với
các TTHC thực hiện “5 tại chỗ” tại bộ phận một
cửa các cấp. UBND huyện Việt Yên, Hiệp Hòa
thí điểm áp dụng mô hình thuê dịch vụ bưu
điện đảm nhận một số công việc hướng dẫn,
tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết
TTHC tại bộ phận một cửa; thường xuyên số
hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC
trong các cơ quan nhà nước.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận, giải
quyết đúng và trước hạn trên 99% hồ sơ
TTHC, trong đó: Số lượng hồ sơ TTHC được
giải quyết đúng và trước hạn tại các sở, cơ
quan thuộc UBND tỉnh đạt tỷ lệ 99,7%; cấp
huyện đạt 98,1%; cấp xã đạt 99,8%. Số hồ sơ
giải quyết quá hạn có tỷ lệ thấp, tập trung chủ
yếu ở lĩnh vực tài nguyên - môi trường, lao
động, thương binh và xã hội, kế hoạch và đầu
tư, tư pháp... Cùng với đó, tỉnh đã triển khai
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
qua dịch vụ bưu chính công ích. Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả các cấp thường xuyên cập
nhật, niêm yết công khai các TTHC mới ban
hành, theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và trả
kết quả TTHC, không để xảy ra tình trạng gây
khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh
nghiệp khi giải quyết TTHC; kịp thời thông
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báo công khai tình trạng, kết quả giải quyết hồ
sơ đến tổ chức, người dân.

hạn chế
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC

ở Bắc Giang còn một số hạn chế: Người đứng
đầu một số đơn vị, địa phương vẫn chưa nhận
thức đầy đủ về nội dung, vai trò và tầm quan
trọng của công tác kiểm soát, cải cách TTHC
dẫn đến việc chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt,
một số nội dung của công tác này tại một số
cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đúng quy định.
Công tác kiểm soát TTHC của một số cơ quan,
địa phương chưa kịp thời, chưa chủ động
nghiên cứu đề ra các giải pháp mới trong cải
cách TTHC; kết quả TTHC chậm được công
bố. Việc niêm yết công khai TTHC tại một số
xã, phường, thị trấn chưa bảo đảm về nội dung
và hình thức. 

TTHC ở một số lĩnh vực còn rườm rà, phức
tạp, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong
quá trình thực hiện. Việc giải quyết TTHC cho
tổ chức và người dân còn để xảy ra tình trạng
quá hạn, người dân phải đi lại nhiều lần.

Việc áp dụng cùng lúc nhiều phần mềm
trong giải quyết TTHC do các đơn vị khác
nhau thiết kế, xây dựng, không kết nối liên
thông các cấp đã gây khó khăn cho người dân
và doanh nghiệp trong quá trình sử dụng. Hệ
thống phần mềm một cửa điện tử liên thông 3
cấp hoạt động chưa ổn định, một số chức năng
chưa đáp ứng yêu cầu, việc số hóa, cập nhật
quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên phần
mềm còn chưa phù hợp. Kinh phí dành để
trang bị cơ sở vật chất (chủ yếu là máy móc,
thiết bị) phục vụ việc tổ chức lại bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả ở cấp huyện, cấp xã tại một
số địa phương gặp khó khăn.

Tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC
qua dịch vụ bưu chính công ích, số hồ sơ
TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ
4 còn thấp do chưa bảo đảm hạ tầng thông tin,
thiếu hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến và

do người dân, doanh nghiệp chưa quen với
việc giải quyết TTHC trực tuyến, chưa thực sự
mạnh mẽ tuyên truyền sử dụng dịch vụ công
trực tuyến. 

Định hướng thời gian tới
Một là, nhận thức của cán bộ, người dân và

doanh nghiệp phải được chuyển từ cơ chế hành
chính “mệnh lệnh”, “xin - cho” sang nền hành
chính “phục vụ”; coi người dân và doanh
nghiệp thực sự là “đối tác”, “khách hàng”
trong cung cấp dịch vụ công. Xác định cải cách
TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá
trong CCHC. Tăng cường hơn nữa công tác
thông tin, tuyên truyền về xây dựng, vận hành
chính quyền điện tử ở các cấp; nâng cao hiệu
quả khai thác, sử dụng hệ thống quản lý văn
bản và điều hành, cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4.

Hai là, tập trung nguồn lực để thực hiện cải
cách TTHC, trong đó chú trọng phân công, bố
trí cán bộ, công chức có nghiệp vụ chuyên môn,
có kinh nghiệm, kỹ năng, có phẩm chất tốt tham
gia vào quá trình CCHC. Củng cố nhân sự làm
việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp
bảo đảm đúng quy định. Tạo điều kiện cho cán
bộ, công chức không chỉ tham gia các lớp đào
tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch mà còn tự học, tự
rèn, tự nâng cao năng lực bản thân. Quan tâm
đầu tư trang bị cơ sở vật chất, nhất là các thiết
bị như máy vi tính, máy in, máy scaner có cấu
hình cao để thực hiện việc luân chuyển và số
hóa hồ sơ, hướng tới thực hiện giải quyết hồ sơ
trên môi trường điện tử...

Ba là, phát huy vai trò của người đứng đầu
cấp ủy, chính quyền tích cực đổi mới, dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với
những công việc mới, tạo ra hiệu ứng, sức lan
tỏa và hiệu quả thực tế như mô hình Trung tâm
phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa
kiểu mẫu... Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ
cho đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết
TTHC. Lấy kết quả cải cách TTHC hằng năm
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là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn
thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành
của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà
nước các cấp trong tỉnh; là một trong những
tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng
cho tập thể, cá nhân. Phát động phong trào thi
đua về cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa
phương, trọng tâm là các vấn đề như: Giải pháp
nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ
TTHC; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính
trong thi hành công vụ; văn hóa công sở... 

Bốn là, tích cực ứng dụng công nghệ thông
tin mạnh mẽ hơn nữa trong cải cách TTHC,
đẩy mạnh ứng dụng Cổng thông tin điện tử,
Cổng Dịch vụ công, Trục liên thông văn bản,
phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công

việc, hệ thống thông tin một cửa điện tử liên
thông 3 cấp, hệ thống họp trực tuyến và các
phần mềm chuyên ngành khác. Thực hiện hiệu
quả công tác kiểm tra, thanh tra việc thực thi
công vụ của đội ngũ công chức tiếp nhận và
giải quyết TTHC. Xử lý nghiêm cán bộ, công
chức vi phạm và khen thưởng kịp thời cán bộ,
công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhằm
tiếp tục tạo bước chuyển căn bản trong quan
hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ
chức, doanh nghiệp và cá nhân, giữa các cơ
quan hành chính nhà nước với nhau trong giải
quyết và thực hiện các TTHC. Tiếp nhận, xử
lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC
không còn phù hợp r

chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính
trị. Cấp ủy các cấp chú trọng làm tốt công tác
giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức
của cán bộ, đảng viên về yêu cầu đổi mới, sắp
xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng
cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo
sự thống nhất và đồng thuận trước khi tổ chức
triển khai thực hiện các mô hình.

Hai là, việc thực hiện mô hình tổ chức mới
và kiêm nhiệm chức danh cần xuất phát từ thực
tiễn, phải có kế hoạch và lộ trình cụ thể, phù
hợp với tình hình thực tế mỗi cơ quan, đơn vị,
địa phương. Trong thực hiện chú ý những yêu
cầu về nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tính ổn
định, tích cực, hiệu quả, tránh chủ quan, nóng
vội. Thực hiện mô hình thí điểm phải gắn với
tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và
không tăng thêm đầu mối, biên chế.

Ba là, thực hiện mô hình thí điểm cần có
quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động
quyết liệt, xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập
thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Người
đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn
vị phải trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên
kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức
thực hiện tại đơn vị, địa phương. Bên cạnh
đó, cần chủ động phát huy tính tích cực, sáng
tạo của tập thể và cá nhân. Chú ý tạo hành
lang pháp lý khoa học về cơ chế, chính sách
cán bộ phù hợp với thực tiễn để góp phần
nâng cao hiệu quả trong thực hiện các mô
hình tổ chức mới.

Bốn là, thường xuyên tiến hành rà soát, bổ
sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức
trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng
trùng lắp, chồng chéo, bỏ sót công việc để một
tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều
việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một
người chủ trì và chịu trách nhiệm chính r

NHÌN LẠI VIỆC THỰC HIỆN...
(Tiếp theo trang 10)

Hoan nghªnh b¹n ®äc phª b×nh T¹p chÝ
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Từ khi Nguyễn Ái Quốc lựa chọn theo
Quốc tế III, tin theo Chủ nghĩa Mác-
Lênin, cách mạng Việt Nam có định

hướng rõ ràng, từng bước tiến lên dưới hai
ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Ngay từ
khi Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu
nước cho tới khi dân tộc ta hoàn thành cuộc
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải
phóng, thống nhất đất nước (năm 1975), trong
toàn bộ hoạt động của mình, nhân dân Việt
Nam đã luôn đi theo định hướng XHCN. Hai
ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH dẫn dắt cả
dân tộc Việt Nam tiến bước trên con đường
thắng lợi. 

Nếu CNXH theo quan niệm của C.Mác là
sản phẩm tất yếu của lịch sử khi nó chín muồi,
khi lực lượng sản xuất, cụ thể là nền kinh tế -
xã hội đã công nghiệp hóa ở trình độ cao,

không thể tương dung với quan hệ sản xuất tư
nhân TBCN, biểu hiện về mặt xã hội là mâu
thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản
ngày càng gay gắt, quần chúng không thể tiếp
tục sống dưới ách áp bức bóc lột của chúng,
sẵn sàng nổi dậy dưới sự lãnh đạo của giai cấp
vô sản mà đội tiên phong của nó là đảng cộng
sản. Như vậy, xã hội tư bản đã tạo tiền đề cho
cuộc cách mạng XHCN nổ ra. V.I.Lê-nin đã
vận dụng sáng tạo học thuyết của Mác để tiến
hành cuộc cách mạng XHCN ở nước Nga.
Cuộc Cách mạng Tháng Mười năm 1917 đã
giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.
Sau đó V.I.Lê-nin và Đảng Cộng sản (b) Nga
đã chủ trương thực hiện chế độ cộng sản thời
chiến nhằm đưa đất nước Xô-viết tiến thẳng
lên CNXH. Nhưng sau hai năm, V.I.Lê-nin đã
thẳng thắn và dũng cảm thừa nhận đó là một

ĐỂ hiện thực hÓa cOn ĐƯỜnG PhÁt tRiỂn ĐẤt nƯỚc 
PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
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sai lầm về đường lối, phải đề ra chính sách
kinh tế mới (NEP), thực chất là trở lại đúng với
quy luật của sự vận động xã hội, đẩy mạnh
phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở
vật chất kỹ thuật mà CNTB ở Nga trước đó
còn quá non yếu chưa tạo ra.

Thực tiễn cách mạng Nga đã cho Nguyễn
Ái Quốc những gợi ý quan trọng về con
đường đi lên CNXH ở nước ta sau khi đã
giành được độc lập. Năm 1925, Việt Nam
Thanh niên cách mạng đồng chí Hội - tổ chức
tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam - ra
đời, do Người sáng lập. Khi đề cập đến
Chương trình hoạt động, Điều lệ của Hội đã
xác định sẽ thành lập Chính phủ nhân dân; áp
dụng những nguyên tắc “tân kinh tế chính
sách” (chính sách kinh tế mới). Điều này cho
thấy nhãn quan chính trị sâu sắc và tầm vóc
lớn lao của Hồ Chí Minh, không những với tư
cách là người khai phá con đường mà còn là
người chỉ ra cả nội dung, phương pháp, bước
đi lên của cuộc cách mạng XHCN ở nước ta
sau khi đã giành được độc lập.

Cần nhấn mạnh rằng, Hồ Chí Minh trung
thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-
Lênin vào hoàn cảnh lịch sử và truyền thống
văn hóa của Việt Nam, Người không vận
dụng một cách máy móc bất chấp những điều
kiện và hoàn cảnh cụ thể. Việc xây dựng
CNXH cũng vậy, Người ca ngợi một Liên Xô
hùng mạnh. Người khuyến khích học tập tinh
thần thi đua yêu nước và lao động sáng tạo
của nhân dân Liên Xô nhưng Người sớm
nhắc nhở Bộ Chính trị ngay từ năm 1954 khi
nước ta mới tiến hành xây dựng CNXH ở
miền Bắc rằng nếu trong xây dựng kinh tế, ta
“làm trái với Liên Xô, đó cũng là mác-xít”(1).
Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, quá trình
tiến lên CNXH ở nước ta sẽ bao gồm những
nội dung sau:

1. Phải tạo tiền đề chính trị cho cuộc cách
mạng XHCN là giành độc lập, xây dựng chính

quyền nhân dân do đảng của giai cấp công
nhân lãnh đạo. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản sẽ là điều kiện tiên quyết để có những bước
đi thích hợp cho sự phát triển tiến lên theo con
đường cách mạng XHCN. Vì vậy, Chương
trình Việt Minh ghi rõ: “Sau khi đánh đuổi
được đế quốc phát-xít Nhật, sẽ lập lên chính
phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa”(2). Trên thực tế, Nhà nước mới của
Việt Nam sau cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc
(6-1-1946) đã được thành lập, tổ chức và hoạt
động theo những chuẩn mực của một nhà nước
pháp quyền. Những năm 70 của thế kỷ XX,
Đảng ta mới dùng thuật ngữ nhà nước pháp
quyền. Nhưng Hiến pháp năm 1946 và cách tổ
chức, điều hành hoạt động của Nhà nước Việt
Nam dưới thời Hồ Chí Minh làm Chủ tịch
nước thực chất là khởi nguyên một nhà nước
pháp quyền mà ngày nay Hiến pháp hiện hành
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ghi rõ: “Nhà nước pháp quyền XHCN của dân,
do dân và vì dân”. 

2. Chế độ XHCN nhất thiết phải là một chế
độ dân chủ thực sự của đa số, không phải chế
độ dân chủ hình thức, dân chủ giả hiệu, dân
chủ của số ít. Khi thành lập Nhà nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã khẳng định chế độ dân chủ của nước
ta nhất thiết không phải là chế độ dân chủ tư
sản, nó phải là chế độ dân chủ của toàn thể
nhân dân các dân tộc Việt Nam mà nòng cốt là
giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông
dân và tầng lớp trí thức. Nhà nước dân chủ Việt
Nam có ba tính chất cấu thành, đó là tính giai
cấp, tính nhân dân và tính dân tộc. Bản Tuyên
ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc
ngày 2-9-1945 khẳng định: “Chế độ mới bảo
đảm cho người dân Việt Nam quyền bình
đẳng, quyền sống, quyền sung sướng, quyền
tự do”. Một chế độ dân chủ như thế hoàn toàn
không có ranh giới tuyệt đối giữa dân chủ nhân
dân và dân chủ XHCN, có khác chăng chỉ ở
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mức độ và trình độ phát triển của nền dân chủ
mà thôi. 

3. Nếu quan niệm CNXH về thực chất phải
là cuộc cách mạng xã hội trong đó nền công
nghiệp và nông nghiệp đã được công nghiệp
hóa, lực lượng sản xuất đã phát triển cao đòi
hỏi phải xoá bỏ ngay chế độ tư hữu, thiết lập
chế độ công hữu về tư liệu sản xuất thì nước
ta chưa có những điều kiện ấy. Đối với Hồ Chí
Minh, CNXH là một mục tiêu lý tưởng, một
sự phấn đấu lâu dài, là con đường muôn dặm.
Là một nhà biện chứng và nhà hoạt động thực
tiễn, nên Người chủ trương không đốt cháy
giai đoạn, không duy ý chí, bất chấp quy luật
khách quan, vội vàng xây dựng CNXH không
tính toán kỹ những đặc điểm kinh tế - xã hội
và truyền thống văn hóa của nước nhà. Hồ Chí
Minh công khai tuyên bố về xây dựng CNXH
ở Việt Nam ngay từ năm 1946 khi Người trả
lời một nhà báo nước ngoài: “Tất cả mọi
người đều có quyền nghiên cứu một chủ
nghĩa. riêng tôi, tôi đã nghiên cứu Chủ nghĩa
Mác... Muốn cho chủ nghĩa cộng sản thực
hiện được, cần có kỹ nghệ, nông nghiệp và tất
cả mọi người đều được phát triển hết khả năng
của mình. Ở nước chúng tôi những điều kiện
ấy chưa có đủ”(3). Đặc sắc trong tư tưởng Hồ
Chí Minh là ở chỗ Người không đặt ra một
bức trường thành, một ranh giới tuyệt đối để
chờ đợi khi có đủ điều kiện mới nghĩ tới tiến
hành xây dựng CNXH ở Việt Nam mà Người
đã căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm
văn hóa dân tộc để đề ra những mục tiêu kết
hợp ngay từ khởi đầu cuộc cách mạng giải
phóng dân tộc. Việc giành chính quyền, xây
dựng nhà nước pháp quyền, thiết lập nền dân
chủ cộng hòa thực chất đã là định hướng
XHCN. Trong suốt hai cuộc chiến tranh chống
đế quốc và thực dân để hoàn thành nhiệm vụ
giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều
nhất quyết một đường lối vừa kháng chiến vừa
kiến quốc. Trong đường lối kiến quốc, xây

dựng nền kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
chỉ ra đặc điểm to nhất của nước ta là một
nước nông nghiệp lạc hậu, nhỏ, manh mún, lại
chưa kinh qua giai đoạn phát triển TBCN nên
“phải cải tạo và phát triển nông nghiệp thì mới
có cơ sở để phát triển các ngành kinh tế
khác..., để tạo điều kiện cho việc công nghiệp
hóa nước nhà”(4). Người đã khẳng định: “Phải
có một nền nông nghiệp phát triển thì công
nghiệp mới có thể phát triển mạnh... nông dân
ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh
thì nước ta thịnh”(5). Đồng thời, Người nhấn
mạnh: “Công nghiệp phát triển thì nông
nghiệp mới phát triển. Cho nên công nghiệp
và nông nghiệp phải giúp đỡ lẫn nhau và cùng
nhau phát triển, như hai chân đi khoẻ và đi đều
thì tiến bước sẽ nhanh và nhanh chóng đi đến
mục đích. Thế là thực hiện liên minh công
nông để xây dựng CNXH, xây dựng đời sống
ấm no sung sướng cho nhân dân”(6). Người
cũng lưu ý phải phát triển thương nghiệp để
lưu thông hàng hóa, phục vụ sản xuất và tiêu
dùng, đồng thời từng bước mở rộng giao
thương hợp tác cùng có lợi với tất cả các nước,
không phân biệt chế độ chính trị trên nguyên
tắc bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng chủ
quyền của nhau.

4. Mục tiêu của CNXH, dù diễn đạt nhiều
cách khác nhau thì về bản chất, ý nghĩa chân
chính, đích thực của nó phải là cuộc phản
kháng của con người chống lại cuộc sống mất
nhân tính, là cuộc đấu tranh giải phóng con
người khỏi mọi bất công và tàn bạo, là làm cho
con người được tự do, bình đẳng và hạnh
phúc. Mục tiêu cao đẹp ấy không phải là việc
có thể thực hiện dễ dàng, có thể làm ngay.
Theo Hồ Chí Minh, đó là con đường muôn
dặm, phải từ hoàn cảnh của nước mình mà
định ra chương trình kế hoạch chắc chắn, có
biện pháp cụ thể, rồi quyết tâm lãnh đạo, đoàn
kết nhân dân tiến dần lên một cách vững chắc.
Phải làm cho nhân dân qua thực tiễn các phong
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trào cách mạng do Đảng lãnh đạo mà giác ngộ
về CNXH, làm cho CNXH từ chỗ là mục tiêu,
lý tưởng của Đảng trở thành nguyện vọng thiết
tha và sự nghiệp của quảng đại quần chúng.
Chính vì vậy, sau Cách mạng Tháng Tám, khi
chính quyền nhân dân còn trong trứng nước lại
bị quân thù rắp tâm đánh đổ, Hồ Chí Minh đã
lãnh đạo Chính phủ đề ra “Những nhiệm vụ
cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa” bao gồm sáu điểm để khắc phục
những hậu quả của chế độ cũ để lại: Diệt giặc
đói; diệt giặc dốt; tiến hành ngay cuộc Tổng
tuyển cử toàn quốc để xây dựng Hiến pháp dân
chủ (năm 1946); giáo dục lại cho nhân dân; bãi
bỏ các loại thuế khóa vô nhân đạo do chế độ
cũ quy định; tự do tín ngưỡng, lương, giáo
đoàn kết. 

Xã hội XHCN ở nước ta, theo quan niệm
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải là một xã hội
trong đó mọi tầng lớp dân chúng, ai ai cũng
được nâng cao cả về đời sống vật chất lẫn tinh
thần. Nhà nước phải “làm cho người nghèo thì
đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người khá
giàu thì giàu thêm. Người nào cũng biết chữ.
Người nào cũng biết đoàn kết, yêu nước”(7).
Bằng cách nói giản dị, mộc mạc, nhiều lần
Người đã cụ thể hóa mục tiêu của CNXH ở
nước ta một cách vắn tắt, dễ hiểu, thiết thực
như sau: CNXH “là tất cả mọi người các dân
tộc ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày
càng sung sướng”(8). CNXH “trước hết nhằm
làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng,
làm cho mọi người có công ăn việc làm, được
ấm no và sống một đời hạnh phúc”(9). Tóm lại,
CNXH là làm sao cho “nước giàu, dân
mạnh”(10), “dân giàu, nước mạnh”(11) và “dân
giàu, nước sang”(12).

