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Chủ tịCh hồ Chí minh nÓi về
SINH HOẠT đảNg

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

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 14, tr.28. 
tích cực phấn đấu để thực hiện mọi nghị quyết và chỉ thị của Đảng, tham gia sinh hoạt
đảng đều đặn, luôn luôn tìm cách hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng giao cho.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 14, tr.242. 
mỗi đảng viên nhất định phải tham gia một tổ chức của Đảng, phải sinh hoạt chính trị
trong một tổ chức của Đảng và phải ra sức công tác dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Sđd, tập 8, tr.282.
giữ gìn kỷ luật của Đảng, hăng hái tham gia sinh hoạt nội bộ và công tác cách mạng,
kiên quyết chấp hành chính sách và nghị quyết của Đảng, đấu tranh chống những hiện
tượng trái với lợi ích của Đảng. 

Sđd, tập 8, tr.284.
chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. 

Sđd, tập 15, tr.547.
sự thật là sinh hoạt nhiều chi bộ còn chưa tốt, việc giáo dục đảng viên chưa được chặt
chẽ và kịp thời. 

Sđd, tập 14, tr.105.
về tổ chức thì các chi bộ, nhất là các chi bộ xã, quá kềnh càng, lỏng lẻo, thành thử ít có
sinh hoạt chi bộ, hoặc chỉ có hình thức. 

Sđd, tập 7, tr.396.
ở trong Đảng, mọi đảng viên có quyền nêu ý kiến, đặt đề nghị, tham gia giải quyết vấn
đề. Nhưng quyết không được trái sự lãnh đạo tập trung của Đảng, trái nghị quyết và trái
kỷ luật của Đảng. 

Sđd, tập 8, tr.286.
mỗi đảng viên không được cùng lúc sinh hoạt tại 2 chi bộ. 

Sđd, tập 2, tr.496.
kết quả chung của Hội nghị này đã chứng tỏ một bước tiến lớn trong sinh hoạt của Đảng:
Các đồng chí phụ trách đã nghiêm khắc tự phê bình. Các đồng chí dự Hội nghị đã thẳng
thắn phê bình. Tất cả các đồng chí đã phát biểu được gần hết ý kiến của mình, cuộc thảo
luận đã thật sự dân chủ. Toàn thể Hội nghị ý kiến đã nhất trí. 

Sđd, tập 10, tr.430.



Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy
Quân chủng PK-KQ đã lãnh đạo, chỉ
đạo các cấp ủy cụ thể hóa các chỉ thị,

nghị quyết, quy chế, quy định, kết luận, thông
tư về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán
bộ của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương,
Bộ Quốc phòng phù hợp với tổ chức, biên chế
và yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng. Trên cơ
sở đó, xây dựng kế hoạch và triển khai thực
hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quan điểm,
đường lối, nguyên tắc, quy chế của công tác
cán bộ. Nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo
công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ được
thực hiện nghiêm túc. Những vấn đề về cán bộ
và công tác cán bộ được tập thể cấp ủy các cấp
xem xét, quyết định; vai trò, trách nhiệm của
cấp ủy, người đứng đầu được đề cao. Đồng
thời, bảo đảm duy trì tốt sự phối hợp giữa cơ
quan làm công tác tổ chức - cán bộ với các cơ
quan làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm
tra... trong rà soát, tham mưu giúp cấp ủy, chỉ
huy quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ, khắc
phục các biểu hiện cá nhân, dân chủ hình thức

trong công tác cán bộ.
Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm,

quản lý, nhận xét, đánh giá, luân chuyển cán
bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quan điểm, phương
châm, nguyên tắc, quy trình, quy định và thẩm
quyền, bảo đảm khách quan, toàn diện, lấy hiệu
quả công việc và uy tín cán bộ làm thước đo
đánh giá phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán
bộ. Trong quy hoạch chú trọng xem xét cơ cấu
giữa các ngành nghề, binh chủng, loại cán bộ,
định hướng sử dụng cán bộ. Kiên quyết thực
hiện theo đúng kế hoạch, khắc phục tình trạng
dôi dư cán bộ ở cơ quan, thiếu cán bộ ở đơn vị
cơ sở, đáp ứng kịp thời cho các yêu cầu nhiệm
vụ của Quân chủng. Thường vụ Đảng ủy Quân
chủng luôn quan tâm đến công tác cán bộ trẻ,
có phẩm chất, năng lực, mạnh dạn bổ nhiệm họ
vào các vị trí lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đồng
thời coi trọng sử dụng những cán bộ có kinh
nghiệm thực tiễn trong chỉ huy, quản lý, cán bộ
có chuyên môn cao, cán bộ khoa học - kỹ thuật
đầu ngành để luôn bảo đảm sự kế thừa, liên tục,
vững chắc trong quá trình chuyển tiếp giữa các
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Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 - 12-2022)

Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân chủng Phòng không - không Quân
đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ

Trung tướng TrầN NGọC QUYếN 
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân

Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) là lực lượng nòng cốt,
chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời của
Tổ quốc, là một trong những đơn vị được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung
ương, Bộ Quốc phòng lựa chọn xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Trong các
nhân tố bảo đảm cho Quân chủng PK-KQ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm
vụ luôn đóng vai trò quyết định phát huy sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến
đấu, chiến thắng trong mọi tình huống của Quân chủng. 



thế hệ cán bộ của Quân chủng.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được coi

trọng, bám sát mục tiêu, định hướng chiến lược
xây dựng đội ngũ cán bộ của Quân chủng đáp
ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng tiến thẳng
lên hiện đại, gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy
hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Kết hợp chặt chẽ
giữa đào tạo tại các học viện, nhà trường trong
Quân chủng, Quân đội với tự đào tạo, bồi
dưỡng ở các đơn vị; đào tạo trong nước với đào
tạo ở nước ngoài. Đảng ủy Quân chủng đã tập
trung lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền,
giáo dục định hướng nghề nghiệp, tạo nguồn
cán bộ tại chỗ. 5 năm qua, đã có hàng trăm lượt
hạ sỹ quan, chiến sỹ của Quân chủng dự thi vào
các nhà trường quân đội; riêng tuyển sinh đào
tạo phi công quân sự, sỹ quan phân đội PK-
KQ, tác chiến điện tử, kỹ sư hàng không hằng
năm đều đạt 100% chỉ tiêu. Đã cơ bản khắc
phục tình trạng thiếu cán bộ chính trị, trung đội
trưởng thông tin, trung đội trưởng pháo và trợ
lý hậu cần ở các đơn vị cơ sở. Đến nay, tỷ lệ
cán bộ của Quân chủng có trình độ đại học trở
lên đạt 92,1%, trong đó trình độ sau đại học đạt
14,3%; cán bộ phân đội đã qua đào tạo cơ bản
đạt 94,5%; cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ
hằng năm đạt trên 91,2%. 

Công tác chính sách cán bộ luôn được
Thường vụ Đảng ủy Quân chủng quan tâm,
triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm
dân chủ, công khai, thống nhất ở các cấp, từng
bước góp phần nâng cao đời sống cán bộ và gia
đình. Các chính sách của Đảng và Nhà nước
đối với Quân đội như: Chế độ tiền lương, quân
hàm, bảo hiểm xã hội, khám, chữa bệnh cho
thân nhân… được quán triệt và thực hiện
nghiêm túc. Các chế độ ưu đãi đối với các đối
tượng đặc thù như phi công quân sự, thành viên
tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ bay,
bộ đội ra-đa đóng quân ở Trường Sa... được
nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt. Đồng thời,
Quân chủng và các cơ quan, đơn vị luôn tranh

thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên và của các
địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân để
giải quyết một phần nhu cầu về nhà ở cho cán
bộ. 5 năm qua, có 1.052 lượt cán bộ trong Quân
chủng được mua nhà ở và nhà ở xã hội. 

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán
bộ của Quân chủng đã góp phần xây dựng tổ
chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan,
đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu
biểu”, bảo đảm Quân chủng không ngừng
nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến
đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên
cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian qua
công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân
chủng vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm
như: Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng
đều, có mặt còn chưa tương xứng với yêu cầu
nhiệm vụ, nhất là trình độ ngoại ngữ, khả năng
giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc
tế, với chuyên gia nước ngoài… 

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc đang diễn ra trong bối cảnh đan xen giữa
thời cơ và thách thức. Quân đội nhân dân tiếp
tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, lãnh đạo,
chỉ đạo về mọi mặt theo Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng: “Xây dựng Quân đội nhân dân
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực
lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025,
cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo
tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây
dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính
quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính
trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Sức
mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu
của Quân đội được tăng cường. Nhiệm vụ
quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc
từ sớm, từ xa của Quân chủng PK-KQ được
thực hiện trong điều kiện ngày càng khó khăn,
phức tạp hơn, nhất là yêu cầu phải chủ động
đối phó có hiệu quả với chiến tranh sử dụng
vũ khí công nghệ cao, chiến tranh phi tiếp xúc.
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Quân chủng PK-KQ tiếp tục chấn chỉnh về tổ
chức, biên chế; đầu tư, cải tiến vũ khí trang bị
kỹ thuật mới, hiện đại; triển khai thực hiện
nhiều đề án, dự án nhằm đẩy nhanh tiến trình
xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy,
tinh nhuệ, hiện đại”… Điều đó đặt ra yêu cầu
thường xuyên và lâu dài phải tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ Quân chủng PK-KQ có
đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ
là rất quan trọng, trong đó tập trung vào những
giải pháp chính sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và tăng cường sự
lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác
cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân
chủng PK-KQ. Đây là giải pháp cơ bản nhằm
tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm
của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ
quan chính trị, cơ quan tổ chức - cán bộ các cấp
và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân chủng
PK-KQ. Nội dung giáo dục, quán triệt cần tập
trung vào đường lối, quan điểm, nguyên tắc của
Đảng về công tác cán bộ, những quan điểm,
mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, nội dung, giải
pháp xây dựng đội ngũ cán bộ trong Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và
Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Quân
chủng lần thứ X. Tiếp tục duy trì tổ chức thực
hiện đồng bộ, có hiệu quả Kết luận số 380-
KL/ĐU ngày 23-7-2021 của Thường vụ Đảng
ủy Quân chủng về thực hiện chủ trương, biện
pháp giải quyết số lượng cán bộ trong Quân
chủng giai đoạn 2021-2025. 

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa công tác đào
tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, sử dụng cán bộ.
Đây là giải pháp xuất phát từ thực tiễn yêu cầu
nhiệm vụ chính trị và tình hình đội ngũ cán bộ.
Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt và thực
hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng
dẫn của cấp trên về công tác quy hoạch cán bộ,
nhất là Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-
2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch

cán bộ, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày
15-2-2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng
dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy
hoạch cán bộ; Quy chế công tác cán bộ trong
Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành kèm
theo Quyết định số 548-QĐ/QU ngày 29-5-
2018 của Quân ủy Trung ương và Hướng dẫn
số 1124/HD-CT ngày 7-7-2022 của Tổng cục
Chính trị hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ
chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội nhân
dân Việt Nam. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp
trong Đảng bộ Quân chủng thực hiện nghiêm
việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ
huy đầu nhiệm kỳ và rà soát bổ sung hằng năm,
đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện công
tác quy hoạch cán bộ ở mỗi cấp. Trong đó, chú
trọng bảo đảm tính kế thừa, phát triển, sự
chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ
cán bộ; sắp xếp, điều chuyển cán bộ một cách
hợp lý, giữ ổn định đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất
là các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu,
các đơn vị được trang bị vũ khí, khí tài mới,
hiện đại, đơn vị mới thành lập...

Ba là, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng
đội ngũ cán bộ với điều chỉnh, sắp xếp, cơ cấu
lại biên chế, tổ chức các cơ quan, đơn vị đáp
ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng “tinh, gọn,
mạnh”. Để làm tốt giải pháp này, trước hết các
cấp ủy đảng phải tập trung quán triệt sâu sắc
Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17-1-2022 của
Bộ Chính trị; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW
ngày 2-4-2022 của Quân ủy Trung ương về
lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân
Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm
tiếp theo; Nghị quyết số 545-NQ/ĐU và Kế
hoạch số 2168/KH-PKKQ ngày 8-6-2022 về
việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân chủng
giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo
nhằm nhận thức đầy đủ, sâu sắc việc điều chỉnh
tổ chức Quân đội, Quân chủng là chủ trương
lớn, đúng đắn và cấp thiết, nâng cao chất lượng
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Ñoåi môùi sinh hoaït ñaûng töø cô sôû
NINH THị HỒNG HạNH

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

Ứng dụng khoa học -
công nghệ trong sinh hoạt
đảng

Nghị quyết số 21-NQ/TW
về tăng cường củng cố, xây
dựng TCCSĐ và nâng cao
chất lượng đội ngũ đảng viên
trong giai đoạn mới nhấn
mạnh: “Thí điểm sinh hoạt
trực tuyến ở một số đảng bộ
cơ sở, chi bộ có tính đặc thù
hoặc trong hoàn cảnh đặc
biệt; tổ chức sinh hoạt đảng
theo tổ đảng đối với một số
nội dung phù hợp ở chi bộ có
đông đảng viên”.