5. CNXH phải thực hiện nguyên tắc công
bằng xã hội. Hướng phát triển của CNXH là
một xã hội mà mọi người đều thực sự bình
đẳng về mọi phương diện, nhưng đó là vấn đề
của tương lai, của chủ nghĩa cộng sản, còn

trước tiên, ngay từ khi nắm được chính quyền
thì phải khẳng định ban bố và thực hiện ngay
quyền bình đẳng về chính trị: bình đẳng dân
tộc, bình đẳng nam nữ, bình đẳng về quyền lợi
và nghĩa vụ, mọi công dân đều bình đẳng trước
pháp luật. Bình đẳng đi liền với tự do: Tự do
ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do đi lại, tự do
cư trú, tự do tín ngưỡng... Tất cả quyền tự do
và bình đẳng đó đều được hiến định ngay từ
bản Hiến pháp đầu tiên (năm 1946) do Chủ
tịch Hồ Chí Minh chủ trì soạn thảo.

Công bằng là nguyên tắc ứng xử và phân
phối trong xã hội XHCN. Phân phối là khâu
quan trọng của quan hệ sản xuất, nói lên bản
chất của chế độ. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã chỉ rõ tầm quan trọng của phân phối
công bằng trong chế độ ta là: “Không sợ thiếu,
chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ
sợ lòng dân không yên”(13). Nhưng theo
Người,  công bằng không có nghĩa là cào
bằng, là chấp nhận một chủ nghĩa bình quân,
chia đều nhau sự lười biếng và nghèo khổ.
Người nói: “Đồng cam cộng khổ là một tinh
thần cần phải có, nhưng nếu bình quân chủ
nghĩa thì lại không đúng. Bình quân chủ nghĩa
là gì? Là ai cũng như ai, bằng hết... Bình quân
chủ nghĩa là trái CNXH, thế là không
đúng”(14). Phân phối công bằng theo Người là
phân phối theo số lượng và chất lượng lao
động. Do đó, nó còn là sự kích thích, động
viên mọi người hăng hái thi đua học tập, nâng
cao năng suất lao động, đồng thời trong
nguyên tắc phân phối ấy lại phải có một phần
để giải quyết chính sách xã hội - một biểu hiện
tính ưu việt của CNXH. Người viết: “Ai làm
nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không
làm thì không ăn, tất nhiên là trừ những người
già cả, đau yếu, trẻ con”(15).

6. CNXH ở Việt Nam phải là một xã hội có
văn hóa. Ngay sau khi thoát khỏi ách nô lệ,
giành được chủ quyền quốc gia thì phải xây
dựng một nền văn hóa mới theo tinh thần dân
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tộc và khoa học. Nghĩa là “phải giáo dục lại
nhân dân chúng ta. Chúng ta phải làm cho dân
tộc chúng ta trở nên một dân tộc dũng cảm,
yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng
đáng với nước Việt Nam độc lập”(16). 

Xây dựng nhân dân Việt Nam trở thành
một dân tộc có nền văn hóa tiên tiến là tâm
huyết suốt đời của nhà văn hóa kiệt xuất Hồ
Chí Minh. Ngay từ khi còn trong nhà giam
của Quốc dân Đảng (Trung Quốc), Người đã
phác thảo “Năm điểm lớn xây dựng nền văn
hóa dân tộc” gồm: “1) Xây dựng tâm lý: Tinh
thần độc lập tự cường. 2) Xây dựng luân lý:
Biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng.
3) Xây dựng xã hội: Mọi sự nghiệp có liên
quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội.
4) Xây dựng chính trị: Dân quyền. 5) Xây
dựng kinh tế”(17).

Xã hội XHCN ở Việt Nam phải là một xã
hội có văn hóa, loại bỏ được hủ tục, thói hư tật
xấu, sự nhu nhược, dốt nát, yếu hèn; phải xây
dựng đời sống mới, làm cho từng người có văn
hóa, từng nhà có văn hóa, từng làng có văn
hóa. Hồ Chí Minh đã viết: “Do nhiều người
nhóm lại mà thành làng. Do nhiều làng nhóm
lại mà thành nước. Nếu người này cũng xấu,
người kia cũng xấu, thì thành làng xấu, nước
hèn. Nếu mỗi người đều tốt, thì thành làng tốt,
nước mạnh. Người là gốc làng nước. Nếu mọi
người đều cố gắng làm đúng đời sống mới, thì
dân tộc nhất định sẽ phú cường”(18). Theo
Người, đời sống mới của một người Việt Nam,
bất kể giàu hay nghèo, già hay trẻ, gái hay trai,
đều gồm mấy điểm:

“Về tinh thần, một là sốt sắng yêu Tổ quốc.
Việc gì có lợi cho nước phải ra sức làm. Việc
gì hại đến nước, phải hết sức tránh./ Hai là sẵn
lòng công ích. Bất kỳ việc to việc nhỏ, có ích
chung thì phải hăng hái làm.../ Ba là mình hơn
người thì chớ kiêu căng./ Người hơn mình, thì
chớ nịnh hót./ Thấy của người thì chớ tham
lam./ Đối với mình thì chớ bủn xỉn./ Cách ăn

mặc phải sạch sẽ, giản đơn, chất phác, chớ lượt
thượt, xa xỉ, loè loẹt./ Cách làm việc phải siêng
năng, có ngăn nắp, có tinh thần phụ trách, đã
làm việc gì thì làm cho kỳ được, làm đến nơi
đến chốn. Chớ làm dối./ Cách cư xử, đối với
đồng bào thì nên thành thực, thân ái, sẵn lòng
giúp đỡ./ Biết ham học... Biết rồi ta học
thêm…/ Ai cũng làm như thế, thì tự nhiên
nước Việt Nam ta trở nên một nước mới, một
nước văn minh”(19).

7. Xây dựng CNXH không thể và không phải
là công việc đơn giản, dễ dàng, nó là một sự
nghiệp vĩ đại đòi hỏi phải vượt qua nhiều khó
khăn, gian khổ nhưng nếu toàn dân đồng tình,
đồng tâm hiệp lực thì nhất định thành công.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích: “Biến đổi
một xã hội cũ thành một xã hội mới, không
phải là chuyện dễ. Nhưng đó là khó khăn trong
sự trưởng thành. Toàn Đảng, toàn dân đồng
sức, đồng lòng thì khó khăn gì cũng nhất định
khắc phục được”(20). Nhiều lần Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã nói, CNXH không phải từ trên
trời rơi xuống, nó cũng không phải được xây
nên bởi những con người vị kỷ, gian manh,
mánh khóe và lừa lọc, nó cũng không thể xây
nên bằng những người kém hiểu biết mà lại
luôn luôn “nhiệt tình bằng đầu óc” mà không
có “đầu óc của nhiệt tình” (theo cách nói của
C.Mác). Khi nói chuyện với Đại hội Đảng bộ
TP. Hà Nội (năm 1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã chỉ rõ: “Muốn xây dựng CNXH, phải có
con người XHCN và có tư tưởng XHCN”(21).
Con người XHCN phải có đức, có tài, nghĩa là
phải “vững về chính trị, giỏi về chuyên môn”,
là con người “hồng thắm chuyên sâu”. Tư
tưởng XHCN là sự giác ngộ về lý tưởng cách
mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Trên thế giới đã từng có một Liên Xô hùng
vĩ, nối liền với các nước Đông âu thành một
hệ thống như là hiện thân lý tưởng của CNXH,
nhưng rồi vì nhiều lý do nên không còn nữa.
Nhưng Việt Nam vẫn kiên trì con đường độc
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lập, tự do gắn với CNXH như một sự lựa chọn
tất yếu. Thực tiễn trong quá trình đổi mới và
phát triển đã chứng minh tính đúng đắn của
CNXH ở Việt Nam.

Năm 1956, khi nói chuyện với các nhà sư
phạm ở Hà Nội về con đường tiến lên CNXH
ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng
định: “Ta không thể giống Liên Xô, vì Liên Xô
có phong tục tập quán, có lịch sử địa lý khác…
ta thấy ta có thể đi con đường khác để tiến lên
chủ nghĩa xã hội”(22) r

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

CTQG, H.1995, tập 5, tr.572. (2, 17) Hồ Chí Minh
toàn tập, H.2011, tập 3, tr.629, tr.458. (3, 16) Sách
đã dẫn (sđd), tập 4, tr.315, tr.7. (4, 5, 9, 21) Sđd,
tập 12, tr.8, tr.413, tr.415, tr.12. (6, 8, 20) Sđd, tập
13, tr.376, tr.78, tr.8. (7, 18, 19) Sđd, tập 5, tr.81,
tr.116, tr.117-118. (10, 12) Sđd, tập 7, tr.552, tr.348.
(11) Sđd, tập 1, tr.560. (13) Sđd, tập 15, tr.224. (14,
15, 22) Sđd, tập 10, tr.583, tr.14, tr.391. 
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cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị
sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hóa các
dịch vụ công ở những nơi có đủ điều kiện;
chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự
nghiệp khác đủ điều kiện thành công ty cổ
phần; tiến hành rà soát, hoàn thiện chức năng,
nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong
các đơn vị sự nghiệp công lập đúng theo quy
định của pháp luật và tình hình thực tế của
Thành phố.   

Bốn là, chú trọng làm tốt công tác giáo dục
chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền trong
cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động, tạo sự đồng thuận trong các đơn vị sự
nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức về tinh
giản biên chế; quan tâm giải quyết chế độ,
chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng

trực tiếp trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ
chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Năm là, tăng cường hơn nữa công tác phối
hợp giữa các ngành, các cấp, nhất là các ban
xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy trong quá
trình tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai thực
hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị
quyết của Đảng về công tác sắp xếp, kiện toàn
tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập;
thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm,
những mô hình mới, cách làm hiệu quả giữa
các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài
thành phố. 

Sáu là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám
sát, thanh tra và tổ chức sơ kết, tổng kết việc
thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự
nghiệp công lập. Khen thưởng, biểu dương kịp
thời những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu
quả để nhân rộng, lan tỏa và xử lý nghiêm
minh, đúng quy định đối với 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. Phát huy vai trò giám sát và phản
biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội trong thực hiện tinh giản
biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức với tinh thần
thật sự dân chủ, cầu thị.

Công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại TP. Cần
Thơ thời gian tới còn không ít khó khăn, thách
thức, tuy nhiên, với truyền thống cách mạng,
đoàn kết, sáng tạo, phát huy cao độ sự đồng
thuận của xã hội và cả hệ thống chính trị,
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP. Cần Thơ
tiếp tục phấn đấu tham mưu để hoàn thành
mục tiêu tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp
phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng
vững mạnh, xứng đáng là trung tâm của đồng
bằng sông Cửu Long r

CẦN THƠ TINH GIẢN...
(Tiếp theo trang 17)
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Từ chức là một nét văn hóa công
vụ được biểu hiện không chỉ ở hành
vi mà cả trong ý thức, tư tưởng và
suy nghĩ của cán bộ lãnh đạo, quản
lý. Hành vi từ chức còn có cơ sở
đạo đức là liêm chính, tự trọng,
trọng danh dự, liêm sỉ của chính cá
nhân và các chuẩn mực đạo đức
khác. Chính những điều này đã
hình thành nên văn hóa từ chức,
khiến nó trở thành nét đẹp chính trị,
là lương tri, trách nhiệm cá nhân,
công dân, trách nhiệm của người
lãnh đạo, quản lý.

ĐỂ TỪ CHỨC TRỞ THÀNH văN Hóa 
MINH ANH, HOàNG YếN, TƯờNG VY, THANH TÙNG

Từ chức là một chủ đề còn khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng rất phổ biến, được luật hóa và
trở thành một trong những nét văn hóa cơ bản gắn liền với trách nhiệm thực thi công vụ của
mỗi công chức tại các quốc gia phát triển. Văn hóa từ chức là biểu hiện theo chuẩn mực,
đạo lý xã hội, nhân cách của người đang đảm nhận chức vụ tự nguyện rời bỏ vị trí lãnh đạo,
nhằm bảo đảm lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Tạo dựng và phổ
biến văn hoá từ chức là góp phần hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, làm đẹp thêm hình ảnh
người cán bộ, đảng viên, tác động trực tiếp đến quá trình xây dựng Đảng về đạo đức, củng
cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ và Nhà nước ta. Tạp chí Xây dựng Đảng trân
trọng giới thiệu với bạn đọc chùm bài 3 kỳ “Để từ chức trở thành văn hóa” của nhóm tác
giả Minh Anh - Hoàng Yến - Tường Vy - Thanh Tùng (Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban
Tổ chức Trung ương).

VAÊN HOÙA TÖØ CHÖÙC
NÉT ĐẸP VĂN HÓA CHÍNH TRỊ

Bài 2:

Tại các quốc gia phát triển, từ chức là hiện
tượng phổ biến, được luật hóa và trở thành
một trong những nét văn hóa cơ bản gắn liền

với trách nhiệm thực thi công vụ của công chức. Hiện
nay, văn hóa từ chức có vai trò quan trọng đối với sự
phát triển xã hội nói chung và tiến trình xây dựng hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh nói riêng. 

Từ chức được hiểu là việc xin thôi không đảm
đương chức vụ mà một người đang giữ. Nó chỉ có
thể xảy ra ở những người giữ chức vụ, quyền hạn và
khi người đó không còn khả năng, uy tín để đảm
nhiệm chức vụ (ví dụ có tình huống bất thường về
thực hiện chức trách, nhiệm vụ hoặc lý do cá nhân).
Từ chức là hành vi tự nguyện, tự giác của người có
chức vụ khi nhận thấy mình không đủ uy tín, năng
lực, sức khỏe, điều kiện để đảm nhận chức vụ, thể
hiện thái độ trung thực, trách nhiệm với bản thân và



cộng đồng. Đối với xã hội, từ chức là hiện
tượng được coi trọng và ủng hộ, được nhìn
nhận theo hướng tích cực như một tất yếu
trong quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ lãnh đạo, quản lý và hiệu quả hoạt
động của hệ thống chính trị. Từ chức thể hiện
yêu cầu, đòi hỏi cao hơn của xã hội về năng
lực, trách nhiệm, đạo đức, ý thức tuân thủ
pháp luật của những người giữ vị trí lãnh đạo,
quản lý. 

Văn hóa từ chức trong chính trị là một bộ
phận của văn hóa nói chung và văn hóa chính
trị nói riêng. Hành động từ chức cần được thể
hiện phù hợp với sự phát triển của môi trường
chính trị và đời sống văn hóa nước ta. Tức là
từ chức có văn hóa, thậm chí đòi hỏi cần phải
thể hiện văn hóa ở trình độ cao. Bởi đây là
hành động không dễ dàng thực hiện đối với bất
cứ ai được trao, đảm nhận chức vụ, quyền hạn
trong hệ thống chính trị. 

Văn hóa từ chức được thể hiện thông qua ba
tiêu chí cụ thể. Đó là: 1) Sự tự nguyện, tự giác
của người có chức vụ. 2) Từ chức là hành vi
có văn hóa khi người có chức vụ tự nhận thức
rằng mình không thể đảm đương chức vụ mà
tổ chức đã giao, không phải là việc sử dụng
hành vi từ chức để chạy tội, hoặc “đánh bóng”
tên tuổi. 3) Tự nguyện từ chức là biểu hiện tự
trọng cao của cán bộ lãnh đạo, quản lý về
phương diện chính trị và tính liêm sỉ trong đạo
đức. Văn hóa từ chức thể hiện thông qua việc
cán bộ tự nguyện từ chức đặt lợi ích của tổ
chức và xã hội cao hơn lợi ích cá nhân, lợi ích
cục bộ, dũng cảm vượt qua tính ích kỷ, tham
vọng quyền lực và danh vọng. Văn hóa từ chức
cũng thể hiện qua thái độ và hành vi ứng xử
văn minh, lịch sự khi từ chức. 

Văn hóa từ chức bảo đảm sự vận hành thông
suốt và trong sạch của bộ máy chính trị. Văn
hóa từ chức được hình thành sẽ tự động thanh
lọc đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ
thống chính trị. Những người không đủ năng

lực, phẩm chất, không còn phù hợp với vị trí
lãnh đạo, quản lý sẽ tự giác từ chức để người
khác có khả năng phù hợp tiếp tục thực hiện
công việc. Hoặc khi những người giữ chức vụ
có sai phạm, dù vô tình hay cố ý nhưng khi
nhận thức được sai lầm và không còn nhận
được sự ủng hộ, tín nhiệm thì họ sẽ tự nguyện
rời vị trí lãnh đạo, quản lý. Những người có
năng lực, uy tín hơn sẽ được tuyển lựa để thay
thế vào vị trí đó. Như vậy, việc từ chức một
cách có văn hóa là yếu tố quan trọng góp phần
làm trong sạch hệ thống chính trị, nền chính trị
sẽ luôn có những người có đủ đức, đủ tài đảm
nhiệm công việc chung, hết lòng vì lợi ích của
cộng đồng, loại đi mọi yếu tố có thể làm suy
yếu hệ thống chính trị, ảnh hưởng xấu đến tiến
trình phát triển chung của sự nghiệp cách
mạng. Hình thành văn hóa từ chức là một cách
thức thay thế những người lãnh đạo yếu kém,
tăng tính hiệu quả của bộ máy lãnh đạo, tạo cơ
chế để những người có khả năng, năng lực có
cơ hội công bằng thể hiện và đóng góp tài trí
cho sự phát triển của đất nước.

Văn hóa từ chức phát huy vai trò lãnh đạo
của đảng cầm quyền trong lãnh đạo phát triển
xã hội. Khi hệ thống chính trị có đội ngũ lãnh
đạo có khả năng về mọi mặt điều hành đất
nước thì tất yếu sẽ đưa đất nước phát triển,
nâng cao uy tín của đảng cầm quyền, của bộ
máy nhà nước đối với nhân dân, được nhân
dân ủng hộ và phục tùng, chấp hành tốt mọi
chủ trương, chính sách nhằm đạt được hiệu
quả cao nhất các mục tiêu đã định. Ngược lại,
khi những người không còn đủ khả năng
nhưng cố giữ vị trí lãnh đạo, quản lý thì hậu
quả tất yếu là kéo lùi sự phát triển, làm suy
giảm lòng tin của người dân đối với đảng cầm
quyền, đối với bộ máy nhà nước, làm cho hệ
thống chính trị hoạt động không hiệu quả, từ
đó rất dễ dẫn đến tình trạng chống đối, rối loạn
và khủng hoảng đời sống chính trị, kinh tế, làm
cho xã hội bất ổn, trì trệ.
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Văn hóa từ chức thể hiện ý thức và góp phần
nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý đối với sự phát triển đất nước. Khi
họ nhận thức được vai trò, vị trí, tầm quan
trọng của mình đối với vận mệnh đất nước, họ
sẽ có trách nhiệm cao đối với công việc, sẽ ứng
xử một cách có văn hóa với chức trách được
giao, nỗ lực cống hiến vì sự nghiệp chung.
Nhưng một khi vị trí ấy không còn phù hợp với
mình nữa, họ sẽ tự nguyện rút lui, điều đó thể
hiện lòng tự trọng, ý thức vì tập thể, vì cộng
đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự
phát triển chung, không để quyền lợi của bản
thân ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình phát
triển của đất nước. 

Văn hóa từ chức góp phần thúc đẩy sự hình
thành và phát triển văn hóa chính trị. Sự phát
triển của văn hóa chính trị thể hiện ở một nền
chính trị hoàn thiện, minh bạch, tạo động lực
mạnh mẽ thúc đẩy vai trò lãnh đạo của chính
trị đối với kinh tế và đời sống xã hội. Từ chức
là cần thiết trong đời sống chính trị và văn hóa
từ chức là một tiêu chuẩn để phản ánh văn
minh chính trị. Văn hóa từ chức sẽ “gạn lọc”
những người lãnh đạo không đủ uy tín, năng
lực, sức khỏe; góp phần xây dựng đội ngũ cán
bộ vừa có tài, vừa có đức, đáp ứng đòi hỏi của
thực tiễn. 

Ở Việt Nam, cán bộ giữ chức vụ trong hệ
thống chính trị thực hiện việc từ chức chưa
nhiều, chưa phổ biến. Vì thế, từ chức chưa
được xã hội và người dân coi đó là một nét văn
hóa chính trị bình thường như ở các nước phát
triển. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với
những chủ trương và chỉ đạo quyết liệt của
Đảng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh, những đòi hỏi khách
quan từ sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước,
hội nhập quốc tế đã và đang thúc đẩy mạnh
mẽ, đặt ra những yêu cầu mới về từ chức. Từ
chức phải trở thành hành động bình thường
của người có chức vụ khi không còn năng lực,

uy tín bảo đảm hoàn thành chức trách, nhiệm
vụ được giao. Từ chức khi trở thành hiện
tượng phổ biến trong xã hội sẽ biểu hiện được
giá trị chuẩn mực, được xã hội chấp nhận và
đánh giá như một nét văn hóa, do vậy cần được
quy định rõ ràng và luật hóa.

Vấn đề từ chức được Đảng ta quan tâm, đặc
biệt từ sau Đại hội VI của Đảng (năm 1986)
khởi xướng công cuộc Đổi mới. Nghị quyết số
03-NQ/TW ngày 18-6-1997 của BCH Trung
ương khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ
đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam trong sạch, vững mạnh” đã nhấn mạnh:
“Trong thời hạn đảm nhiệm chức vụ, người
nào vì công việc, lý do sức khoẻ, hoàn cảnh cá
nhân được từ chức, miễn chức; người nào
không hoàn thành nhiệm vụ, có sai phạm, uy
tín giảm sút thì tùy theo mức độ mà bị miễn
chức, hoặc cách chức kịp thời”. Nghị quyết số
15-NQ/TW ngày 30-7-2007 của BCH Trung
ương khóa X “Về tiếp tục đổi mới phương
thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính
trị” xác định: “Xây dựng quy chế miễn nhiệm,
từ chức để thay thế kịp thời, dễ dàng những
cán bộ năng lực và phẩm chất yếu kém, vi
phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ, mất
uy tín”.