Thực tiễn thời gian qua cho
thấy, một số tổ chức đảng,
đảng viên gặp không ít khó
khăn khi sinh hoạt đảng trực
tiếp theo định kỳ, đặc biệt ở
khu vực miền núi, vùng sâu,
vùng xa, đảng viên đi làm ăn

xa, đảng viên trong lực lượng
vũ trang, y tế… thực hiện
nhiệm vụ, không thể rời vị trí
công tác. Hay khi xảy ra thiên
tai, đại dịch COVID-19 diễn
biến phức tạp, nhiều địa
phương phải tiến hành giãn
cách xã hội, việc duy trì chế
độ sinh hoạt đảng trở nên khó
khăn. Các chi bộ phải tìm
cách vận dụng linh hoạt để
sinh hoạt định kỳ không bị
gián đoạn, bảo đảm yêu cầu,
nội dung, chất lượng đúng
quy định của Điều lệ Đảng. 

Là địa phương chịu tác
động mạnh nhất của đại dịch
COVID-19, nhất là thời gian
giãn cách xã hội kéo dài, nhiều
TCCSĐ tại tP. hồ Chí Minh
đã ứng dụng công nghệ thông
tin vào sinh hoạt đảng; sử
dụng các nền tảng công nghệ

số như các nhóm chát và thư
điện tử làm kênh kết nối, trao
đổi thông tin, tài liệu... Nhờ
được tiếp cận tài liệu sớm, có
thời gian nghiên cứu nên đảng
viên nắm bắt các hoạt động
của chi bộ sát hơn, từ đó đưa
ra ý kiến trao đổi, góp ý sát
thực hơn. Một số chi bộ đã tổ
chức sinh hoạt trực tuyến,
giúp đảng viên khi đang thực
hiện cách ly, giãn cách xã hội
hay đang ở xa cũng có thể
tham gia, nắm bắt được tình
hình thực tế tại đơn vị và thảo
luận các nội dung sinh hoạt.

Tại một số bệnh viện của
TP. Hồ Chí Minh, trong thời
điểm đa số các y, bác sỹ được
điều động thực hiện nhiệm vụ
tại các bệnh viện dã chiến,
khu thu dung điều trị COVID-
19, khó có điều kiện tham gia

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở
trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành
tốt. Do vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn là vấn đề cần thiết
trong công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của
BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) nhấn mạnh “Đổi mới nội dung, phương
thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ”. Thời gian qua, trước những yêu cầu mới, cấp bách đặt ra trong thực
tiễn, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng được các cấp ủy tiến
hành đồng bộ với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, góp phần tăng cường
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. 
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sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng
tháng, các chi bộ linh hoạt gửi
tài liệu cho đảng viên. Đặc
biệt, một số chi bộ tại các
bệnh viện dã chiến điều trị
COVID-19 còn tổ chức lễ kết
nạp đảng viên cho nhân viên
y tế bằng hình thức trực
tuyến. Lễ kết nạp đảng viên
được tổ chức nhanh gọn
nhưng vẫn bảo đảm trang
trọng, đúng quy định.

Hiện nay, hình thức sinh
hoạt đảng trực tuyến được các
cơ sở đảng ở nhiều đảng bộ
tỉnh, thành phố áp dụng.
Tương tự như TP. Hồ Chí
Minh, tại Bình thuận, trong
thời điểm thực hiện giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của
Chính phủ, không ít chi bộ
chuyển sang sinh hoạt trực
tuyến. Cấp ủy phân công các
đồng chí cấp ủy viên trực tiếp
phụ trách, hướng dẫn các chi
bộ cách thức tổ chức sinh
hoạt theo đúng quy định của
Điều lệ Đảng, đồng thời thực
hiện nghiêm quy định về
phòng, chống dịch. Các chi
bộ sinh hoạt tập trung đều bảo
đảm các yêu cầu phòng,
chống dịch, rút ngắn một số
nội dung ít quan trọng, những
vấn đề cần nghiên cứu sâu thì
gửi văn bản hoặc đóng góp
qua thư điện tử… Một số chi
bộ sử dụng nền tảng, ứng
dụng phổ biến là Zalo, Zoom
và Google Meet để họp trực
tuyến. Các đảng viên có thể
tham gia sinh hoạt tại nhà, về

cơ bản vẫn có “không khí”
như họp trực tiếp.