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017
của BCH Trung ương khóa XII “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” chỉ rõ: “Chưa có cơ chế đánh
giá phù hợp và thay thế kịp thời những cán bộ,
công chức, viên chức không đáp ứng được yêu
cầu, nhiệm vụ”. Đồng thời xác định nhiệm vụ,
giải pháp là “thực hiện nghiêm chế độ miễn
nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc
thay thế kịp thời những người kém năng lực,
phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu,
tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành
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nhiệm vụ được giao…”. 
Ngày 19-5-2018, BCH Trung ương khóa

XII ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,
nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực
và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, đánh giá:
“Công tác quản lý cán bộ có nơi, có lúc bị
buông lỏng; chưa có cơ chế sàng lọc, thay thế
kịp thời những người yếu kém, uy tín thấp,
không đủ sức khỏe”. Nghị quyết đã nêu giải
pháp: “Xây dựng quy định để việc nhận trách
nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn
hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy
định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để
việc “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” trở
thành bình thường trong công tác cán bộ”. Về
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,
trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên
Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương, Quy
định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của
BCH Trung ương tại Điều 2, khoản 8 chỉ rõ:
“Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm.
Chủ động xin từ chức khi thấy mình không
còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện
nhiệm vụ”. Đặc biệt, ngày 3-11-2021, Bộ
Chính trị ban hành Quy định số 41-QĐ/TW
“Về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ”
đã có nội dung điều chỉnh hai hình thức là
“miễn nhiệm” và “từ chức”; áp dụng đối với
cán bộ vi phạm các quy định của Đảng và Nhà
nước, vi phạm đạo đức, năng lực yếu kém,
không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín nhưng
chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức. Việc
“miễn nhiệm” theo quy định của Hiến pháp và
việc “cho thôi giữ chức vụ” do sắp xếp, phân
công, điều động cán bộ của cấp có thẩm quyền
được coi là việc làm thường xuyên, bình
thường trong công tác cán bộ, nên không
thuộc nội dung điều chỉnh của Quy định này.
Với các nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy
trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối
với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống

chính trị, Quy định số 41 là sự thể chế hóa chủ
trương của Đảng thành quy định cụ thể. Nội
dung Quy định số 41 cô đọng, rõ ý, dễ hiểu,
dễ triển khai, vận dụng, là cơ sở cho ứng xử
văn minh trong miễn nhiệm, từ chức, góp
phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện
nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị, phù hợp với kỳ vọng của
Nhân dân. 

Trên cơ sở những chủ trương, đường lối của
Đảng, Nhà nước đã thể chế hóa vấn đề từ chức
trong các bộ luật và các quy định. Điều 7, Luật
Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13-
11-2008 nêu rõ: “Từ chức là việc cán bộ, công
chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ
chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết
thời hạn bổ nhiệm”. Điều 30 Luật này quy
định: “Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ
hoặc từ chức, miễn nhiệm trong các trường hợp
sau đây: Không đủ sức khỏe; không đủ năng
lực, uy tín; theo yêu cầu nhiệm vụ; vì lý do
khác”. Điều 10, Luật Tổ chức Quốc hội năm
2014 quy định: “Người được Quốc hội bầu
hoặc phê chuẩn nếu vì lý do sức khoẻ hoặc vì
lý do khác mà không thể thực hiện được nhiệm
vụ thì có thể xin từ chức”. Điều 84, Luật Tổ
chức chính quyền địa phương năm 2015 quy
định: “Người được HĐND bầu nếu vì lý do sức
khỏe hoặc vì lý do khác mà không thể tiếp tục
thực hiện được nhiệm vụ thì có thể xin từ
chức”. Điều 10, Nghị quyết số 85/2014/QH13
quy định: “Người được lấy phiếu tín nhiệm có
quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu
HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin
từ chức”…

Văn hóa từ chức là một yếu tố quan trọng
góp phần hình thành văn hóa chính trị. Văn
hóa từ chức cho thấy sự hiểu biết về bổn phận
và trách nhiệm của người nắm giữ chức vụ, là
một trong những biểu hiện sinh động, cụ thể
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Phương châm “không lo thiếu cán bộ”
Thân Nhân Trung, nhân sỹ thời Hậu Lê đã

viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Do
đó, việc trọng dụng người có đức, có tài là
truyền thống quý báu của dân tộc ta từ bao đời
nay. Thời nào biết trọng dụng hiền tài thì đất
nước thịnh và ngược lại không trọng dụng nhân
tài thì đất nước sẽ suy, nhân dân cơ cực, lầm
than. Đảng ta xác định, công tác cán bộ là vấn
đề “then chốt của then chốt” trong xây dựng
Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói
“muôn việc thành công hay thất bại đều do cán

bộ tốt hay kém…, vấn đề cán bộ là một vấn đề
rất trọng yếu, rất cần kíp”. Thực tế chứng minh,
đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững
cần có đường lối phát triển đúng đắn và có đội
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý xứng tầm để lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi đường lối đó.

Trong “Bình Ngô đại cáo”, anh hùng dân tộc
Nguyễn Trãi khẳng định: “Tuy mạnh yếu có lúc
khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”. Để
không bao giờ thiếu cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí
Minh từng nhấn mạnh phương pháp: “Tài to ta
dùng làm việc to, tài nhỏ làm việc nhỏ, ai có
năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy. Biết
dùng người như vậy, ta sẽ không lo gì thiếu cán
bộ”. Hiện nay, chúng ta đã xây dựng khung tiêu
chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, trong
đó có cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nhưng khi sắp
xếp họ vào vị trí lãnh đạo, quản lý, không ít cán
bộ vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của
Nhà nước. Chưa bao giờ chúng ta xử lý kỷ luật
nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao như thời gian
qua. Trong các Hội nghị Trung ương 4 (khóa
XI, XII, XIII), Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh: Cán
bộ bị xử lý kỷ luật chủ yếu do vi phạm nguyên

Baøn veà “duïng nhaân” trong Ñaûng
Đỗ ANH

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh:“Cán bộ là gốc của mọi công
việc”. Do đó, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp sẽ tạo nên những hiệu quả quan
trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tuy
nhiên, thời gian gần đây việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu
cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người,
đúng việc. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu loạt bài 3 kỳ của tác
giả Đỗ Anh bàn về vấn đề này.

Thời gian qua, nhiều cán bộ của Đảng
trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo cấp
cao rơi vào vòng lao lý, bị xử lý kỷ luật đến
mức khai trừ ra khỏi Đảng. Thậm chí, có
một số cán bộ vừa được bổ nhiệm, trải qua
quy trình nhân sự được đánh giá chặt chẽ
nhưng bị xử lý kỷ luật chỉ ngay sau đó ít lâu.
Điều này khiến một bộ phận cán bộ, đảng
viên và nhân dân hoài nghi đặt câu hỏi liệu
có phải Đảng ta đang thật sự thiếu cán bộ
hội tụ đầy đủ tài và đức?

kỳ 1: Đâu cần “đốt đuốc” đi tìm cán bộ



tắc tập trung dân chủ, suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, “‘tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”…

Việc xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm là
cần thiết, đúng đắn để xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh và củng cố niềm tin của Nhân
dân với Đảng. Quan điểm không sợ thiếu cán
bộ luôn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
nhiều lần khẳng định. Trước thềm Đại hội XIII
của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đại hội là
dịp để ta sàng lọc cán bộ. Ai xứng đáng thì làm,
không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ. Mới đây
nhất tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần
nữa củng cố luận điểm “nếu anh nào làm không
tốt thì thay luôn, chúng ta không thiếu người”.

PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội
đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương
đánh giá: “Nhìn nhận một cách thẳng thắn,
công tác cán bộ của chúng ta hiện nay đang có
vấn đề ở chính khâu cân nhắc, lựa chọn, tính
toán, bố trí nhân sự cho đúng chứ chúng ta
không gặp phải tình trạng “đốt đuốc đi tìm cán
bộ”. Thực trạng cho thấy chúng ta chưa chọn
đúng người, chưa bố trí đúng việc, chưa đánh
giá hết phẩm chất, năng lực của cán bộ để bố
trí đúng vị trí, giúp cán bộ phát huy hết sở
trường, năng lực của họ”.

10 năm qua (2010-2020), công tác xây dựng
đội ngũ đảng viên ở nước ta đạt được nhiều kết
quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh,
củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối
với Đảng, với chế độ. Tính đến 31-12-2021,
toàn Đảng có hơn 5,3 triệu đảng viên. Công tác
phát triển đảng viên được chú trọng, số lượng
đảng viên tăng mạnh qua các nhiệm kỳ. Ngoài
sự gia tăng liên tục về số lượng, cơ cấu, độ tuổi
của đảng viên tương đối phù hợp về số lượng
đảng viên nữ, trẻ, đảng viên là người dân tộc
thiểu số, người có tôn giáo, chủ doanh nghiệp

tư nhân tăng. Chất lượng đội ngũ đảng viên có
chuyển biến tích cực; trình độ học vấn, chuyên
môn, lý luận chính trị ngày càng cao hơn so với
giai đoạn trước (đảng viên có trình độ đại học
trở lên chiếm khoảng 55%; trình độ lý luận
chính trị từ sơ cấp trở lên chiếm hơn 60%).

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến hết
năm 2021, tổng số công chức của các cơ quan
Trung ương (không tính Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an) và địa phương là 233.219 người,
trong đó có gần 60.000 cán bộ, công chức nhà
nước là thạc sỹ, tiến sỹ, người chưa qua đào tạo
chỉ chiếm 1,11%. Những con số trên khẳng
định chúng ta hiện nay không thiếu cán bộ có
đủ năng lực, trình độ, thậm chí không thiếu
người tài cho Đảng nhưng điều mấu chốt là sợ
thiếu người biết cách dùng người tài, dùng cán
bộ. Điều chúng ta cần tập trung làm hiện nay
là đổi mới phương châm dùng người từ khâu
xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, lựa chọn đến
đánh giá, quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ để “lắp” họ vào đúng chỗ, đúng việc.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Nguyễn Sĩ Dũng từng chia sẻ: “Người tài trong
100 triệu dân đất Việt rất nhiều. Chỉ có điều
người tài về hoạt động chính trị khác với người
tài về quản trị điều hành và khác với người tài về
nghiệp vụ chuyên môn; người tài trong sáng tạo
nghệ thuật như nhà văn, nhà thơ, họa sỹ, nhạc
sỹ… lại còn khác nữa. Người tài về hoạt động
chính trị phải tìm trong Đảng; người tài về quản
trị điều hành, về nghiệp vụ chuyên môn phải tìm
trong phạm vi rộng hơn; người tài về sáng tạo
nghệ thuật lại phải tìm trong phạm vi rộng hơn
nữa. Ngoài ra, phương pháp tìm kiếm người tài
cũng khác nhau. Quy trình, thủ tục cất nhắc, đề
bạt mà chúng ta đang áp dụng rất phù hợp cho
việc lựa chọn các chính khách, cán bộ chính trị,
nhưng chưa chắc đã phù hợp cho việc lựa chọn
các cán bộ hành chính - công vụ”. Trong thời
gian trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, đồng
chí Nguyễn Xuân Phúc từng nhiều lần nhấn
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mạnh yêu cầu phải đổi mới công tác cán bộ. Việc
này cần phải chấn chỉnh ở tất cả các khâu từ
tuyển chọn, sử dụng, bổ nhiệm. Thi tuyển để tìm
người tài, chứ không phải để tìm người nhà.

nguyên tắc “Dụng nhân như dụng mộc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình mẫu lý tưởng

để chúng ta học tập và noi theo về nghệ thuật
đánh giá, bố trí và trọng dụng nhân tài. Theo
Bác Hồ, “người đời ai cũng có chỗ hay, chỗ dở.
Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người
sửa chữa chỗ dở. Dùng người như dùng gỗ.
Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều
tùy chỗ mà dùng được”. Bởi không có cán bộ
nào việc gì cũng có thể làm được, cũng không
có cán bộ nào không thể làm được bất cứ việc
gì. Việc bố trí cán bộ, vừa đảm bảo đúng
chuyên môn, vừa tạo điều kiện phát huy hết
khả năng của cán bộ. 

Trong những thời điểm lịch sử cam go nhất
của đất nước như Cách mạng Tháng Tám, dưới
sự lãnh đạo tài tình của Đảng mà trực tiếp là
Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta chỉ với khoảng
hơn 5.000 đảng viên nhưng đã giành thắng lợi
vẻ vang. Ngay từ những năm 1926 - 1927, tại
Quảng Châu (Trung Quốc), Bác Hồ đã trực tiếp
mở các lớp huấn luyện chính trị cho thanh niên
ưu tú của Việt Nam về chủ nghĩa cộng sản, về
phương pháp cách mạng mới, sau đó đưa về
nước và trở thành những “hạt giống đỏ” của
cách mạng nước ta. Tháng 11-1946, đất nước
đứng trước muôn vàn khó khăn, vừa kháng
chiến vừa kiến quốc, Người viết bài “Tìm người
tài đức” đăng trên báo Cứu quốc số 411 như
“chiếu cầu hiền tài”. Tư tưởng trọng dụng người
tài ở Bác là sự chân thành, thực sự trọng dụng
người tài, không hình thức. Người đánh giá cụ
thể từng cán bộ và yêu cầu chính quyền các cấp
cũng phải làm như thế, ai có tài phải được sử
dụng xứng đáng. 

Những người được Bác Hồ đào tạo, sau này
đều trở thành những nhà hoạt động cách mạng
nổi tiếng, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, phẩm

chất đạo đức của Đảng. Cách mạng Tháng
Tám năm 1945 thành công, Bác không ngần
ngại mời những người từng phục vụ cho chế
độ cũ tham gia Quốc hội, Chính phủ của nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiều nhân sỹ
trí thức yêu nước ngoài Đảng đã hết lòng, hết
sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, như
các cụ Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tố,
Nguyễn Văn Huyên, Đặng Thai Mai, Bùi
Bằng Đoàn… Bác nói: “Việc dùng nhân tài, ta
không nên căn cứ vào những điều kiện quá
khắt khe. Miễn không phản lại quyền, lợi ích
dân chúng… có lòng trung thành với Tổ quốc
là có thể dùng được”. Bác Hồ mời cụ Huỳnh
Thúc Kháng, người nổi tiếng tài năng, đức độ
và có lòng yêu nước, từng là Viện trưởng Viện
Dân biểu Trung kỳ thời thuộc Pháp ra làm Bộ
trưởng Nội vụ và giao Quyền Chủ tịch nước
cho cụ khi Người sang Pháp năm 1946. GS.
Nguyễn Văn Huyên, trí thức thời thuộc Pháp
được Người giao trọng trách đứng đầu Ngành
Giáo dục 29 năm; cụ Bùi Bằng Ðoàn, Thượng
thư Bộ Hình triều Nguyễn cũng được mời làm
Trưởng Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ
và sau này làm Trưởng Ban Thường trực Quốc
hội. Cụ Nguyễn Lương Bằng, một mẫu mực
về liêm khiết, chí công vô tư được mời làm
công tác kiểm tra Đảng… Năm 1940, khi gặp
hai đồng chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên
Giáp ở Côn Minh, Trung Quốc, Bác đã cử
đồng chí Phạm Văn Đồng đi học chính trị, cử
đồng chí Võ Nguyên Giáp đi học quân sự…
Để chúng ta có một đồng chí Thủ tướng Phạm
Văn Đồng suốt 32 năm; có một bậc thầy về
quân sự được cả thế giới công nhận là Đại
tướng Võ Nguyên Giáp. 

Khâu bố trí, sử dụng cán bộ giữ vai trò, vị
trí rất quan trọng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh
căn dặn: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy.
Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì
động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê

(Xem tiếp trang 45)
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Công khai, minh bac̣h
Từ cuối năm 2021, Sở Nội vụ TP. Hồ Chí

Minh ra Thông báo số 5702/TB-SNV ngày
20-12-2021 về việc thực hiện Quyết định số
4234/QĐ-UBND ngày 17-12-2021 của
UBND thành phố về ban hành kế hoạch thi
tuyển công chức năm 2022. Thông báo được
đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của
UBND thành phố và trên nhiều tờ báo. Theo
kế hoạch, Thành phố sẽ tuyển dụng 1.004
công chức khối chính quyền, gồm 990 người
có trình độ chuyên môn đại học, 7 người có
trình độ chuyên môn cao đẳng và 7 người có
trình độ chuyên môn trung cấp.

Về phương thức thi tuyển, các thí sinh sẽ
trải qua 2 vòng thi. Vòng 1, thí sinh thi kiểm
tra kiến thức, năng lực chung bằng hình thức
trắc nghiệm trên máy tính (gồm 2 phần thi).
Trong đó phần 1 kiến thức chung gồm 60 câu
hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ
chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà
nước; công chức, công vụ và các kiến thức

khác để đánh giá năng lực; thời gian làm bài
là 60 phút. Phần 2, thí sinh thi ngoại ngữ với
thời gian làm bài 30 phút. Ở vòng 2, thí sinh
thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, hình thức thi
viết, kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật ngành
tuyển dụng, kỹ năng thực thi công vụ của
người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm,
với thời gian làm bài 180 phút. Thí sinh là Anh
hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động,
thương binh, người hưởng chính sách như
thương binh, người dân tộc thiểu số, bộ đội
xuất ngũ được cộng điểm ưu tiên. Hội đồng
thi tuyển công khai thời gian và địa điểm nộp
hồ sơ cũng như hướng dẫn các thủ tục nộp hồ
sơ, mức lệ phí phải nộp, đồng thời xây dựng
Danh mục tài liệu hướng dẫn ôn thi và thông
báo chính thức về việc hướng dẫn và tổ chức
ôn tập trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội
vụ. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi
cũng được đăng công khai từ đầu tháng 2-
2022 và đến giữa tháng 3 đã có thông báo về
sơ đồ các phòng thi tại Học viện Cán bộ TP.

THI TuYỂN CÔNG CHỨC Ở TP. Hồ CHÍ MINH
Kết quả và kinh nghiệm

ĐINH THàNH

TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 14 nghìn công chức. Nhằm kịp thời bổ sung
đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cho hệ thống chính trị của Thành phố, trong 6
tháng đầu năm 2022, Thành phố đã tổ chức 2 kỳ thi tuyển công chức, tuyển
dụng được 174 công chức khối đảng, đoàn thể và 887 công chức khối nhà
nước. Công tác tuyển dụng công chức ở TP. Hồ Chí Minh được thực hiện
đúng quy định, yêu cầu, chỉ tiêu biên chế được giao; bảo đảm công khai,
minh bạch. Tuy nhiên, công tác thi tuyển cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung
và phương thức tuyển dụng nhằm bảo đảm tuyển dụng được người giỏi theo
đúng vị trí việc làm.



Hồ Chí Minh. 
Vòng 1 thi tuyển công chức các cơ quan

khối nhà nước diễn ra trong 6 ngày, từ 15 đến
20-3-2022. Hội đồng tuyển dụng công bố
điểm thi từ sáng 21-3 trên Cổng thông tin điện
tử của Sở Nội vụ và lập danh sách các thí sinh
tiếp tục thi vòng 2 vào ngày 22-3-2022. Điểm
thi vòng 2 và điểm chấm phúc khảo cũng được
đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử
của Sở Nội vụ. Kết quả, có 887 thí sinh trúng
tuyển trong tổng số 2.107 thí sinh tham dự;
điểm thi của từng thí sinh được đăng công
khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội
vụ từ ngày 12-5-2022.

Kỳ thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể
diễn ra tương tự, với 1.253 thí sinh dự thi, 180
chỉ tiêu tuyển dụng. Ngày 25-4-2022, Hội
đồng tuyển dụng công chức khối đảng, đoàn
thể TP. Hồ Chí Minh năm 2022 đã có thông
báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ
điều kiện thi vòng 2 - môn nghiệp vụ chuyên
ngành. Theo đó, có 572 thí sinh thi tiếp vòng
2 vào ngày 26-4-2022. Ngày 6-6-2022, Hội
đồng tuyển dụng đã công bố danh sách 174 thí
sinh trúng tuyển và hướng dẫn việc làm hồ sơ
tuyển dụng.

Cần tiếp tục đổi mới
Quá trình tổ chức và kết quả kỳ thi tuyển

dụng công chức của TP. Hồ Chí Minh năm
2022 cho thấy, công tác tuyển dụng được thực
hiện đúng quy định, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ
tiêu biên chế được giao. Các kỳ thi được tổ
chức theo hình thức thi tuyển tập trung, bảo
đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân
thủ đúng hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về
tuyển dụng công chức. Trong đó việc tổ chức
hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính đối
với các môn thi thuộc vòng 1 (môn kiến thức
chung và môn ngoại ngữ) cho thấy, việc đổi
mới phương thức và ứng dụng công nghệ
thông tin trong tổ chức tuyển dụng công chức
đã tạo bước chuyển rõ rệt trong việc kiểm soát

chất lượng đầu vào. Với số lượng thí sinh dự
thi đông đảo so với chỉ tiêu tuyển dụng, kỳ thi
có tính cạnh tranh cao trong từng vị trí tuyển
dụng. Các công chức được tuyển dụng cơ bản
đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. 

Tuy nhiên, cũng còn một số khó khăn,
vướng mắc như: Các quy định, hướng dẫn
còn chung chung, thiếu định lượng; nội dung
thi nặng lý thuyết, chưa có phần thi đánh giá
kỹ năng chuyên biệt cho từng vị trí. Việc đăng
ký dự tuyển và xác định người trúng tuyển
được thực hiện theo vị trí việc làm cũng chưa
hoàn toàn phù hợp với thực tiễn một số cơ
quan, đơn vị. Chẳng hạn, tại Sở Tư pháp, hầu
hết vị trí việc làm đều yêu cầu trình độ chuyên
ngành đào tạo là tốt nghiệp Đại học Luật trở
lên. Các thí sinh phải đăng ký thi tuyển theo
từng vị trí việc làm và thí sinh đạt điểm cao
nhất ở từng vị trí việc làm sẽ trúng tuyển.
Thực tế, nhiều trường hợp không trúng tuyển
ở vị trí đăng ký, nhưng điểm thi lại cao hơn
nhiều so với thí sinh trúng tuyển ở vị trí khác
có cùng yêu cầu trình độ chuyên môn. Hay tại
Sở Xây dựng, người có chuyên môn thuộc
khối ngành xã hội và người có chuyên môn
khối ngành kỹ thuật cùng thi vị trí cạnh tranh
như nhau. Mặt khác, ở khối đoàn thể, công
chức cần có kinh nghiệm hoạt động phong
trào, song nhiều thí sinh không có kinh
nghiệm hoạt động phong trào lại trúng tuyển,
gây khó cho công tác sau này. Cũng có tình
trạng thí sinh dự thi chưa xác định rõ vị trí
việc làm mà mình đăng ký dự thi nên một số
trường hợp trúng tuyển đến nhận việc nhưng
lại xin thôi việc trong thời gian tập sự. Cụ thể,
năm 2019 Sở Tư pháp có 2 trường hợp như
thế và phải chờ kỳ thi tuyển công chức tiếp
theo để bổ sung nhân sự thay thế. Để khắc
phục, Lãnh đạo Sở Tư pháp đề xuất cần bổ
sung quy định cho phép người đứng đầu cơ
quan có nhu cầu tuyển dụng xem xét quyết
định việc trúng tuyển với người dự tuyển có
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kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với
người trúng tuyển chính thức khi cần thiết. 

Lãnh đạo nhiều địa phương, đơn vị cũng
cho rằng hình thức thi hiện nay chưa đánh giá
được thí sinh một cách toàn diện. Bởi, ngoài
phẩm chất chính trị, yếu tố quan trọng nhất
của công chức hiện nay là tư duy và kỹ năng,
nghiệp vụ chỉ là một phần. Điều đó đòi hỏi
công chức phải có tư duy cập nhật nhanh
nhạy, nắm và phát huy được kiến thức mới,
nhằm thích nghi yêu cầu công việc ngày càng
cao và đòi hỏi phải đổi mới, sáng tạo. Nếu chỉ
thi viết sẽ không đánh giá hết năng lực thí
sinh. Do đó, nội dung, phương thức trong
tuyển dụng công chức cần được thay đổi, nên
có thêm vòng phỏng vấn trực tiếp để đánh giá
sự năng động, sáng tạo, khả năng giao tiếp
của người dự tuyển; lãnh đạo các sở, ngành
có nhu cầu tuyển dụng sẽ trực tiếp tham gia
phỏng vấn thí sinh nhằm đánh giá tinh thần,
thái độ, kỹ năng làm việc, khả năng sáng tạo
của ứng viên.

Bài học kinh nghiệm
Qua 4 đợt thi tuyển công chức, Hội đồng

tuyển dụng công chức TP. Hồ Chí Minh đã
đúc rút một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, tuân thủ đúng các quy định, hướng
dẫn của Đảng, Nhà nước về tuyển dụng công
chức. Quan tâm xây dựng kế hoạch tuyển
dụng khoa học, tổ chức cuộc thi bài bản,
chuyên nghiệp sẽ giúp cho công tác tuyển
dụng công chức ngày càng đi vào nền nếp.
Đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc công khai,
minh bạch, khách quan ở tất cả các khâu của
kỳ thi, bảo đảm lựa chọn được nhân sự tốt
nhất, phù hợp nhất.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới hình thức thi
tuyển nhằm bảo đảm đánh giá toàn diện năng
lực của thí sinh. Kỳ thi tuyển công chức
không chỉ kiểm tra trình độ chuyên môn mà
phải đánh giá được tinh thần, thái độ, kỹ năng
làm việc của thí sinh; nên chuyển từ hình

thức thi viết sang hình thức kết hợp viết và
phỏng vấn trong các kỳ thi sắp tới; đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển
dụng. 

Thứ ba, cần phải xây dựng hệ thống đề thi
theo từng vị trí việc làm để đánh giá thí sinh
theo tiêu chí riêng ở từng vị trí việc làm dự
tuyển. Đồng thời, cần xây dựng “ngân hàng”
câu hỏi đề thi và xem đây là một giải pháp để
nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức
của Thành phố. Ngân hàng câu hỏi đề thi phải
thường xuyên được cập nhật, bổ sung, phù
hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tình
hình thực tiễn, đặc thù của TP. Hồ Chí Minh
trong từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với tính
chất, yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm.
Để thực hiện được như trên, cần có sự phối
hợp giữa Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
với các trường đại học, các sở, ban, ngành,
UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Thứ tư, kịp thời đề xuất, kiến nghị Thành
ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục bổ sung
chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, như
chính sách tiền lương, phúc lợi, cơ hội thăng
tiến… để thu hút nguồn nhân lực chất lượng
cao vào làm việc trong khu vực công.

Thứ năm, Trung ương cần có các quy định
riêng (hoặc cơ chế riêng) trong các quy định
chung về tuyển dụng công chức để các địa
phương có tính đặc thù như TP. Hồ Chí Minh
chủ động hơn trong tuyển dụng công chức; kịp
thời điều chỉnh, bổ sung yêu cầu, hình thức
tuyển dụng để bảo đảm tuyển dụng được
những công chức có đủ phẩm chất, năng lực
phù hợp với yêu cầu xây dựng, phát triển của
các đô thị trong bối cảnh, điều kiện mới. 

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám
sát việc tổ chức tuyển dụng để bảo đảm việc
tuyển dụng theo hướng đẩy mạnh phân cấp
nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định, tránh tình
trạng tuyển dụng không đúng người, không
đúng vị trí việc làm r
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Chuyển đổi số trong giáo dục 
Chuyển đổi số trong giáo dục có thể hiểu là

việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến giúp
nâng cao trải nghiệm của người học; đổi mới
phương pháp giảng dạy cũng như tạo môi
trường học tập thuận tiện nhất cho người học.
Về bản chất, chuyển đổi số không thay đổi giá
trị cốt lõi hay mô hình của một tổ chức giáo
dục mà là sự chuyển đổi hoạt động cốt lõi
thông qua công nghệ và nền tảng số, đồng thời
nắm bắt các cơ hội mà chúng mang lại.
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm
2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ
xác định nhiệm vụ của Ngành Giáo dục và Đào
tạo là: “Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học
từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong
công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa
tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ

tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình
thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công
nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá
thể hóa. 100% các cơ sở giáo dục triển khai
công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm
chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh
viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung
chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao
bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học
sinh trước khi đến lớp học”. Ðể thực hiện
nhiệm vụ đó, ngày 30-12-2021 Bộ Giáo dục và
Ðào tạo ban hành Thông tư số 42/2021/TT-
BGDÐT “Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục
và đào tạo”, trong đó ghi rõ: “Cơ sở dữ liệu
giáo dục và đào tạo là tập hợp dữ liệu số hóa
thông tin quản lý về giáo dục và đào tạo (gồm
dữ liệu về trường học, dữ liệu về lớp học, dữ
liệu về cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đội ngũ
giáo viên, giảng viên và nhân viên, dữ liệu về
người học, dữ liệu về chương trình giáo dục,
dữ liệu về cơ sở vật chất trường học và các dữ
liệu liên quan khác) do Bộ Giáo dục và Ðào tạo
quản lý”. 

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học tập
trung vào hai nội dung chính: Chuyển đổi số
trong quản lý và chuyển đổi số trong dạy, học,
kiểm tra và đánh giá.

Một là, chuyển đổi số trong công tác quản
lý, hành chính. Đây là quá trình số hóa thông
tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu

CHUYỂN ĐỔI SỐ
Giải PhÁP ĐỂ PhÁt tRiỂn GiÁO dỤc ĐẠi hỌc Việt nam 

tROnG Bối cảnh ĐẠi dỊch cOVid-19

TS. TrầN THị PHúC AN, ThS. BÙI THị THÙY DƯơNG
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát,
giáo dục đại học Việt Nam đã nhiều lần bị
gián đoạn do thực hiện giãn cách xã hội. Vì
vậy, các trường đại học cần có những biện
pháp cần thiết và phương án lâu dài để khắc
phục những hạn chế do dịch bệnh hoặc
trong những hoàn cảnh đặc thù khác. Một
trong những giải pháp hiệu quả nhất nhằm
đáp ứng yêu cầu thực tiễn là tích cực thực
hiện quá trình chuyển đổi số.



lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực
tuyến, ứng dụng các công nghệ 4.0 (AI,
blockchain, phân tích dữ liệu...) để quản lý,
điều hành, dự báo, hỗ trợ các cấp lãnh đạo,
quản lý ra quyết định trong lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành.

Hai là, chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm
tra và đánh giá. Đây là quá trình số hóa học
liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử,
kho bài giảng E-learning, ngân hàng câu hỏi
trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo,
triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, khai thác
công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành
công.

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học - tất
yếu khách quan trong bối cảnh đại dịch
COViD-19

Kể từ khi xuất hiện (tháng 12-2019) đến nay,
đại dịch COVID-19 đã có những diễn biến rất
phức tạp với sự xuất hiện của nhiều chủng mới
và tốc độ lây lan nhanh. Dịch bệnh đã ảnh
hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực của đời sống
kinh tế - xã hội, trong đó có giáo dục và đào
tạo. Chính phủ đã nhiều lần phải ban hành chỉ
thị yêu cầu các địa phương thực hiện các đợt
giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành
phố hoặc thậm chí trên quy mô toàn quốc.
Trong bối cảnh đó, nhằm phòng ngừa sự lây
lan của dịch bệnh COVID-19; vừa duy trì chất
lượng dạy và học để hoàn thành chương trình
đúng tiến độ, bảo đảm việc học tập của sinh
viên, nhiều trường học đại học đã áp dụng việc
dạy học bằng hình thức trực tuyến (online)
nhằm giảm bớt việc tập trung đông người, hạn
chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Theo
thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có gần
20 triệu học sinh, sinh viên và hơn 1 triệu giáo
viên, giảng viên trong cả nước không được tới
trường trong một thời gian dài. Hàng nghìn
giáo viên đang công tác tại các trường ngoài
công lập không có lương, cuộc sống gặp nhiều
khó khăn. Hơn 70.000 sinh viên không thể ra

trường đúng hạn, làm ảnh hưởng tới việc cung
cấp nguồn nhân lực cho xã hội. Có thể nói, lần
đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam xuất
hiện một thế hệ học sinh, sinh viên học tập trên
nền tảng số một cách phổ biến và thông dụng. 

Chính những xáo trộn môi trường xã hội
trong nước và quốc tế do COVID-19 gây ra
đang tạo nên thách thức và cơ hội mới cho giáo
dục. Đa số các cơ sở giáo dục đại học đang dần
dịch chuyển từ thế bị động sang thế chủ động
và được nâng cao nhận thức về đào tạo trực
tuyến, tái cấu trúc đội ngũ cán bộ, giảng viên,
đổi mới phương pháp giảng dạy. Đây là cơ hội
để giáo dục đại học tăng cường hợp tác với các
tập đoàn, doanh nghiệp ICT quốc gia, đa quốc
gia và cũng là cơ hội để Ngành Giáo dục và
Đào tạo đẩy mạnh chuyển đổi số, là tiền đề cho
nhiều lĩnh vực khác, tác động lớn đối với sự
phát triển đất nước cả trước mắt và lâu dài.
Đồng thời, đại dịch cũng chính là cú hích để
các cơ sở giáo dục đại học thay đổi tư duy quản
lý, phát huy sự sáng tạo của mỗi cá nhân, gia
đình, nhà trường và toàn Ngành để tăng khả
năng thích ứng với hoàn cảnh.

nhiều giải pháp đồng bộ
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn

biến phức tạp, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải
pháp, trong đó chú trọng các giải pháp cơ bản
sau: 

Một là, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ
động thích ứng, đổi mới nhận thức, làm tốt
công tác tuyên truyền. Nhận thức, tư duy chỉ
huy hành vi của con người, bởi vậy muốn thực
hiện chuyển đổi số thành công, trước hết phải
làm tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận
thức của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học
viên, sinh viên và phụ huynh để thống nhất
quan điểm chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Do
đó, sinh viên cần chủ động tương tác với nguồn
học liệu mở; giảng viên cần thay đổi quan điểm
về mục tiêu đầu ra (không phải ghi nhớ, học
thuộc mà là khả năng phân tích, đánh giá và
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sáng tạo); xây dựng văn hoá chính trực, liêm
chính trong giáo dục. Để vận hành một hệ
thống như vậy đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý
các phòng, khoa, trung tâm và đặc biệt là cán
bộ lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục đại học
cần có những giải pháp cụ thể để nắm bắt
không gian ảo, khai thác hiệu quả công nghệ
cho mục đích này, trang bị hiểu biết và tư duy
số để có thể làm chủ công nghệ, hiểu rõ giới
hạn của công nghệ, từ đó áp dụng công nghệ
vào quá trình quản lý, quản trị nhà trường.

Hai là, đảng ủy, ban giám hiệu, hội đồng
trường của các cơ sở giáo dục đại học cần hoàn
thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý cho
việc thực hiện chuyển đổi số. Đó là: Các chính
sách liên quan đến học liệu (sở hữu trí tuệ, bản
quyền tác giả); các quy định ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý, vận hành, giảng
dạy; quy định về quản lý, vận hành sử dụng hệ
thống cơ sở dữ liệu của nhà trường. Quy định
về quyền tác giả cho các bài giảng điện tử; quy
định khai thác cơ sở dữ liệu, kho học liệu số (ai
được quyền khai thác, khai thác gì, mức độ đến
đâu, điều kiện gì, ai thẩm định, ai cho phép).
Chất lượng của việc dạy và học trên môi trường
mạng. Bảo vệ thông tin cá nhân. Kiểm định chất
lượng, bảo đảm tính khách quan, chính xác
trong đánh giá người học… Xây dựng hệ thống
quản lý học tập và quản lý nội dung học tập trực
tuyến; tạo hành lang pháp lý về an toàn thông
tin, các chính sách hướng đến đào tạo nguồn
nhân lực và nâng cao năng lực số. Định kỳ tổ
chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, an
ninh, các lỗ hổng bảo mật của hệ thống phần
mềm và dữ liệu, kịp thời phát hiện và có biện
pháp xử lý kịp thời. Có các chính sách cụ thể
nhằm phát triển hệ sinh thái giáo dục bằng cách
liên kết chặt chẽ với các nhà doanh nghiệp, các
nhà quản lý để tạo điều kiện cho việc đổi mới,
sáng tạo, không ngừng gia tăng năng suất, chất
lượng và hiệu quả lao động trong nền kinh tế tri
thức. 

Ba là, hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng đồng
bộ và thiết bị công nghệ thông tin để thiết thực
phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác
dạy - học; xây dựng và củng cố hệ thống tài liệu
tham khảo, giáo trình của các môn học bằng
hình thức số hóa trên nền tảng thư viện số nhằm
cung cấp đầy đủ tài liệu cho sinh viên trong quá
trình học tập. Chủ động xây dựng hệ thống phần
mềm - nền tảng hiệu quả, giúp sinh viên tương
tác, học tập tốt hơn trong quá trình học online…
Phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số trong hoạt
động dạy và học. Phát triển, nâng cấp và hoàn
thiện cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất, bảo
đảm kết nối, khai thác phục vụ, xử lý thông tin
theo yêu cầu quản lý, quản trị. Thành lập các
phòng thí nghiệm tương tác công nghệ với đầy
đủ trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cần thiết. Triển
khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh
mạng; có khả năng tự sàng lọc, phát hiện mã
độc tấn công, bảo vệ ở mức căn bản quản lý và
giám sát an toàn thông tin; bảo mật dữ liệu, bảo
đảm cơ chế sao lưu, phục hồi máy chủ, máy
trạm, các thiết bị đầu cuối liên quan. 

Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
trực tiếp tham gia quá trình chuyển đổi số bằng
cách tập huấn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý giáo dục, nhân viên, người học về kỹ
năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng an
toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu
quả các ứng dụng phục vụ công việc dạy - học,
bảo đảm quản lý và làm việc hiệu quả trong môi
trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. 

Chuyển đổi số không chỉ là số hóa bài giảng
hay ứng dụng các phần mềm vào việc soạn bài,
mà còn là sự chuyển đổi toàn bộ cách thức,
phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập, đánh giá kỹ năng của sinh viên;
chuyển đổi kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác
với người học sang không gian số; khai thác
công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành
công. Do vậy, cần thường xuyên tổ chức các
lớp tập huấn cho giảng viên như: Giảng dạy với
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công nghệ, giảng dạy theo mô hình hỗn hợp,
tập huấn sử dụng công cụ và nền tảng số… Các
khóa tập huấn cần đáp ứng riêng cho từng đối
tượng, độ tuổi, cấp độ, nhóm tư duy vì trình độ
công nghệ thông tin và khả năng tiếp cận thông
tin của các giảng viên ở mỗi khoa, mỗi trường
là khác nhau. Bên cạnh đó, sinh viên cần được
chuẩn bị về tâm thế, tinh thần và kỹ năng sử
dụng công nghệ thông tin để có thể khai thác
được nguồn học liệu số cũng như các thông tin
có liên quan trên các phần mềm hỗ trợ công tác
đào tạo. 

Chuyển đổi số là một trong những khâu có
tính đột phá, tạo ra những thay đổi quan trọng
trong Ngành Giáo dục và Đào tạo. Sự thay đổi
không nằm ở đối tượng tham gia vào quá trình
giáo dục hay các bên liên quan mà nằm ở
phương thức thực hiện giáo dục, ở tư duy quản
lý giáo dục. Sự thay đổi về phương thức tất yếu
dẫn tới những thay đổi về phương pháp, cách
thức, kỹ thuật giảng dạy, đào tạo để hình thành
nên những năng lực, kỹ năng mới và sự trải
nghiệm của người học nhằm hướng đến một
nền giáo dục có chất lượng r

liệt...”. Tức là, nếu bố trí, sử dụng cán bộ đúng
người, đúng việc, sẽ tạo điều kiện cho cán bộ
phát huy tốt năng lực, động viên cán bộ cống
hiến sức lực, tài trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Bố trí, sử dụng cán bộ không đúng,
không chính xác có thể làm giảm sút động lực
phấn đấu của cán bộ, gây ra sự trì trệ, ảnh
hưởng đến công việc chung của tập thể. 

Chia sẻ về tư tưởng dùng người của Bác,
đồng chí Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư
vấn về văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhắc lại, vào thời
điểm đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”, Cách
mạng Tháng Tám vừa mới thành công nhưng
chúng ta lại có đội ngũ cán bộ là những con
người có trí tuệ bậc nhất trong khi 95% nhân
dân mù chữ. Bác Hồ thấy “mỗi người dân là
một người yêu nước, mặt trận là sự tập hợp và
nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước”. Vì thế,
Bác nhìn nhận đất nước có nhiều người tài, cần
biết đánh giá và sử dụng đúng. Chẳng hạn, ông
Phan Anh (Bộ trưởng Thanh niên của Chính
phủ Trần Trọng Kim), sau khi Cách mạng
Tháng Tám thành công đã được Bác Hồ lựa
chọn làm Chủ tịch Ủy ban Kiến thiết quốc gia
đầu tiên của Việt Nam. Tư tưởng của Hồ Chí

Minh về chọn cán bộ, tư duy tìm người tài phải
là trong toàn dân tộc chứ không chỉ trong cán
bộ, đảng viên cần được quán triệt trong các cấp
ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền và từng cán bộ, đảng viên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm:
“Chúng ta chỉ là cái men. Nên được rượu là
nhờ cơm nếp. Phải có đông đảo quần chúng
tham gia mới thành cách mạng. Nhân sĩ, trí
thức là thứ men tốt, cần phải kéo về mình”.
Khẳng định kiến thiết cần phải có nhân tài,
nhân tài trong nhân dân, Bác Hồ kêu gọi chính
quyền các địa phương ngay lập tức điều tra nơi
nào có người tài đức, có thể làm được những
việc ích nước, lợi dân phải báo cáo ngay cho
Chính phủ. Bởi vậy, điều quan trọng nhất vẫn
là tư duy nhìn nhận người tài của đội ngũ cán
bộ lãnh đạo, quản lý.

Thực tế Việt Nam là quốc gia được đánh giá
có nhiều người thông minh, tài giỏi, nổi danh
khắp năm châu. Hằng năm, chúng ta đoạt
nhiều giải thưởng ô-lim-pic các bộ môn khoa
học quốc tế. Chúng ta cũng tổ chức tuyên
dương hàng trăm thủ khoa các trường đại học,
cao đẳng mỗi năm. Nhưng hiện nay các cơ
quan nhà nước chưa thực sự hấp dẫn đối với
nhiều người tài để thu hút họ vào làm việc.
Điều này khiến chúng ta phải làm rõ nguyên
nhân và có giải pháp đúng r

BÀN VỀ “DỤNG NHÂN”...
(Tiếp theo trang 38)
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“Làng kháng chiến” huyền thoại
Anh hùng Núp là người dân tộc Ba Na, sinh

năm 1914 tại làng Stơr, ông mất năm 1999 tại
thành phố Pleiku. Mười lăm tuổi mồ côi cha,
cậu bé Núp phải đi phu cho Pháp. Tận mắt Núp
chứng kiến nhiều nỗi bất công, khổ đau của
buôn làng dưới ách thống trị của thực dân như
bắt dân làng Stơr đi phu, khiến người dân phải
bỏ làng, bỏ buôn…, từ đó đã hun đúc nên ý chí
đấu tranh cách mạng trong con người Núp. 

Trong kháng chiến chống Pháp, làng Stơr
khi ấy chỉ có chừng hơn chục nóc nhà. Xung
quanh làng là rừng già rậm rạp, thâm u, phía
trước có suối Kzắc, phía sau có núi Ta Gu sừng
sững ôm lấy làng khiến cho nơi đây có địa thế
rất hiểm trở. Địa thế đó đã khiến cho Đinh Núp
không một ngày trải qua thao trường luyện tập
nhưng với tài trí và lòng căm thù giặc, ông đã
bày binh bố trận một cách tài tình và hiểm hóc.
Những chông treo, bẫy đá, hầm chông, cung
nỏ… đơn sơ như chính con người Tây Nguyên

yêu nước đứng lên đánh giặc đã bao phen
khiến quân thù khiếp đảm. Đội tự vệ trên 40
người ngày ấy được thành lập do chàng trai trẻ
Đinh Núp chỉ huy đã kết nối được sức mạnh
lòng dân để gìn giữ buôn làng. 

Từ tháng 9-1950 đến tháng 2-1951, quân
Pháp đã tổ chức 10 cuộc hành quân đánh úp
làng Stơr. Có lần, chúng sử dụng tới một lực
lượng gồm 400 quân vây quét, phá rẫy, quyết
phá, đốt sạch làng Stơr. Nhưng dưới sự lãnh
đạo của chi bộ đảng và Trưởng thôn Đinh Núp,
dân làng Stơr đã dựa vào núi rừng hiểm trở,
dùng vũ khí thô sơ như chông tre, bẫy đá, cung
tên… giăng thành chiến lũy, hào sâu, đánh bại
nhiều cuộc càn quét, tiêu diệt của quân địch.

“Làng kháng chiến” Stơr với tên tuổi của
Anh hùng Núp đã trở thành biểu tượng của Tây
Nguyên bất khuất. Dù phải dời làng tới 9 lần,
phải đào củ rừng, đốt rễ cỏ tranh ăn thay muối,
mặc khố váy bằng vỏ cây; dù đói cơm, lạt muối
nhưng đồng bào các dân tộc Ba Na nơi đây
trong những năm tháng kháng chiến chống
Pháp vẫn một lòng sắt son theo Đảng, tổ chức
đánh bại nhiều cuộc vây lùng, càn quét hung
dữ của địch. Từ đó, có thể khẳng định, khi chưa
có chân lý cách mạng soi sáng, bằng cung tên,
ná, chông…, Đinh Núp đã cùng đồng bào, đất
nước đứng lên, kiên cường “bắn Pháp chảy
máu”. Điều đó có vẻ rất bình thường, nhưng lại
là một bước ngoặt quan trọng trong việc giúp
đồng bào mình tin tưởng vào khả năng thắng
giặc và quyết tâm đánh giặc như lời ông nói:
“Thằng Pháp không phải là Giàng (Trời). Mình

Trang söû môùi 
trên quê hương Anh hùng núp

NGUYễN VăN CHIếN

Làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện K’bang,
tỉnh Gia Lai là nguyên mẫu của làng Kông
Hoa trong tiểu thuyết “Đất nước đứng lên”
của nhà văn Nguyên Ngọc. Nơi đây có một
người mà tên tuổi ông đã trở thành niềm kiêu
hãnh, tự hào của đồng bào các dân tộc Tây
Nguyên - đó là Anh hùng Đinh Núp (Anh
hùng Núp). Ngôi làng cùng cuộc đời của ông
là biểu tượng của ý chí Việt Nam anh hùng,
của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.



đánh được nó, nó cũng chỉ như con thú thôi”.
Cuộc đời cách mạng của Đinh Núp đã trở

thành thiên anh hùng ca bất tử. ông là người
Tây Nguyên đầu tiên được Nhà nước phong
tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang
nhân dân năm 1955, là người được bạn bè
quốc tế hết sức ngưỡng mộ, lãnh tụ Cu-ba
Phi-đen Cát-xtơ-rô nhận ông là anh em kết
nghĩa. ông đã đi xa nhưng trong tâm khảm
của mỗi người dân, Anh hùng Núp luôn
trường tồn, như âm hưởng cồng chiêng mãi
ngân vang khúc khải hoàn, như sức sống
mãnh liệt của núi rừng Tơ Tung này. 

Diện mạo mới trên quê hương cách mạng
Chúng tôi về Stơr vào những ngày Tháng

Tám lịch sử. Ngôi làng của Anh hùng Núp
huyền thoại rực đỏ sắc cờ Tổ quốc. Đi tới đâu,
nhắc đến tên Bok Núp (Bác Núp), tất thảy
người già, người trẻ đều vanh vách kể chuyện
vị anh hùng Tây Nguyên đánh giặc như là
chuyện mới hôm qua vậy. Ấy là bởi hình ảnh
Bok Núp luôn ở trong trái tim mỗi người Ba Na. 

Đồng chí Đinh Bư, Bí thư Đảng ủy xã Tơ
Tung thân tình, cởi mở cho biết, làng Stơr bây
giờ là nơi chung sống không chỉ của riêng
đồng bào dân tộc Ba Na, mà còn của cả người
Kinh, Tày, Mường… từ tận Cao Bằng, Lạng
Sơn vào lập nghiệp. Bức thư của Bác Hồ gửi
Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tổ chức
tại Pleiku ngày 19-4-1946 được phóng to, treo
trang trọng giữa Nhà văn hóa của làng để nhắc
nhở đồng bào luôn ghi nhớ lời Bác dạy. Địa
phương đã có sáng kiến in Bức thư thành nhiều
bản tặng cho mỗi nhà một bức, treo ngay dưới
ảnh Bác Hồ. Còn Bí thư Chi bộ, Trưởng làng
Stơr Đinh rới phấn khởi thông tin với niềm tự
hào, tin tưởng: “Stơr mình là làng văn hóa kiểu
mẫu của tỉnh mà, chi bộ làng có 14 đảng viên
rồi. Người Stơr phải sống xứng với truyền
thống anh hùng, xứng với Bok Núp. Không
tin, không nghe, không theo lời kẻ xấu, phải
chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp”. ông

Đinh Nhúy, cháu gọi Anh hùng Núp bằng bác,
tâm sự: “Ngày trước, người Ba Na ở Stơr đánh
giặc kiên cường bao nhiêu thì nay cũng phải
quyết tâm chiến thắng đói nghèo bấy nhiêu.
Dân làng Stơr ơn Đảng nhưng không vì thế mà
ỷ lại, trông chờ”. Đặc biệt, Stơr luôn là làng đi
đầu trong các phong trào, phát huy truyền
thống cách mạng trong sự nghiệp đổi mới, xây
dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng là quê
hương Anh hùng Núp, xứng đáng với niềm tin
của Đảng, của Nhân dân cả nước. 

Khu nhà lưu niệm Anh hùng Núp được xây
dựng bề thế, khang trang ngay chính giữa làng,
đối diện nhà rông. Điểm trường làng Stơr chỉ
cách nhà rông mươi thước. Con đường huyết
mạch Đông Trường Sơn xuyên qua làng “như
sợi chỉ nối dài vô tận” giữa quá khứ với hiện
tại. Dòng Kzắc hiền hòa, cần mẫn bao đời miệt
mài dẫn dòng nước mát lành từ suối mẹ Tơ
Tung chảy quanh làng, tưới mát cho cánh đồng
lúa nước hơn 7ha, 150ha mía, đậu, bắp...
Những quả đồi bát úp lơ lửng bao quanh làng,
từng ruộng mía, nương bắp mới lên xanh mướt
nối tiếp nhau kéo dài tít tắp. Xa xa, núi Kông
vẫn sừng sững như một điểm tựa của niềm tin
và lòng quả cảm của người dân nơi đây. 

Về Stơr giữa những ngày mùa Thu lịch sử,
chúng tôi được nghe già làng Đinh Dom, năm
nay đã hơn 80 mùa rẫy, kể những câu chuyện
cảm động về “Làng kháng chiến” Stơr xưa qua
những ký ức của ông. Vấn đề được quan tâm
nhất, nói nhiều nhất lại là chuyện làm kinh tế,
giảm nghèo, dựng xây nông thôn mới. Đồng
chí Chủ tịch UBND xã Tơ Tung Trần Xuân
Nam cho biết: “Nhà nước đầu tư giúp Tơ Tung
có một diện mạo mới. Đời sống của đồng bào
đã ổn định, nhiều gia đình có kinh tế khá giả,
các dân tộc trong xã cùng đoàn kết, giúp đỡ
nhau đi lên; giao thông, văn hóa, y tế, giáo
dục… được đầu tư, nâng cấp; sản xuất nông
nghiệp tăng trưởng tích cực, nhiều mô hình sản
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Quê hương cách mạng “tự soi, tự sửa”
Tuyên Quang là vùng đất có truyền thống

văn hóa, lịch sử lâu đời, có vị trí chiến lược
quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử dựng
nước và giữ nước của dân tộc. Từ khi có Đảng,
Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang một
lòng một dạ sắt son theo Đảng, xây dựng
phong trào, phát triển, củng cố cơ sở cách
mạng vững chắc; tiến hành thắng lợi cuộc khởi
nghĩa giành chính quyền cấp xã, cấp châu đầu
tiên trong cả nước. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp, lịch sử giao phó cho Tuyên Quang sứ
mệnh là “Thủ đô Kháng chiến”, căn cứ địa
quan trọng của cả nước. Vùng đất địa linh hội
tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân
hòa”, có dân tốt, cơ sở cách mạng tốt, địa hình
tốt này suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến đã
cùng các tỉnh vùng Chiến khu Việt Bắc làm
tròn nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu, bảo vệ
tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của
Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp
phần quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang
của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp. 

Những năm tháng chiến tranh chống đế
quốc Mỹ, cán bộ, đảng viên của tỉnh gương

mẫu, đi đầu trong sản xuất và tham gia chiến
đấu, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, xây
dựng hậu phương vững chắc, chi viện sức
người, sức của cho tiền tuyến miền Nam.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất
là sau 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính
quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên
Quang tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống
cách mạng, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính
tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ,
đảng viên để tạo nên sự đổi thay rõ rệt trên quê
hương cách mạng. 

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh coi “cán bộ là cái gốc của mọi công
việc”, Tỉnh ủy Tuyên Quang rất chú trọng
công tác cán bộ, khâu “then chốt” của “then
chốt”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ,
đảng viên tiền phong, gương mẫu, coi đây là
cái “gốc” của mọi công việc, là nhân tố để đổi
mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của tổ chức đảng. Những năm qua, Tỉnh
ủy, BTV Tỉnh ủy luôn chú trọng triển khai
công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và
Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của
BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy
mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống

CAÙN BOÄ GAÀN DAÂN VAØ NEÂU GÖÔNG
ôû “Thuû ñoâ Khaùng chieán”

LƯU LY

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Tuyên Quang và tiếp nối
truyền thống quê hương cách mạng - “Thủ đô Khu Giải phóng”, “Thủ đô
Kháng chiến”, Tuyên Quang đã có nhiều chủ trương, giải pháp trọng tâm,
trọng điểm, đưa tỉnh thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, diện mạo từ đô
thị tới nông thôn được khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao. 



chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý
nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao việc
phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán
bộ, đảng viên, trọng tâm là tích cực thực hiện
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2016-2021, các cấp, các
ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, 100%
tổ chức đảng, đảng viên đăng ký làm theo Bác
Hồ. BTV Tỉnh ủy chỉ đạo chú trọng xây dựng
và nhân rộng các tập thể và cá nhân có thành
tích tiêu biểu trong học và làm theo Bác.
Trong giai đoạn 2006-2020 đã có 4.242 tập
thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp, các ngành
ghi nhận, biểu dương, khen thưởng trong thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; 24 cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm
“Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Năm
2021, tỉnh tổ chức vinh danh “10 công dân
tiêu biểu” nhằm khuyến khích, động viên,
đồng thời tuyên truyền, nhân rộng gương
người tốt, việc tốt, lan tỏa những việc làm tốt
đẹp trong cộng đồng.

Việc học tập và làm theo Bác được lan tỏa
sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cả những
chi bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc
biệt khó khăn. Theo đó, đã có hàng nghìn km
đường bê tông nông thôn, gần 1.000 nhà văn
hóa thôn được xây mới. Tuyên Quang từ một
tỉnh có xuất phát điểm thấp trong xây dựng
nông thôn mới, thì đến nay trung bình các xã
đã đạt 15 tiêu chí/xã. Đặc biệt, trong thời điểm
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhất, việc
học và làm theo Bác vẫn tiếp tục được lan tỏa.
Hình ảnh những người lính thầm lặng đứng
canh chốt trực ngày đêm, những y bác sỹ điều

trị, phục vụ tại các khu vực cách ly, người dân
quyên góp ủng hộ từng quả trứng, mớ rau, bao
gạo cho công tác chống dịch khiến chúng ta
thật sự xúc động. Ngay cả những người dân
huyện vùng cao Lâm Bình vốn còn rất khó
khăn cũng đã góp hàng chục tấn nông sản để
chia sẻ khó khăn với người dân Thủ đô Hà Nội
bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Từ năm 2016, BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang
đã xây dựng kế hoạch và lựa chọn nhiệm vụ
trọng tâm xuyên suốt của tỉnh trong thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW là “Tư tưởng vững vàng,
đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân
dân”. Năm 2017, 2018, tỉnh lựa chọn nội dung
đột phá là “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới
tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức”. Năm 2019 là
“Phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách
nhiệm, vì nhân dân phục vụ” và năm 2020 là
“Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và
chống rác thải nhựa” và “Tuyên Quang chung
tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính,
trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính”.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp nên việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đạt được
những kết quả tích cực, góp phần quan trọng
vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hết
năm 2020, toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn nông
thôn mới (trên 37,9%), các lĩnh vực văn hóa -
xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm
nhanh. Đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện
và nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều
khởi sắc… 

Cán bộ “gần dân để kết nối vạn dân”
Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có hơn 88 vạn

dân, 22 dân tộc cùng sinh sống. Đảng bộ tỉnh
gồm 10 đảng bộ trực thuộc, 451 TCCSĐ, hơn
3.000 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên
57.490 đảng viên. BTV Tỉnh ủy xác định việc
đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
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đảng viên là điều quan trọng. Tỉnh đã ban hành
Quy định thực hiện trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy
viên BTV cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp. Cụ thể hóa thông qua thực hiện giao việc
đột phá, đổi mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện “đặt hàng” công
việc với các giám đốc sở, bí thư huyện ủy và
chủ tịch UBND huyện, tập trung vào việc lớn,
việc khó, những điểm nghẽn, nhất là những
bức xúc, vướng mắc về bồi thường, giải phóng
mặt bằng, tái định cư...

Ngoài ra, việc thực hiện lựa chọn đăng ký
nội dung đột phá sẽ xác định rõ trách nhiệm cá
nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu
trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong
cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng,
hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm
vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong giai đoạn 2016-2021, Tuyên Quang
có 19.835 lượt tổ chức đảng đăng ký nội dung
đột phá học và làm theo Bác; có trên 284.050
lượt đảng viên đăng ký việc cụ thể làm theo.
Đăng ký làm theo Bác của tập thể, cá nhân gắn
với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và
điều kiện thực tế, xây dựng các mô hình tiêu
biểu, lấy đó làm một trong những tiêu chí để
đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên
hằng năm. 

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục giao 244
việc đột phá, đổi mới cho 76 đồng chí cán bộ
lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý; giao 219
việc cho 65 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý
còn lại. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng
và thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh giao 731
việc đột phá, đổi mới cho 565 cán bộ theo
thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ. 

Thực tiễn đã chứng minh việc “Đăng ký và
giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ” đã tạo
điều kiện thúc đẩy đội ngũ cán bộ phát huy
được tính năng động, bản lĩnh và nâng cao

năng lực của cán bộ trong công tác lãnh đạo,
điều hành, nhất là người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền và các cơ quan, đơn vị; đồng thời
tạo môi trường và động lực để cán bộ phát huy
tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm,
dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích
chung; tạo được lòng tin của nhân dân với cấp
ủy, chính quyền.

Bên cạnh đó, tỉnh luôn quan tâm công tác
quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ,
gắn quy hoạch với đào tạo nâng cao trình độ
chuyên môn, lý luận chính trị và bồi dưỡng,
cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy
hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt cấp
huyện, sở, ngành, cán bộ trẻ. Quan tâm thực
hiện luân chuyển, điều động để đào tạo cán
bộ, trong đó có biệt phái cán bộ trẻ, có trình
độ, năng lực, triển vọng phát triển, quy hoạch
cấp phó ngành đang công tác tại các sở, ban,
ngành cấp tỉnh về xã công tác. Giai đoạn
2017-2020 tỉnh đã biệt phái 17 cán bộ trẻ về
17 xã công tác.

Tỉnh cũng chú trọng phát hiện, quy hoạch,
bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán
bộ người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán
bộ là người dân tộc thiểu số là cấp ủy viên các
cấp đều đạt và vượt quy định của Trung ương,
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hành tư tưởng “gần dân, trọng dân”
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh ban hành Quy
định số 18-QĐi/TU ngày 5-10-2018 về trách
nhiệm của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với
chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân
công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi
bộ khu dân cư nơi cư trú. 

Thời gian qua, đã có hàng nghìn lượt các
đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, công chức các
cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dự sinh
hoạt chi bộ nơi được phân công phụ trách,
theo dõi và dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư
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nơi cư trú; có trên 6.570 lượt cán bộ, đảng
viên tham gia các hoạt động tại 1.100 lượt
thôn, tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn
tỉnh, từ đó khắc phục tình trạng cán bộ, đảng
viên xa rời nhân dân, xa rời cơ sở, củng cố
mối quan hệ mật thiết và niềm tin giữa Nhân
dân với Ðảng.

khát vọng phát triển 
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện khát vọng

đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá,
toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi
phía Bắc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân
các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển
khai nhiều nhiệm vụ, nhóm giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm
của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người
đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc
phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của
cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh;
chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí,
tiêu cực; học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là
thực hiện chuyên đề của tỉnh giai đoạn 2021-
2025 “Phát huy truyền thống quê hương cách
mạng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Tuyên
Quang có nền hành chính hoạt động hiệu lực,
hiệu quả; môi trường xanh - sạch - đẹp; kinh

tế phát triển nhanh, bền vững”.
Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức

chiến đấu của TCCSĐ, tiếp tục thực hiện tốt
công tác củng cố, xây dựng TCCSĐ và đảng
viên, công tác dân vận, phát huy vai trò giám
sát, phản biện xã hội của các đơn vị, tổ chức
nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa
phương, đơn vị. 

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng, tăng cường sự nêu gương của đội
ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tự phê bình và
phê bình với tinh thần nghiêm túc, tự giác,
thẳng thắn, xây dựng, “tự soi, tự sửa”. Tích cực
nhân rộng, lan tỏa những tập thể, cá nhân điển
hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Chăm
lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ,
năng lực, uy tín, quan tâm tạo nguồn cán bộ
trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Bốn là, đánh giá, rút kinh nghiệm, duy trì
việc định kỳ cán bộ đi cơ sở cùng lao động, sản
xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
với nhân dân. Tiếp tục mở rộng đặt hàng, giao
nhiệm vụ đột phá, đổi mới cho cán bộ thuộc
diện cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện quản lý. Tăng
cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán
bộ, đảng viên với nhân dân, nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực
hiện tốt lời căn dặn của Bác: “Việc gì có lợi
cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến
dân, ta phải hết sức tránh” r

và thiết thực của những cán bộ lãnh đạo, quản
lý có liêm sỉ, trọng danh dự và dám chịu trách
nhiệm đối với sự nghiệp của Đảng và đất nước. 

Để từ chức trở thành một nét văn hóa, thể
hiện sự văn minh, lương tâm, trách nhiệm của
một người cán bộ, đảng viên, cần thay đổi
nhận thức của xã hội về vấn đề này, xem đó

là một hoạt động thực thi công vụ bình
thường. Đây là những bước khởi đầu cho một
cách làm mới không chỉ khiến từ chức trở
thành “lẽ thường” trong hoạt động của hệ
thống chính trị, mà quan trọng hơn là góp
phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ, hiện thực hóa mục tiêu
đưa Việt Nam trở thành nước phát triển nhanh
và bền vững r

ĐỂ TỪ CHỨC TRỞ THÀNH...
(Tiếp theo trang 35)
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Cách gọi ban tổ chức cấp ủy - không gọi
ban cán bộ cấp ủy - đã thể hiện một nội
dung tham mưu rất cốt lõi của nghề tổ

chức xây dựng Đảng là tham mưu hình thành
và phát triển bộ máy tổ chức của hệ thống
chính trị do Đảng lãnh đạo. Có tổ chức mới có
cán bộ. Tổ chức đi liền với cán bộ, do vậy khi
tăng thêm một tổ chức, người làm nghề tổ chức
xây dựng Đảng phải lo bố trí cán bộ để tổ chức
ấy kịp thời đi vào hoạt động, không ít lần phải
xoay xở trong điều kiện tăng thêm tổ chức
nhưng không được tăng thêm biên chế. Ngược
lại, giảm bớt một tổ chức, người làm nghề tổ
chức càng phải lo sắp xếp cán bộ của tổ chức
ấy và cũng không ít lần phải loay hoay trong
điều kiện giảm bớt tổ chức nhưng không thể
giảm hoặc chỉ có thể giảm không đáng kể số
lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động. Đặc biệt, do mô hình tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị không nhất thành bất biến,
nên tuy chưa phổ biến nhưng không còn cá
biệt việc người làm nghề tổ chức xây dựng
Đảng phải tham mưu để thí điểm một số mô
hình tổ chức mới - kèm theo là thí điểm một
số mô hình cán bộ mới. Quan trọng hơn, người
cán bộ tổ chức phải tham mưu để sơ kết các
mô hình thí điểm ấy.  

Chỉ tính trong khoảng hơn mười năm trở lại
đây, nhất là từ sau Hội nghị Trung ương 6
(khóa XII) đến nay, cơ quan tổ chức cấp ủy từ
Ban Tổ chức Trung ương đến ban tổ chức tỉnh
ủy, thành ủy và ban tổ chức quận ủy, huyện ủy

đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai
thí điểm một số mô hình tổ chức mới và mô
hình cán bộ mới, tập trung vào sáu mô hình
được xác định trong Kết luận số 34-KL/TW
ngày 7-8-2018 về thực hiện một số mô hình thí
điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH
Trung ương khóa XII: 1) Kiêm nhiệm chức
danh người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp
việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của
chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương
đồng cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ
điều kiện. 2) Hợp nhất cơ quan tham mưu,
giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn
hoặc tham mưu thuộc UBND có chức năng,
nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện ở
những nơi có đủ điều kiện. 3) Trưởng Ban Dân
vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ
điều kiện. 4) Tổ chức lại đảng bộ khối doanh
nghiệp cấp tỉnh. 5) Hợp nhất các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
6) Hợp nhất Văn phòng đoàn đại biểu Quốc
hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND
cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp
việc chung ở những nơi có đủ điều kiện.

Nhiều người làm nghề tổ chức xây dựng
Đảng cho rằng giữa việc tham mưu thực hiện
các mô hình tổ chức, mô hình cán bộ đã được
xác định là bắt buộc phải thực hiện thống nhất
trong cả nước (tham mưu thực hiện sắp xếp lại
tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của
các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo

TRỌNG TRÁCH CỦA CƠ QuAN TỔ CHỨC CẤP ỦY
TRONG VIỆC SƠ KẾT CÁC MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC - CÁN BỘ

BÙI VăN TIếNG
Nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng



hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết
bị, đội ngũ y, bác sĩ cho cơ sở y tế và sắp xếp,
bố trí cán bộ, công chức, viên chức cho phù
hợp, hoặc tham mưu thực hiện thống nhất mô
hình Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ
quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, hay
như tham mưu thực hiện thống nhất mô hình
Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện…)
đã khó và không phải lúc nào cũng phù hợp
với thực tiễn địa phương (mô hình Văn phòng
cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu,
giúp việc cấp ủy cấp tỉnh chỉ phù hợp khi các
cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy có trụ sở
chung, không phù hợp với những địa phương
mà mỗi cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy
đều có trụ sở riêng và nằm phân tán ở nhiều
địa điểm khác nhau), nhưng vẫn không khó
bằng việc tham mưu thực hiện các mô hình tổ
chức, mô hình cán bộ vẫn đang trong quá trình
thí điểm. 

Cái khó trước tiên là phải xác định đúng
“những nơi có đủ điều kiện”, trong đó quan
trọng nhất là điều kiện về cán bộ. Còn nhớ, khi
Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tham mưu thí
điểm thực hiện mô hình bí thư quận ủy, huyện
ủy đồng thời là chủ tịch UBND cùng cấp ở
những nơi có đủ điều kiện, chúng tôi rất coi
trọng việc lựa chọn nhân sự đủ sức đảm đương
“vai trò kép” này. Tránh tình trạng nhân sự này
hoặc chỉ đủ sức tập trung vào công tác đảng,
còn “giao khoán” công tác quản lý nhà nước
cho các phó chủ tịch UBND quận, huyện, hoặc
chỉ đủ sức tập trung vào công tác quản lý nhà
nước, còn “giao khoán” công tác đảng cho phó
bí thư thường trực quận ủy, huyện ủy. Đặc biệt,
tránh tình trạng do chưa có điều kiện bố trí đủ
hai nhân sự bí thư quận ủy, huyện ủy và chủ
tịch UBND quận, huyện nên chọn “giải pháp
tình thế” bằng cách kết hợp thí điểm thực hiện
mô hình bí thư quận ủy, huyện ủy đồng thời là
chủ tịch UBND cùng cấp. 

Cái khó thứ hai là phải tham mưu để đánh
giá kết quả thực hiện thí điểm từng mô hình tổ
chức, mô hình cán bộ. Khó bởi không phải mô
hình nào cơ quan tổ chức cấp ủy cũng có điều
kiện để thường xuyên theo dõi quá trình này,
do vậy rất cần sự phối hợp thường xuyên của
các cơ quan hữu quan. Kinh nghiệm cho thấy
khi sơ kết quá trình thực hiện thí điểm từng mô
hình, hết sức tránh xu hướng “thấy sang bắt
quàng làm họ”, gán tất cả ưu điểm ghi nhận
được cho mô hình thí điểm. Ngược lại, cũng
hết sức tránh xu hướng gán tất cả hạn chế,
khuyết điểm ghi nhận được cho mô hình thí
điểm. Cần có động thái so sánh, đối chiếu giữa
mô hình đại trà với mô hình thí điểm. Ví dụ,
giữa một địa phương đang thực hiện mô hình
chính quyền địa phương cấp quận, cấp phường
theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương
hiện hành với một địa phương cùng loại (quận
với quận, phường với phường) đang thực hiện
mô hình thí điểm chính quyền đô thị theo các
nghị quyết của Quốc hội. Đương nhiên trường
hợp này, các Vụ Địa phương của Ban Tổ chức
Trung ương sẽ hỗ trợ các ban tổ chức tỉnh ủy,
thành ủy trên địa bàn thu thập thông tin, so
sánh, đối chiếu đối với các thị xã, thành phố
và các phường của tỉnh lân cận. Sẽ thuận lợi
hơn nếu so sánh, đối chiếu trong cùng một
tỉnh, thành phố, nơi đang thực hiện mô hình
đại trà hiện hành, nơi mới thực hiện mô hình
thí điểm. 

Ngày 7-7-2022, Bộ Chính trị ban hành
Thông báo số 16-TB/TW về thực hiện một số
mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-
NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XII
về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, theo đó
Bộ Chính trị quyết định tạm dừng thực hiện thí
điểm các mô hình sau: Một là, hợp nhất cơ
quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ
quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp
có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Hai là,
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Gần đây, dư luận cả nước lại xôn xao
trước vụ việc nhiều cán bộ lãnh đạo
cấp sở của một số tỉnh, thành phố xin

từ chức, như: Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Giám
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh
Hóa bất ngờ có đơn xin từ chức sau hơn 2
tháng được bổ nhiệm. Hai đồng chí Lê Văn
Lộc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Đồng Nai và đồng chí Trần Thị Ái Liên,
Phó Giám đốc Sở Nội vụ - hai vợ chồng, cùng
làm đơn xin nghỉ việc. Đồng chí Võ Minh Lợi,
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần
Thơ xin nghỉ việc và hưởng các chế độ, chính
sách của nhà nước… 

Tại sao lại có hiện tượng nhiều cán bộ lãnh
đạo, quản lý cấp sở, ngành từ chức? Có nhiều
lý do được đưa ra: Do sức khỏe không bảo
đảm, áp lực công việc lớn, được phân công
công việc phụ trách không hợp lý… Nhưng bất
kỳ lý do gì thì cũng nên coi đó là việc bình
thường trong công tác cán bộ và trong xã hội.
Chẳng phải trong lịch sử nước ta từ xưa đến
nay vẫn có nhiều người xin từ chức đó sao?
Nhưng vì thời gian dài gần đây, việc từ chức
khá hy hữu nên nó lại trở thành không bình
thường. Khi có trường hợp cán bộ lãnh đạo,
quản lý xin từ chức thì dư luận mặc nhiên coi
đó là chuyện không bình thường, thậm chí còn
đặt câu hỏi: Cán bộ này đã vi phạm, mắc sai
phạm gì? Tâm lý này cũng dễ hiểu bởi từ chức,
nhất là đối với người đang có vị trí quan trọng
vẫn là hiện tượng hiếm thấy trong hệ thống
chính trị nước ta. Mặt khác, cũng bởi gần đây
nhiều cán bộ, đảng viên mắc sai phạm, thậm
chí có những đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị,
Ủy viên Trung ương Đảng, các tướng lĩnh lực

lượng vũ trang bị xử lý kỷ luật, thậm chí phải
ngồi tù, nên ít nhiều cũng khiến dư luận hoài
nghi và mất lòng tin vào cán bộ, đảng viên. Vì
thế, mỗi khi có cán bộ, lãnh đạo từ chức khi
còn đương chức, sự hoài nghi đó lại trỗi dậy.
Cũng có lẽ vì từ chức được nhìn nhận ở góc độ
không bình thường nên nhiều cán bộ lãnh đạo,
quản lý hiện nay không dám chủ động từ chức,
kể cả khi họ thấy bản thân không đủ năng lực
và trách nhiệm để tiếp tục làm “người đầy tớ
trung thành của Nhân dân”. Bên cạnh đó, khi
từ chức họ còn phải chịu áp lực lớn từ gia đình
và dư luận xã hội. 

Đảng ta đã có quy định trong công tác cán bộ
theo phương châm “có lên, có xuống, có vào, có
ra”. Hơn nữa, là cán bộ, đảng viên, nhất là cán
bộ lãnh đạo, quản lý phải luôn tự nhắc nhở mình
rằng: “Hổ chết để da, người ta chết để tiếng”.
Cái họ cần là giữ gìn uy tín mà cả đời họ đã luôn
tâm huyết, ấp ủ và dựng xây. Khi nhận nhiệm
vụ, giữ vai trò, trọng trách lãnh đạo, quản lý,
phải làm thật sự nghiêm túc, phải đúng nhiệm
vụ, đúng chức năng, chấp hành nghiêm mọi chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước. Khi tự thấy bản thân không
hoàn thành được nhiệm vụ với nhiều lý do nên
từ chức để không bao giờ phải hổ thẹn với lương
tâm. Đó mới đáng trân trọng, quyết tâm gìn giữ,
giữ suốt đời, chứ không phải giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý. Vì thế, chúng ta nên coi chuyện
cán bộ từ chức là bình thường, mở đường cho
việc từ chức trở thành một nét đẹp văn hóa
chính trị. Và khi đó, những người trẻ, những
người có năng lực thực sự có thêm cơ hội phấn
đấu, cống hiến, đảm nhiệm các vị trí quan
trọng vì sự nghiệp chung r

HÌNH THAØNH NEÙT VAÊN HOÙA CHÍNH TRÒ?

MINH ANH
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không nhớ nổi có bao nhiêu mẻ tinh dầu
thất bại

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Bắc
núi non trùng điệp, anh Vàng Văn Sưởng hiểu
và nắm rõ thế mạnh về cây dược liệu của quê
hương mình. Bởi vậy, anh luôn có một khát
khao cháy bỏng là được làm giàu bằng chính
sản phẩm của quê hương. Hành trình làm giàu
của anh Sưởng bắt đầu từ năm 2010 khi dự án
“Nâng cao năng lực tự chủ về sức khỏe cho
đồng bào dân tộc thiểu số” của một tổ chức
phi Chính phủ được triển khai tại hai xã
Mường Vi và rèng Thàn với nội dung “Bảo
tồn và phát triển cây thuốc cổ truyền”. Khi đó
gia đình anh được chọn làm thí điểm và nhận
được sự giúp đỡ của cán bộ dự án giúp triển
khai vườn thuốc Nam, chọn cây gừng tía để
thử nghiệm chiết xuất tinh dầu. Nhận thấy đây
là thời cơ để làm giàu, anh đã tới từng nhà vận
động bà con trong xã thành lập Công ty Cổ
phần Dược liệu. Nhưng do những người sáng
lập công ty toàn là người bản địa không có
kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất tinh
dầu, hơn nữa đầu ra lại không ổn định nên

Công ty đã thua lỗ nặng, dẫn đến phải giải thể
vào năm 2014.

Vấp ngã ngay lần đầu khởi nghiệp nhưng
“ngọn lửa” mong muốn phát triển cây dược
liệu mang giá trị kinh tế cho quê hương trong
anh Sưởng chưa bao giờ tắt. Dựa vào sự hỗ trợ
của thầy Trần Văn ơn, anh quyết tâm làm lại
từ đầu bằng việc nghiên cứu và tìm hiểu kỹ thị
trường, phát triển thêm mô hình sản xuất, mở
rộng thị trường chứ không sản xuất riêng sản
phẩm tinh dầu gừng gió như trước đó. Cuối
năm 2016, anh Sưởng thành lập HTX Mường
Kim. Ban đầu, anh chiết xuất tinh dầu ở quy
mô hộ gia đình với nồi đun bằng củi có công
suất 50kg/lần. Nhưng rồi, thất bại cứ nối tiếp
thất bại. Bản thân anh cũng không còn nhớ
được đã thất bại bao nhiêu mẻ tinh dầu. Song
càng thất bại, quyết tâm của anh lại càng cao.
Anh đã đầu tư xây dựng một giàn nấu cao và
nồi chưng cất tinh dầu đốt bằng điện 3 pha,
công suất 3 tạ/mẻ. Các quy trình sản xuất đều
khép kín, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm vệ sinh,
an toàn thực phẩm. Để chủ động hơn trong
việc thu mua nguyên liệu, anh đã tận dụng

Đảng viên 8X người giáy
laøm giaøu nhôø caây döôïc lieäu

NGô KHIÊM

Với mong muốn giữ lại cây thuốc cổ truyền của người dân tộc, đảng viên
Vàng Văn Sưởng (sinh năm 1985, người dân tộc Giáy ở thôn Cửa Cải, xã
Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã thành lập Hợp tác xã (HTX)
Mường Kim để sản xuất tinh dầu làm dược liệu. Với doanh thu năm 2021 đạt
2,3 tỷ đồng, gấp ba doanh thu năm 2020, Mường Kim đang trở thành điểm
sáng trong phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng của địa phương. Mới đây,
anh Sưởng đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là một trong
100 gương mặt “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022”.



những khu đất trống, đồi trọc
để trồng thử nghiệm và từng
bước nghiên cứu, nhân rộng
các loại cây dược liệu như
chùa dù, màng tang, ngùng lải,
gừng tía… 

Việc tìm cách chiết xuất
được nhiều nhất lượng tinh dầu
đòi hỏi sự tỉ mẩn và tính kiên
trì, còn việc tìm đầu ra cho sản
phẩm lại cần sự nhanh nhạy
với thị trường và một quyết
tâm cao. Anh Sưởng còn nhớ
như in tình cảnh điêu đứng khi
anh không liên lạc được với
khách hàng bên Thái Lan, hậu
quả là 500 lít tinh dầu, ước trị
giá 700 triệu đồng nằm tồn kho. Nhớ về kỷ
niệm buồn đó, anh ngậm ngùi: “Đó là một số
tiền lớn. Tôi loay hoay và gần như bế tắc.
Nhưng rồi “hữu xạ tự nhiên hương”, nhiều
khách hàng đã tự tìm đến, dùng thử và giới
thiệu cho bạn bè, người thân. Khó khăn dần
được tháo gỡ. Tôi dần vững tin trên con đường
đã chọn”.

Tinh dầu gừng gió là một trong hàng chục
loại tinh dầu đang được sản xuất tại HTX
Mường Kim. Một lọ 50 ml được HTX bán lẻ
với giá 50 nghìn đồng, nếu nhập số lượng lớn
sẽ được chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm. Cách
làm này của HTX Mường Kim nhằm hướng
đến mục tiêu người sử dụng luôn mua
được sản phẩm với giá ổn định ở mọi thời
điểm và có thể dễ dàng đưa sản phẩm đến tay
người tiêu dùng ở các địa phương trên cả
nước. Cùng với sản phẩm tinh dầu gừng gió,
hiện HTX Mường Kim đang chưng cất nhiều
sản phẩm tinh dầu khác, như tinh dầu màng
tang, chùa dù, sả zava, bưởi, ngùng lải... Để
nâng cao hiệu quả chưng cất tinh dầu, HTX đã
đầu tư xây dựng nhà xưởng, thiết bị như nồi
đun bằng điện, các loại máy băm, thái nhỏ, lò

sấy nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, gia
tăng khả năng cạnh tranh trên cơ sở phát huy
lợi thế của địa phương. Dược liệu sau khi thu
hoạch được chế biến hoàn chỉnh thành sản
phẩm ngay tại xưởng. 

kết nối sản xuất và kinh doanh 
Với tâm niệm làm giàu ngay trên quê hương

cũng là giúp đỡ bản làng mình phát triển, anh
Sưởng đã mạnh dạn bỏ vốn ra để mua giống,
hỗ trợ kỹ thuật, phân bón và bao tiêu sản phẩm,
góp phần tạo thu nhập ổn định cho bà con.
HTX Mường Kim giao hạt giống cho bà con
và quy hoạch trồng tại 3 xã Pa Cheo, rèng
Thàn, Y Tý với tổng diện tích 30 héc-ta và cam
kết tiêu thụ sản phẩm với giá từ 2.000 đến
5.000 đồng/kg nguyên liệu tươi. Nhờ sự chủ
động từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản
xuất khép kín, bảo đảm an toàn vệ sinh thực
phẩm, môi trường nên những sản phẩm của
HTX Mường Kim luôn đạt chất lượng cao.
Hiện nay, HTX Mường Kim duy trì từ 6 đến
10 lao động thường xuyên làm các phần sơ chế
như rửa, gọt, chế biến và chiết xuất tinh dầu
tại xưởng. Vào thời gian cao điểm, HTX còn
thuê từ 20 đến 30 lao động phục vụ trồng trọt
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Anh Vàng Văn Sưởng trên cánh đồng dược liệu của mình.
ảnh: TL
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và thu hoạch. Mỗi lao động thường xuyên, anh
Sưởng trả 4,5 triệu đồng/tháng.

Với hơn 10 tấn/tháng sản phẩm khô và 200
lít/tháng sản phẩm tinh dầu, HTX Mường Kim
hiện là nhà phân phối thường xuyên cho các
công ty dược của Trường Đại học Dược Hà
Nội, Công ty Các sản phẩm bản địa Sa Pa,
HTX Nậm Đăm, Công ty Indochina Trần
Anh... Mường Kim cung cấp ra thị trường các
loại tinh dầu và các sản phẩm, như: Đương
quy, giảo cổ lam, giây giấm, huyết đằng, đìa
giản..., được nấu cao hoặc phơi khô. HTX
Mường Kim cũng là một trong những đơn vị
tiêu biểu được lựa chọn tham gia Dự án “Thúc
đẩy doanh nghiệp nữ Lào Cai mở rộng kinh
doanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai
và Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Xanh thực
hiện, nằm trong khuôn khổ Dự án GrEAT, do
Chính phủ ô-xtrây-li-a tài trợ. Anh Sưởng
tham gia dự án với mong muốn xây dựng
thương hiệu bản địa, tìm kiếm thị trường mới
và được hỗ trợ kỹ thuật để phát triển các sản
phẩm mới. 

Cùng sự đồng hành đầy tâm huyết của đồng
chí Trương Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên minh
HTX tỉnh Lào Cai và cố vấn cấp Trung ương
Nguyễn Thị Thanh Vân, HTX Mường Kim đã
có nhiều biến chuyển rõ rệt. Anh Sưởng đã
nhận thức được tầm quan trọng của việc xây
dựng các mối quan hệ kết nối trong quá trình
sản xuất và kinh doanh. Thông qua các phiên
kết nối thị trường, anh đã biết cách chủ động
tìm kiếm khách hàng, đối tác trong việc cung
cấp nguyên liệu đầu vào tại vùng, đồng thời
anh đã biết huy động thành viên trong HTX
tham gia các sự kiện của Dự án. Cũng nhờ
kiến thức truyền tải của chuyên gia tư vấn
Nguyễn Thành Việt qua chuỗi tập huấn online
về kinh doanh, anh Sưởng đã lĩnh hội được
kiến thức và kỹ năng marketing giới thiệu sản
phẩm. Nếu như trước đây anh chỉ sử dụng
những  video đơn giản quay cảnh mọi người

đang sản xuất và đăng bài bán hàng trên mạng
xã hội Facebook, Zalo, thì giờ đây nhờ được
tập huấn, anh đã cải thiện kỹ năng viết bài, kể
được các câu chuyện về sản phẩm mang tính
khác biệt đăng trên các sàn thương mại điện
tử để tăng thêm lượng khách lẻ tương tác mua
sản phẩm. 

Đi xa hơn vì mục tiêu cải thiện sinh kế
cho bà con 

Dù đã thu được kết quả bước đầu khả quan
nhưng anh Sưởng mong muốn sẽ cùng HTX
tiếp tục phát triển các sản phẩm tinh dầu, thuốc
tắm…, đồng thời đưa HTX đi xa hơn trên hành
trình phát triển du lịch cộng đồng (hang động
Mường Vi). Với tinh thần chủ động trong công
việc, dám đầu tư và tiên phong trong hoạt động
tập thể, anh Sưởng đã và đang dẫn dắt các
thành viên HTX Mường Kim đi xa hơn nữa
trong mục tiêu cải thiện sinh kế cho bà con tại
xã. “Mục tiêu hướng tới của Mường Kim là
mở rộng quy mô HTX, tăng số lượng thành
viên, phát triển vùng nguyên liệu an toàn để
đáp ứng cho nguyên liệu đầu vào. HTX sẽ tiếp
tục đầu tư khoa học - công nghệ, thiết bị hiện
đại để đưa ra những sản phẩm sạch, nguyên
chất, đem lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe
người tiêu dùng, đẩy lùi các sản phẩm kém
chất lượng. Bên cạnh đó, HTX cũng khai thác
triệt để hoạt động du lịch địa phương, du lịch
cộng đồng nhằm quảng bá sản phẩm tới khách
hàng trong và ngoài nước, tích cực tìm đối tác
uy tín hướng tới mục tiêu xuất khẩu sản phẩm
ra thị trường nước ngoài. Để làm được điều đó,
rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị truyền
thông trong xây dựng chiến lược truyền thông,
quảng bá các sản phẩm tinh dầu và đem sản
phẩm tinh dầu dược liệu tới tay người tiêu
dùng. Bởi chúng tôi nhận ra những hạn chế của
mình là người dân tộc thiểu số, ít có điều kiện
tiếp xúc với công nghệ, truyền thông”, anh
Vàng Văn Sưởng nhấn mạnh.

(Xem tiếp trang 68)
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1Thắng hai đối thủ ba séc
liền, nhà văn Cao Tiến
Lê chắc mẩm chuyến

này mình sẽ giật giải quán
quân bóng bàn giữa các nhà
văn về dự Trại sáng tác văn
học toàn quốc. Ấy vậy mà
chưa phải. Còn một địch thủ
đáng gờm nữa, ông P, Trưởng
Ban Giáo vụ Trại! ông này
nhìn Lê tủm tỉm: “Hãy đợi
đấy!” và ông cầm vợt vào cuộc
ngay. Tuy nhiên, chỉ vài lần
giao bóng, Lê đã biết ngay
“cơ” của ông và anh hạ ông
bằng hai séc dưới 5. Thấy
không địch nổi cây vợt trẻ, ông
P liền hạ vợt, nhưng tuyên bố:
“Chức vô địch chưa vội về tay
Lê đâu. Chớ có tưởng bở!”.

Thiên hạ nhân, thiên hạ tài!
Còn ai nữa xứng đáng tranh
giải vô địch với Lê? Có đấy,
đó là nhà văn Bùi Hiển, tác
giả tập truyện Nằm vạ nổi
tiếng từ trước Cách mạng
Tháng Tám. ông đang là Ủy
viên BCH Hội Nhà văn, phụ
trách Trại sáng tác này.

“à, cho mình thử sức với
Lê nhé!”. Nhà văn cao tuổi
hóm hỉnh, khiêm nhường nói
và cầm vợt. Ngay từ cú giao
bóng đầu tiên, Lê đã hiểu
ngay rằng anh đã gặp một đối

thủ nặng ký.
Nhà văn Bùi Hiển có cú

giao bóng xoáy ngược và cú
cúp bóng giật rất đáng sợ.
Liên tiếp năm quả đầu, bóng
trả lại của Lê rúc lưới hết. Mồ
hôi vã đầm đìa gương mặt, Lê
nhăm nhăm sửa chữa lỗi lầm
và quyết chí vượt lên. Séc
đầu, Lê thua sát nút 19-21.
Vào séc thứ hai, Lê rút kinh
nghiệm, đỡ bóng sát lưới và
biết được nhược điểm của đối
phương, liên tiếp ve bóng
thắng liền 5 quả, tạo đà tiến
tới thắng nhà văn lão thành
21-17. Séc thứ ba quyết định
là đây. Cả hai bên đều có vẻ
cẩn trọng. Nhà văn lão thành
cười cười nhún nhường tự
nhận mình là lão ô bách tuế
(chim quạ sống trăm tuổi),
còn cây bút trẻ họ Cao là
phượng hoàng sơ sinh (chim
phượng hoàng mới sinh). Lê
hồi hộp và căng thẳng vô
cùng. Quyết trổ hết sức trẻ, đi
đến tận cùng sự việc, đó là
phong cách của anh.

Chiến thắng đã thuộc về
Lê! Giữa tiếng hoan hô tán
thưởng của mọi người, anh
mê đi trong xúc động và sung
sướng. Những tưởng chuyện
đến đây là hết. Nào ngờ, lát

sau, một cây bút trẻ cũng đang
dự Trại sáng tác, gọi anh ra
một chỗ vắng, rồi vỗ vai anh: 

- Này, cậu có biết nhà văn
Bùi Hiển hiện là Chủ tịch Hội
đồng giám khảo cuộc thi
truyện ngắn của Báo Văn nghệ
và số phận truyện ngắn Mùi
thơm dây cháy chậm của cậu
đang nằm trong tay ông ấy
không? Sao cậu dại dột thế? 

Cao Tiến Lê ngẩn người
trong giây lát, rồi sau đó lắc
đầu: 

- Tớ biết chứ. Nhưng văn
chương và bóng bàn, việc nào
ra việc nấy. Tính tớ vốn vậy.
Vả lại, tớ nghĩ nhà văn Bùi
Hiển là con người rất công
tâm, chính trực. 

Kết thúc cuộc thi truyện
ngắn dịp đó (1972-1973), Mùi
thơm dây cháy chậm đoạt giải
Nhì. Cao Tiến Lê gia nhập
làng văn bằng truyện ngắn nọ
cùng giai thoại bộc lộ tính tình
ngay thẳng, sòng phẳng, thậm
chí quyết liệt của mình. 

2Trong cuộc sống, những
người ngay thẳng, rạch ròi,

phải trái trong tư duy, không
có thói nịnh bợ, nhún nhường
trước cấp trên của mình như
nhà văn Cao Tiến Lê không ít.
Nhưng những người trước cấp

Toân nònh ñaïi suy!
MA VăN KHÁNG
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trên rụt rè, nhịn nhường, nịnh
bợ, thậm chí bỏ qua lẽ phải lại
không hiếm. 

Được điển hình hóa bằng
hình tượng nghệ thuật hài
hước có lẽ phải kể đến một
tiết đoạn trong vở kịch Tin ở
hoa hồng của tác giả kịch tài
hoa Lưu Quang Vũ. Trong vở
có đoạn đặc tả cả một đám
nhân viên dưới quyền xun xoe
đua nhau khen ngợi gương
mặt sếp của mình. Người bảo,
thủ trưởng có gương mặt
hồng hào phúc hậu. Kẻ bảo,
không, mặt sếp cứ gọi là đỏ
au. Anh khác lại khen rằng
không thể chê điểm nào cả.
Nịnh bợ, xun xoe lộ liễu thì có
chuyện đã thành tiếu lâm giai
thoại. rằng trong buổi góp ý
phê bình thủ trưởng cơ quan,
chẳng có mống nào góp được
một ý kiến về khuyết, nhược
điểm của sếp, gạn hỏi mãi
mới có một anh mạnh dạn góp
ý: “Em phê bình thủ trưởng
say sưa làm việc quá đến quên
cả chăm lo sức khỏe bản thân
ạ!”. Đó là chuyện ít nhiều có
tính cường điệu gây cười, còn
sự thật ở ngoài đời phong phú
hơn nhiều. 

Thôi thì cứ tạm chấp nhận
rằng đó là thái độ kính mộ cấp
trên tuy thái quá nhưng chỉ là
chuyện nhỏ và vô tư đi. Tiếc
thay, tình hình không dừng lại
ở đó. Phổ biến và tai hại hơn
là thói xu nịnh xuất phát từ
mục đích thủ lợi riêng. Xu
nịnh đã trở thành hành vi có

tính toán của những người
thường là kém tài, thiếu đức.
Kém tài, thiếu đức nhưng
không chịu học hỏi, rèn luyện,
lại muốn tiến thân bằng con
đường xu nịnh, lấy lòng, tranh
thủ cảm tình của cấp trên để
mong được chiếu cố, cất nhắc,
kiếm chác lợi lộc. Bình luận
hiện tượng này, có người nói
đó là những kẻ sống bằng
“xảo ngôn”, tiến thân bằng
con đường miệng lưỡi. Tất
nhiên, có người xu nịnh vì có
người ưa phỉnh nịnh. Những
kẻ nịnh xưa nay vẫn vậy. Sống
nhờ vào những kẻ chịu nghe.
Cái vòng luẩn quẩn ấy rõ ràng
làm căn bệnh thêm trầm kha,
làm tổn hại không ít đến lợi
ích cá nhân, cộng đồng. 

3Ngày 27-12-2018, nhằm
xây dựng môi trường công

sở trong sáng, lành mạnh,
Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 1847/QĐ-TTg “về
việc phê duyệt Đề án Văn hóa
công vụ”, trong đó quy định
rất rõ công chức không được
“nịnh bợ lấy lòng vì động cơ
không trong sáng”. Thêm nữa,
còn “quy định việc thanh tra,
phạt những người vi phạm”.
Bản chất của nịnh bợ là dối
trá. Nịnh bợ tràn lan khiến
chuẩn mực đạo đức bị đảo lộn,
xấu - tốt, ngay - gian bất phân.
Người có thói quen xu nịnh là
người không có lòng tự trọng,
tư cách hèn kém. Người ưa
phỉnh nịnh mang hại trước hết
cho bản thân mình. Truyện thơ

ngụ ngôn Quạ và Cáo của nhà
thơ Pháp La Phông-ten (1621-
1695) kể rằng có một chú quạ
cắp miếng bánh đậu trên cành
cây cao. Quạ nghe Cáo dưới
đất phỉnh phờ rằng mình đẹp,
mình có tiếng hót hay. Quạ
mắc mưu há mỏ kêu vang. Để
rơi miếng bánh chỉ còn mỏ
không.

Để rơi miếng bánh là cách
nói hình tượng. Trong một lần
trả lời con gái Lau-ra, C.Mác
cho biết khuyết điểm người
căm ghét nhất là thói xu nịnh.
Kinh nghiệm lịch sử đã chỉ ra
rằng, nịnh hót xu thời là thói
xấu thời đại nào cũng có.
Trong các vương triều phong
kiến xưa, bên cạnh các trung
thần thường bao giờ cũng có
các nịnh thần, gian thần,
những nghịch thần, loạn thần.
Bị vây quanh bởi bầu không
khí phỉnh nịnh, người lãnh
đạo mất tỉnh táo, dễ có ảo
tưởng về mình, sinh ra chủ
quan, kiêu ngạo, quan liêu,
đánh mất thói quen biết lắng
nghe, đánh mất khả năng tiếp
cận sự thật, gây mất đoàn kết
trong nội bộ, có khi làm suy
sụp cả cơ đồ, sự nghiệp. 

Không phải ngẫu nhiên mà
Chu Văn An, nhà giáo, thầy
thuốc, quan viên Đại Việt cuối
đời Trần (1292-1370) dâng
“Thất trảm sớ” đòi vua chém
7 tên nịnh thần, gian thần hại
dân, hại nước. Oan khiên ngất
trời của đại thi hào Nguyễn

(Xem tiếp trang 61)
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Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung
ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển

khai các văn bản mới của Trung ương về công
tác tổ chức xây dựng Đảng theo hình thức trực
tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành
ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trương Thị
Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì
Hội nghị.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung
ương quán triệt nội dung 5 văn bản quan trọng
liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng
do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, tham mưu
Bộ Chính trị ban hành.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Trung ương đã khái quát nội dung trọng tâm 4
văn bản mới của Bộ Chính trị bao gồm: Thông
báo Kết luận số 16-TB/TW ngày 7-7-2022 về
thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị
quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng

khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18-7-
2022 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên
chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026;
Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18-7-2022 về quản
lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số
71-QĐ/TW ngày 18-7-2022 về tổng biên chế của
hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Đồng chí
Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày
khát quát các nội dung tại Kết luận số 39-KL/TW
ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài
bằng ngân sách nhà nước.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí
Trương Thị Mai nhấn mạnh thêm một số điểm
trọng tâm của các văn bản về công tác tổ chức
xây dựng Đảng mới được Bộ Chính trị ban
hành để đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức
triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các địa
phương, đơn vị r

P.V

Sáng 25-8, tại Hà Nội, Tiểu ban Bảo vệ chính
trị nội bộ Trung ương tổ chức Hội nghị sơ

kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trương Thị
Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương,
Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung
ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên Tiểu ban Bảo vệ
chính trị nội bộ Trung ương đã trao đổi, đánh giá

tình hình, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội
bộ Đảng trong 6 tháng đầu năm, phương hướng,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; thảo
luận, cho ý kiến vào nội dung dự thảo Quy chế
làm việc của Tiểu ban, quyết định phân công
nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban; xem xét
quyết định thành lập Tổ giúp việc và ban hành
Quy chế làm việc của Tổ giúp việc Tiểu ban.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí
Trương Thị Mai khẳng định tầm quan trọng của

QuÁN TRIỆT CÁC VăN BảN MớI CỦA TRuNG ƯƠNG 
VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC Xây dựNG ĐảNG ĐẾN CÁC Cấp Ủy, TỔ CHỨC ĐảNG

TIỂu BAN BảO VỆ CHÍNH TRị NỘI BỘ TRuNG ƯƠNG
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
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công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đánh giá cao
các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của
các thành viên Tiểu ban. Thời gian tới, Tiểu ban
cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, nắm chắc
tình hình, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ chính
trị nội bộ từ Trung ương đến cơ sở. Cục Bảo vệ
chính trị nội bộ cần tiếp thu tối đa các ý kiến

góp ý của các thành viên Tiểu ban, tiếp tục
nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản, tham mưu
Lãnh đạo Tiểu ban ban hành trong thời gian tới.
Cục cần chú ý vận hành hoạt động của Tổ giúp
việc Tiểu ban bảo đảm đúng quy chế, nhịp
nhàng, hiệu quả r

P.V

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung
ương tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo sửa

đổi, bổ sung Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13-
2-2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp
trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và
doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối (sau
đây gọi tắt là Quy định 69-QĐ/TW). Đồng chí
Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương
Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương,
Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì
Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 14 điểm
cầu gồm: Ban Tổ chức Trung ương, Quân ủy
Trung ương và 12 tỉnh, thành ủy có các đảng
ủy cấp trên cơ sở doanh nghiệp trực thuộc (Hà
Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh,
Nam Định, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên,
Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà rịa -

Vũng Tàu).
Thực hiện nhiệm vụ Ban Bí thư giao, Ban Tổ

chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan
liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa đổi,
bổ sung Quy định số 69-QĐ/TW. Ban Tổ chức
Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên
tập để xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định
so69-QĐ/TW. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo sơ
kết của 12 tỉnh, thành ủy; Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân
đội nhân dân Việt Nam có các đảng ủy cấp trên
cơ sở doanh nghiệp nhà nước trực thuộc; kết quả
nghiên cứu, khảo sát tại 11 đảng bộ doanh nghiệp
trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung
ương, Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP. Hồ Chí
Minh, Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Báo
cáo sơ kết và dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung
Quy định số 69-QĐ/TW r

P.V

Trãi phải chăng cũng là hiểm họa khôn lường
do bọn nịnh thần tặc tử gây nên?

Suy ngẫm về tác hại của thói xu nịnh và
ngược chiều với nó phải sống thế nào, thiết
tưởng có thể tham khảo “Tứ tôn châm” của
Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm (1888-1954),

một đại thần triều Nguyễn:
Tôn tộc đại quy - Đề cao nòi giống ắt đại

hòa hợp
Tôn lộc đại nguy - Coi trọng bổng lộc ắt đại

nguy
Tôn tài đại thịnh - Tôn trọng tài năng ắt đại

phồn thịnh
Tôn nịnh đại suy - Ưa thích xiểm nịnh ắt đại

nguy vong r

HỘI NGHị TRựC TuyẾN Góp ý dự THảO SửA ĐỔI, BỔ SuNG 
Quy ĐịNH Số 69-QĐ/TW NGày 13-2-2017 CỦA BAN BÍ THƯ

TÔN NỊNH...
(Tiếp theo trang 59)
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Phát triển Chính phủ điện tử 
Pháp là đất nước coi trọng vấn đề chuyển

đổi số quốc gia, một trong những cách làm
được nước này chú trọng là xây dựng Chương
trình phát triển Chính phủ điện tử từ cấp Trung
ương đến địa phương (Chương trình DCANT
2018-2020) với kỳ vọng “cùng xây dựng dịch
vụ số địa phương thông suốt và hiệu quả”.
Trong đó, người dân là đối tượng trung tâm
phục vụ của Nhà nước và chính quyền địa
phương trong cung cấp dịch vụ công trực
tuyến. Chương trình DCANT có 4 trục ưu tiên
gồm: Nền tảng chia sẻ chung; quản trị hành
chính công trên nền tảng chia sẻ; phương pháp
tiếp cận dữ liệu tổng thể và chuyển dịch cấp
độ số hóa; tất cả các địa phương đều phải tham
gia vào Chương trình DCANT. Nội dung
xuyên suốt của chương trình này là giữa các
cơ quan hành chính nhà nước, Trung ương với
địa phương luôn có sự trao đổi lẫn nhau những
thông tin về hộ tịch, hộ gia đình, thành phần
gia đình…, thông qua công cụ số và lưu
chuyển dữ liệu theo các bộ tiêu chuẩn, hướng
dẫn, nguyên tắc chung. Đây cũng chính là nền

tảng thực hiện bất kỳ dịch vụ công trực tuyến
nào ở Pháp.

Chuyển đổi công nghệ số ở địa phương tại
Pháp đối mặt với một số thách thức như: Quy
hoạch mạng lưới địa phương (xây dựng mạng
lưới và hạ tầng); bảo đảm bình đẳng trong tiếp
cận công nghệ số và phát triển nền hành chính
công nghệ số. Tuy nhiên, một thách thức quan
trọng nhất cho cơ quan Trung ương và địa
phương trong quá trình thực hiện chương trình
DCANT là phải bảo đảm chất lượng và mức
độ tiếp cận cho dịch vụ công, do đó phải có bộ
tiêu chí về luật, chất lượng dịch vụ công trực
tuyến… Để làm được điều này, từ Trung ương
tới địa phương luôn có sự chỉ đạo thống nhất
và xoay quanh đối tượng sử dụng là người dân
và doanh nghiệp. Bên cạnh Chương trình
DCANT, Pháp còn có công cụ đơn giản hóa
thủ tục hành chính số, định danh số và France-
Connect. Theo đó, FranceConnect là công cụ
để kết nối, chia sẻ, cùng sử dụng dữ liệu mà
không cần cải tổ lại tất cả. Chẳng hạn như, các
địa phương sẽ phát triển một công cụ dữ liệu
và chia sẻ với nhau, không cần phải tìm một

CHUYEÅN ÑOÅI SOÁ 
ở Pháp, Xin-ga-po và Hàn Quốc

ĐăNG KHOA

Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi phương
thức phát triển, cách sống, cách làm việc của con người với mục tiêu tăng
hiệu quả quản lý; nâng cao năng suất lao động; sự hài lòng của người dân
và doanh nghiệp; tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Việc xây dựng
chương trình chuyển đổi số cấp quốc gia đang trở thành chính sách hướng
tới mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Cách thức mà Pháp,
Xin-ga-po, Hàn Quốc thực hiện chuyển đổi số là những kinh nghiệm tốt để
Việt Nam tham khảo.



công cụ dữ liệu mới.
Con người là trung tâm
Hành trình số hóa tại Xin-ga-po đã được

khởi động từ hơn 30 năm trước khi đảo quốc
sư tử bắt đầu tạo lập các kho dữ liệu trên máy
tính. Các giai đoạn tiếp theo, Chính phủ Xin-
ga-po triển khai các dịch vụ trực tuyến và tích
hợp dữ liệu số. Xin-ga-po đã đưa vào sử dụng
mạng cáp quang từ năm 2010 và mạng di động
4G từ năm 2011. Dự án xây dựng quốc gia
thông minh của nước này khởi động từ năm
2014 với mục tiêu phục vụ tối đa cho người
dân, doanh nghiệp. Từ năm 2017, nước này
thành lập Văn phòng Chính phủ số và Quốc
gia thông minh, tạo nên sự thống nhất, đồng
bộ và thông suốt trong chỉ đạo, vận hành.

Chính phủ Xin-ga-po dẫn dắt và giữ vai trò
then chốt trong công cuộc chuyển đổi số để
mang lại cuộc sống tốt đẹp, tiện ích cho người
dân, xây dựng đất nước thành nơi đáng sống,
nơi làm việc và giải trí tuyệt vời. Chính phủ
cho rằng quá trình chuyển đổi số cần phải tiếp
cận theo hướng lấy người dân làm trung tâm
để thiết kế sản phẩm hay dịch vụ từ nhu cầu sử
dụng dịch vụ của công dân trong đời sống hay
quá trình xin phép mở kinh doanh. Với mục
tiêu đầy tham vọng, hợp lòng dân, nước này
đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc,
quy tụ các chuyên gia công nghệ tầm cỡ, nhân
tài, doanh nghiệp và người dân chung tay xây
dựng Chính phủ số. Người dân tham gia hầu
hết các khâu làm nên sản phẩm và dịch vụ số
với quy trình 5 bước chặt chẽ: Khảo sát và lấy
ý kiến người dân; thử nghiệm bằng việc sử
dụng của người dân; đánh giá khuyết điểm;
thiết kế lại và hoàn thiện việc số hóa dịch vụ.
Chính phủ xây dựng 11 hành trình dịch vụ với
những tiện ích thiết yếu của người dân như
cách làm cha mẹ từ lúc đứa trẻ sinh ra đến lúc
học phổ thông, người lao động tìm kiếm việc
làm, chăm sóc sức khỏe… Tất cả đều được
thực hiện với chế độ một cửa, do vậy vừa tiết

kiệm chi phí, thời gian và công sức, vừa thay
đổi nhận thức, thói quen và cách làm việc của
cán bộ. Điển hình như ứng dụng “Cuộc sống
Xin-ga-po” (LifeSG) đã nhận được sự quan
tâm và tham gia nhiệt tình của đông đảo người
dân. Dịch vụ số này tích hợp hơn 40 dịch vụ
tiện ích, như: Đăng ký giấy khai sinh, trợ cấp
trẻ em, tìm trường học tối ưu, thông tin về các
chương trình, ưu tiên dành cho người cao tuổi,
về việc làm, các khóa học phát triển kỹ năng,
cập nhật các chương trình phúc lợi mới nhất
của Chính phủ... Không dừng ở đó, nhằm gia
tăng sự sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm và dịch
vụ số cho toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía
sau, nước này đã triển khai chương trình “Tiến
tới số hóa” giúp người cao tuổi biết sử dụng
các sản phẩm, dịch vụ số với mục tiêu đem đến
một cuộc sống đầy đủ thông tin, tiện ích và hài
lòng. Chính phủ thậm chí còn triển khai
chương trình “Một kèm một” để trang bị cho
người cao tuổi kỹ năng sử dụng các sản phẩm
và dịch vụ số.

Chính phủ Xin-ga-po quan tâm chuẩn bị các
điều kiện, các yếu tố hỗ trợ cho sự phát triển
kinh tế số, nhất là về nguồn nhân lực, đặc biệt
chú ý xây dựng, phát triển các chuyên gia công
nghệ số và đội ngũ các nhà lãnh đạo số trong
các doanh nghiệp. Đối với lực lượng lao động
phổ thông hiện có, nước này tích cực xây dựng
các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao,
trang bị các kỹ năng số. Xin-ga-po cũng tăng
cường hỗ trợ, mở nhiều khóa học và chương
trình bồi dưỡng các kỹ năng mới cho những
người lao động bị mất việc và những người có
nguy cơ cao bị mất việc do chuyển đổi số.
Trong các trường học, nước này cũng bổ sung
các chương trình, môn học cho sinh viên về
nền tảng số, từ mã hóa đến tư duy thiết kế và
các kỹ năng số cần thiết cho tương lai.

Xin-ga-po đặt mục tiêu trở thành nền kinh
tế số đứng đầu thế giới. Để đạt được mục tiêu
này, Xin-ga-po thực hiện nhiều giải pháp,
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trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển
đổi số và chuẩn bị các điều kiện, các yếu tố hỗ
trợ cho sự phát triển kinh tế số. Hỗ trợ chuyển
đổi số trên diện rộng và hỗ trợ chuyển đổi số
trong từng ngành, lĩnh vực. Trong quá trình số
hóa, các doanh nghiệp thường xuyên nhận
được các tư vấn, hỗ trợ để điều chỉnh, thiết kế
kế hoạch số hóa của doanh nghiệp. Các doanh
nghiệp cũng nhận được sự hỗ trợ tài chính từ
Chính phủ cho các giải pháp công nghệ được
phê duyệt để số hóa. Các khoản kinh phí hỗ trợ
doanh nghiệp xây dựng năng lực số ở từng giai
đoạn nằm trong ngân sách hằng năm của
Chính phủ Xin-ga-po.  

Phát triển khoa học - công nghệ và đào
tạo trí tuệ nhân tạo (Ai) 

Hàn Quốc luôn xác định khoa học - công
nghệ là nguồn lực quan trọng nhất để phát
triển nhanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh
của kinh tế đất nước và đặc biệt là quá trình
chuyển đổi số. Do đó, xứ sở kim chi đã có
nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích để phát
triển khoa học - công nghệ. Ngày nay, Hàn
Quốc không những đã vượt qua giai đoạn
nhập khẩu công nghệ mà còn vươn lên trở
thành một trong những nước hàng đầu thế giới
về sáng tạo và xuất khẩu công nghệ. Công
nghệ của Hàn Quốc có sự phát triển mạnh mẽ,
đạt tới trình độ cao, tiên tiến trong nghiên cứu
khoa học, sáng tạo và ứng dụng nhiều công
nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp
4.0… Hàn Quốc thực hiện việc chuyển đổi số
trong các ngành kinh tế, các sản phẩm chủ lực
của mình.

Trong chính sách phát triển kinh tế, Hàn
Quốc xác định nguồn lực, động lực, ngành sản
xuất chính, chủ yếu cho phát triển kinh tế thời
gian tới là những ngành kinh tế số gắn với
Cách mạng công nghiệp 4.0, coi đây là những
ngành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ Hàn Quốc chú trọng, đề cao và chủ
động, khẩn trương phát triển khoa học - công

nghệ, đổi mới sáng tạo, coi đây là nhiệm vụ
quan trọng, là nhiệm vụ hàng đầu của chính
quyền. Để phát triển kinh tế số, tiếp cận Cách
mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Hàn Quốc
nâng cao vị thế và quyền hạn của Cơ quan đổi
mới khoa học và công nghệ (STI), tăng đầu tư
ngân sách cho nghiên cứu và phát triển; thành
lập Ủy ban cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
trực thuộc Tổng thống để lập kế hoạch cho các
ngành công nghiệp trong tương lai, đáp ứng
yêu cầu tình hình mới của Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc cũng xây dựng, triển
khai các đề án phát triển khoa học - công
nghệ, đón đầu Cách mạng công nghiệp 4.0.
Hàn Quốc xác định phát triển kinh tế số phải
là sự phát triển tổng hợp, liên ngành của các
ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế, đặc biệt là
ngành, lĩnh vực công nghiệp, khoa học - công
nghệ, nghiên cứu và phát triển, thông tin
truyền thông. Định hướng phát triển các
ngành, lĩnh vực kinh tế thực hiện việc chuyển
đổi số theo các nhóm: Nhóm thương mại hóa
sớm, nhóm công nghệ nguồn, nhóm do Nhà
nước trực tiếp đầu tư, nhóm do Nhà nước hợp
tác với doanh nghiệp, nhà nghiên cứu... Các
yếu tố như đầu tư quốc tế, phát triển công
nghệ, lực lượng lao động trong nước và hệ
thống chính sách xã hội được Hàn Quốc coi
là chìa khóa giúp nền kinh tế bật lên vị thế
hàng đầu. Hàn Quốc đã đầu tư 262,6 tỷ uôn
(242 triệu USD) nhằm tăng cường đào tạo về
trí tuệ nhân tạo và phần mềm trong năm 2021.
Đây là một phần trong chương trình thúc đẩy
kinh tế kỹ thuật số mang tên “Thỏa thuận
mới” được đưa ra trong năm 2020. Trong năm
2021, Hàn Quốc đã có khoảng 16.000 chuyên
gia trong lĩnh vực AI và phần mềm được đào
tạo. Đây như một phần của mục tiêu có được
100.000 lao động kỹ thuật cao trong các ngành
vào năm 2025. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và
Công nghệ thông tin Hàn Quốc còn đưa thêm
2 chương trình đào tạo sau đại học chuyên về
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AI trong năm 2021, nâng tổng số chương trình
dạng này lên 10; cung cấp hỗ trợ cho 42
phòng thí nghiệm phần mềm, tập trung vào
công nghệ AI và dữ liệu lớn (big data). Ngoài
ra, Bộ này cũng sẽ chỉ định khoảng 500
trường tiểu học và trung học cơ sở đào tạo về

AI; thành lập một trường tập trung đào tạo vào
lĩnh vực phần mềm tại thành phố cảng Bu-san.
Theo Chương trình “Thỏa thuận mới”, Hàn
Quốc sẽ đầu tư 58.200 tỷ uôn để phát triển các
công nghệ then chốt, trong đó có AI, tạo thêm
900.000 việc làm mới tới năm 2025 r

xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa
học - công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và
thu nhập cao cho người dân. Thu nhập bình
quân đầu người nơi đây năm 2011 mới đạt 7,78
triệu đồng thì đến cuối năm 2021 đã đạt gần
45 triệu đồng. Đời sống vật chất và tinh thần
của người dân từng bước được cải thiện đáng
kể. Tơ Tung được công nhận đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2020”.

Sức vươn lên, sự đồng tâm hiệp lực của
người dân nơi đây đã thành những đồng lúa,
rẫy bắp, nương mì, vườn mía tốt tươi, xanh
mướt mà trước đây không có. Một số hộ trồng
cây xoan đào, cây thuốc lá, cây bạch đàn xuất
khẩu hoặc phát triển chăn nuôi đã có thu nhập
hàng chục triệu đồng mỗi năm. Làng Stơr giờ
không còn hộ đói, rất ít hộ nghèo. “Làng Anh
hùng trong kháng chiến cũng phải đi đầu trong
đổi mới chứ, cán bộ nhỉ?.” - ông Đinh Plung,
cháu vợ của Anh hùng Núp vui vẻ nâng chén
rượu hỏi vui Bí thư Chi bộ Đinh rới. Mọi
người cười vui, nắm chặt tay nhau cùng hướng
về bức ảnh chụp Anh hùng Núp như chung
một tấm lòng thủy chung, son sắt.

Dòng máu cách mạng, truyền thống đoàn
kết, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ luôn
chảy trong huyết quản mỗi người dân Stơr.
Kiên cường, bất khuất trong kháng chiến và
mạnh mẽ, sáng tạo vươn lên trong đổi mới,
mảnh đất Tơ Tung nay đã khoác lên mình tấm
áo mới với những gam màu tươi sáng của cuộc
sống no ấm, đủ đầy r

TRANG SỬ MỚI...
(Tiếp theo trang 47)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời
là Chánh Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện. Ba là,
Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời
là Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban Tổ chức
cấp ủy cấp huyện đồng thời là Trưởng Phòng
Nội vụ cấp huyện. Bốn là, Chánh Văn phòng
cấp ủy cấp huyện đồng thời là Chánh Văn
phòng HĐND và UBND cấp huyện. Các địa
phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô
hình trên thì BTV tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc
Trung ương chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình
chung của hệ thống chính trị. Có thể thấy, mới
vừa triển khai thực hiện thí điểm trong mấy
năm đã tạm dừng nó phản ánh một thuộc tính
của thí điểm là có thể phù hợp, có thể không
phù hợp. Nếu phù hợp thì tiếp tục thí điểm
trước khi đưa ra đại trà, nếu không phù hợp thì
tạm dừng, thậm chí loại bỏ hẳn, đây đều là
chuyện bình thường. Quan trọng hơn là qua
việc tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình
lần này, chứng tỏ cơ quan tổ chức cấp ủy đã
kịp thời theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện
thí điểm từng mô hình và thực sự cầu thị để
tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành
quyết định tạm dừng thực hiện.

Tóm lại, càng suy ngẫm về nghề, người làm
nghề tổ chức xây dựng Đảng càng nhận thức
rõ hơn trọng trách của mình trong việc tham
mưu thí điểm thực hiện một số mô hình tổ
chức, mô hình cán bộ mới, càng nhận thức rõ
hơn trọng trách của mình trong việc tham mưu
sơ kết các mô hình thí điểm ấy r

TRỌNG TRÁCH CỦA...
(Tiếp theo trang 53)
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CôNG TÁC CÁN BỘ 
Đề nghị Trung ương có hướng dẫn khung
cho các địa phương, đơn vị trong việc

xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ trong
nhiệm kỳ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ để làm cơ sở thực hiện thống nhất trong
cả nước.

Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng ninh

œ Theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28-
4-2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển

cán bộ, thì: (1) Nội dung cơ bản của kế hoạch
luân chuyển cán bộ phải xác định số lượng,
nhu cầu, vị trí, chức danh, hình thức, địa bàn
luân chuyển; chế độ, chính sách đối với cán bộ
luân chuyển; dự kiến phương án bố trí cán bộ
sau luân chuyển (nếu có); (2) Các cấp ủy, tổ
chức đảng có trách nhiệm cụ thể hóa thành quy
định của địa phương mình cho phù hợp với
yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn nhưng
không được trái với Quy định số 65-QĐ/TW.
Như vậy, Quy định số 65 đã quy định khá rõ
nội dung cơ bản trong kế hoạch luân chuyển;
đồng thời, có sự phân cấp cho các cấp ủy, tổ
chức đảng. Do vậy, sẽ không có hướng dẫn
khung cho các địa phương khi xây dựng kế
hoạch luân chuyển cán bộ.

Hiện nay, một số văn bản của các bộ,
ngành Trung ương quy định về tiêu

chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BTV tỉnh
ủy quản lý, như chức danh giám đốc, phó giám
đốc sở giáo dục và đào tạo, sở thông tin và
truyền thông... Trong khi đó, Quy định số 89-
QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị “Về
khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng
khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cấp” quy định: Cấp ủy, tổ chức đảng,
cơ quan, đơn vị quy định cụ thể tiêu chuẩn đối
với từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý
sát hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của
địa phương, cơ quan, đơn vị cấp mình.

Việc quy định của bộ, ngành Trung ương về
tiêu chuẩn chức danh khác với quy định của

BTV tỉnh ủy gây khó khăn cho cấp ủy địa
phương khi thực hiện quy trình công tác cán
bộ. Đề nghị Trung ương ban hành văn bản chỉ
đạo để thống nhất khi thực hiện.

Ban tổ chức tỉnh ủy Bắc giang 

œ Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4-8-2017
của Bộ Chính trị quy định về khung tiêu

chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp; đồng thời, Bộ Chính trị giao cho các cấp
ủy, tổ chức đảng theo thẩm quyền quản lý cán
bộ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm,
tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị để
cụ thể hóa tiêu chuẩn đối với các chức danh
cán bộ theo phân cấp quản lý cho phù hợp. Do
vậy, đề nghị các đồng chí thực hiện đúng Quy
định của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Trung
ương sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan để
rà soát, điều chỉnh bảo đảm sự đồng bộ giữa
các quy định của Đảng và của Nhà nước.

Việc thành lập quá nhiều hội xã hội, hội
xã hội - nghề nghiệp như hiện nay tạo ra

sự chồng chéo, khó quản lý giữa các cơ quan
có thẩm quyền. Đề nghị Trung ương rà soát,
điều chỉnh quy định về việc thành lập và quản
lý các hội này.

Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Bình

œ Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 32-
KL/TW ngày 30-3-2022 quy định về

tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi đối với lãnh đạo
các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao
nhiệm vụ ở Trung ương; Chính phủ đã có Nghị
định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 quy
định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13-4-2012
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
45/2010/NĐ-CP; trên cơ sở đó, đề nghị BTV
các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
thực hiện theo thẩm quyền quản lý của mình
đối với các hội.

Cơ SỞ ĐảNG, ĐảNG VIÊN
Đồng chí Trần Văn T được BTV Huyện
ủy B ra quyết định kết nạp vào Đảng

?

?

?

?



ngày 29-11-2019, được chi bộ tổ chức lễ kết
nạp ngày 4-12-2019. Đến tháng 12-2020,
Đảng ủy xã X nhận được hồ sơ đề nghị công
nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Trần
Văn T. Tuy nhiên, qua xem xét Đảng ủy xã X
phát hiện chi bộ chưa phân công đảng viên
chính thức theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị
T. Để bảo đảm trình tự, thủ tục chuyển Đảng
chính thức cho đảng viên T, Đảng ủy xã X đã
chỉ đạo chi bộ thực hiện phân công đảng viên
chính thức theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị.
Sau 12 tháng theo dõi giúp đỡ đảng viên dự bị,
ngày 10-12-2021 chi bộ họp xét và hoàn tất
thủ tục đề nghị công nhận đảng viên chính
thức đối với đồng chí Trần Văn T. 

Xin hỏi, việc công nhận đảng viên chính
thức đối với trường hợp nêu trên được xác
định vào thời điểm nào để bảo đảm quyền lợi
cho đảng viên và đúng quy định?

nguyenvansam@...

œ Tại Điểm 4.2.2, Khoản 4, Quy định số
24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của BCH

Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng quy định:
“Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận
là đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm,
cấp ủy có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được
công nhận đảng viên chính thức đúng thời
điểm hết 12 tháng dự bị”. Do vậy, trường hợp
đồng chí Trần Văn T trong thời gian dự bị chi
bộ chưa phân công đảng viên chính thức theo
dõi, giúp đỡ là chưa thực hiện đúng quy định
của Điều lệ Đảng. Vì thế, cấp ủy có thẩm
quyền cần xem xét, nếu trong thời gian dự bị,
đồng chí Trần Văn T có đủ điều kiện, tiêu
chuẩn để được công nhận đảng viên chính thức
thì làm các thủ tục công nhận đảng viên chính
thức cho đồng chí theo quy định (vì việc không
phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp
đỡ đảng viên dự bị là lỗi của chi bộ).

Đề nghị Trung ương sớm bổ sung thêm
đối tượng đánh giá, xếp loại chất lượng

hằng năm là chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận

và tổ đảng vào Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW
để làm cơ sở cho việc thực hiện xét khen thưởng
hằng năm đối với đối tượng này. Đồng thời,
nghiên cứu quy định mức tiền thưởng đối với
đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ
phận và tổ đảng trực thuộc chi bộ.

Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng ngãi

œ Tại Tiết 1.1, Điểm 1, Phần B, Hướng dẫn
số 21-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của

Ban Tổ chức Trung ương “Về hướng dẫn kiểm
điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm
đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá
nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp” nêu:
“Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy
cơ sở do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
Trung ương hướng dẫn”. Do vậy, việc đánh giá,
xếp loại chất lượng hằng năm đối với chi bộ trực
thuộc đảng ủy bộ phận và tổ đảng (nếu có) sẽ do
các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung
ương hướng dẫn. Đồng thời, Ban Tổ chức Trung
ương sẽ nghiên cứu, đề xuất với Văn phòng
Trung ương Đảng bổ sung các mức tiền thưởng
tương ứng đối với đảng bộ bộ phận, chi bộ trực
thuộc đảng ủy bộ phận và tổ đảng (nếu có).

CHíNH SÁCH CÁN BỘ
Xin hỏi, cán bộ nữ cấp xã có thời gian
đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở

lên theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm
xã hội (Khoản 3, Điều 54), không đủ điều kiện
tái cử vì tuổi (có nguyện vọng và được cấp
thẩm quyền đồng ý) có được hưởng chế độ,
chính sách như cán bộ có đủ 20 năm trở lên
đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị
định số 26/2015/NĐ-CP không?

lannguyen@...

œ Để phù hợp với quy định của Luật Bảo
hiểm xã hội, tại Điểm 2.1 Khoản 2

Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20-12-
2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn
thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ
thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã
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hội các cấp đã quy định điều kiện hưởng chế
độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-
CP ngày 9-3-2015 của Chính phủ đối với cán
bộ thôi tham gia tái cử vì tuổi là: “Có thời gian
đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên
theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm xã
hội. Riêng trường hợp cán bộ nữ cấp xã,
phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) cần có
thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm
trở lên”. Theo đó, cán bộ nữ cấp xã có thời
gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở
lên theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm
xã hội (Khoản 3, Điều 54), không đủ điều kiện
tái cử vì tuổi (có nguyện vọng và được cấp
thẩm quyền đồng ý) được hưởng chế độ, chính
sách như cán bộ có đủ 20 năm trở lên đóng bảo
hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định số
26/2015/NĐ-CP r
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Hiện nay, HTX Mường Kim tiếp tục nghiên
cứu sản xuất các sản phẩm mới. Thời gian tới,
HTX sẽ cho ra mắt 2 sản phẩm mới là dầu
masage trị liệu giải cảm, dầu masage giảm đau
được pha chế từ các loại tinh dầu nguyên chất
tự nhiên. Chù dù là loại cây chỉ mọc ở độ cao
1.000m so với mực nước biển, thích hợp trồng
ở các xã Pa Cheo, rèng Thàn, Y Tý, Chung
Lành Hồ. Nắm bắt được tình hình tinh dầu chù
dù trên thị trường đang khan hiếm, thời gian
tới HTX Mường Kim sẽ đầu tư trồng, chiết
xuất và phân phối sản phẩm này. Đồng chí
Nguyễn Viết Hưng, Chủ tịch UBND xã
Mường Vi nhấn mạnh: “Chính quyền xã sẽ tạo
điều kiện cho HTX Mường Kim có vùng sản
xuất nguyên liệu đầu vào để sản xuất tinh dầu.
Chúng tôi luôn xác định việc sản xuất nguyên
liệu cung cấp cho Mường Kim là một việc làm
thiết thực, giúp tăng thu nhập, xóa đói giảm
nghèo bền vững cho bà con”.

Trước khi được vinh danh là 1 trong 100
nông dân của cả nước đạt danh hiệu “Nông dân
Việt Nam xuất sắc năm 2022”, năm 2018 anh
Vàng Văn Sưởng đã được vinh danh và nhận
Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban
Dân tộc trong Chương trình Gala khởi nghiệp
“Khát vọng khởi nghiệp - Bừng sáng bản làng”.
Với những thành quả đạt được, anh Sưởng đã
thực sự làm “bừng sáng bản làng”, giúp biên
cương Tổ quốc ta ngày càng thêm giàu đẹp, độc
đáo và hấp dẫn hơn như những câu thơ mà nhà
thơ Lò Ngân Sủn - người con của quê hương,
dân tộc anh đã viết cách đây hơn 40 năm và
được nhạc sỹ Trần Chung phổ nhạc: “Chiều
biên giới em ơi/ Có nơi nào xanh hơn/ Như chồi
non cỏ biếc/ Như rừng cây của lá/ Như tình yêu
đôi ta/ Chiều biên giới em ơi/ Có nơi nào cao
hơn/ Như đầu sông đầu suối/ Như đầu mây đầu
gió/ Như trời quê biên cương…” r
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hỘP thư CỘng tÁC ViÊn
Trong tháng 8 năm 2022, Tạp chí Xây dựng

Đảng đã nhận được tin, bài, câu hỏi... của các
đồng chí và các bạn: Trần Cao Anh, Trần Ngọc
Ánh, Nguyễn Văn Giang, Lê Văn Hòa, Ksor Hội,
Nguyễn Long, Võ Thị Mai, Yến Ngọc, Xuân
Sang, Trần Thắng, Nguyễn Bá Thiết, Đỗ Thông,
Nguyễn Bá Thuyết, Lê Quang Trạng, Đào Dâng
Triều, Mai Mộng Tưởng, Huỳnh Thiện Kim
Tuyến, Lê Văn Vinh…

Xin trân trọng cảm ơn và mong các đồng chí,
các bạn tiếp tục cộng tác, viết tin, bài cho Tạp
chí số 10-2022 với chủ đề: Xây dựng đội ngũ
cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong thời kỳ mới; Kỷ niệm 92 năm Ngày
truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng,
Kỷ niệm 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-
10-2010 - 20-10-2022); Kỷ niệm 68 năm Ngày
giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2022)...
Tin, bài, ảnh... ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, điện
thoại để tiện liên hệ. Gửi thư điện tử theo địa
chỉ: tapchixaydungdang@btctw.dcs.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