Việc thực hiện sinh hoạt chi
bộ theo hình thức trực tuyến
đáp ứng được yêu cầu thực
tiễn đối với một số đơn vị
mang tính đặc thù. Tuy nhiên,
thời gian tới vẫn cần sự đánh
giá, xem xét và phân định rõ
các trường hợp, nhóm đối
tượng và nội dung sinh hoạt
khi thực hiện hình thức này
theo đúng các quy định hiện
hành của Đảng.

thái Bình là tỉnh đầu tiên
trong cả nước triển khai mô
hình “Sổ tay đảng viên điện
tử”. Đến nay, 100% các xã,
phường, thị trấn trên toàn tỉnh
đã tổ chức thực hiện. Đây
được coi là giải pháp công
nghệ hữu ích nhằm cung cấp
thông tin, tư liệu về học tập,
nghiên cứu các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng; là công cụ
hỗ trợ sinh hoạt đảng, trao đổi
thông tin công tác đảng; hỗ
trợ đảng viên xây dựng lịch
công tác cá nhân; ghi nhớ các
nhiệm vụ công việc được
giao và báo cáo tiến độ thực
hiện công việc; thống kê,
tổng hợp, đề xuất các báo cáo
cho từng hoạt động của
TCCSĐ các cấp… Phần mềm
còn có tính năng giúp cấp ủy
đảng ở cơ sở tiếp nhận và
phản hồi các câu hỏi, ý kiến
của đảng viên. Hỗ trợ ra
thông báo của đảng ủy, chi ủy
gửi đến đảng viên.

Qua hơn một năm triển

khai, mô hình này đã góp
phần thay đổi tư duy trong
lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt
tại các chi bộ. Nếu trước đây,
để chuẩn bị cho kỳ sinh hoạt
chi bộ hằng tháng, bí thư chi
bộ sẽ dày công chuẩn bị tài
liệu trước kỳ họp, sau đó gửi
tới từng đảng viên. Từ khi có
“Sổ tay đảng viên điện tử”,
việc tiếp cận tài liệu của đảng
viên trong chi bộ đơn giản
hơn. Các nội dung họp được
tích hợp trên phần mềm, kể cả
với những đảng viên đi làm ăn
xa vẫn có thể nắm được chi
tiết các nghị quyết của chi bộ
ra hằng tháng. Đặc biệt, khi
việc sinh hoạt đảng có sự hỗ
trợ của công nghệ thông tin
thì việc tiếp cận đối tượng
đảng viên trẻ cũng như thu hút
quần chúng trẻ ưu tú đang
phấn đấu vào Đảng được
thuận tiện hơn. 

Sinh hoạt theo tổ đảng
Theo Khoản 19.3.2, Quy

định số 24 về thi hành Điều lệ
Đảng chỉ rõ: “Chi bộ có từ 30
đảng viên trở lên chia thành
nhiều tổ đảng. Tổ đảng có
nhiệm vụ quản lý, giáo dục,
hướng dẫn và giúp đỡ đảng
viên sản xuất, công tác và học
tập, lãnh đạo quần chúng thực
hiện nghị quyết của Đảng và
pháp luật của Nhà nước, hoàn
thành nhiệm vụ của đơn vị;
tuyên truyền, vận động quần
chúng vào Đảng. Tổ đảng
sinh hoạt ít nhất mỗi tháng
một lần”. Theo đó,  nhiều
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tỉnh, thành phố đã tiến hành
sinh hoạt đảng theo mô hình
tổ đảng tại những nơi có đông
đảng viên.

Tại nghệ An, cá biệt có
những chi bộ có trên 100 đảng
viên, trong đó phần lớn đảng
viên là những cán bộ đã nghỉ
hưu. Điều này tạo ra khó khăn
trong việc đáp ứng cơ sở vật
chất cho việc tổ chức sinh
hoạt đảng, tham gia đóng góp
ý kiến, kiểm điểm, đánh giá,
xếp loại đảng viên hằng
năm… Do vậy, một số chi bộ
đông đảng viên đã chia thành
các tổ đảng, bình quân mỗi tổ
có gần 20 đảng viên phân bố
theo tổ dân cư để thuận lợi
cho sinh hoạt của tổ đảng,
sinh hoạt tổ dân cư, đồng thời
gắn trách nhiệm cho tổ đảng
lãnh đạo tổ dân cư. Chi ủy sẽ
phân công các đồng chí đảng
viên có đủ sức khỏe, nhiệt
tình, trách nhiệm và động viên
họ nhận nhiệm vụ làm tổ
trưởng, tổ phó tổ đảng. Chi ủy
lập danh sách đảng viên cho
các tổ đảng, tương tự sổ đảng
viên của chi bộ.

Tại trà Vinh, nhằm tiếp
tục đổi mới nội dung sinh hoạt
đảng phù hợp với đặc điểm,
tình hình của chi bộ, BTV
Tỉnh ủy thống nhất thực hiện
thí điểm mô hình “Sinh hoạt
tổ đảng thay cho sinh hoạt chi
bộ hằng tháng đối với những
chi bộ có đông đảng viên, chia
thành nhiều tổ đảng”. Đảng
bộ TP. Trà Vinh là 1 trong 3

đảng bộ được BTV Tỉnh ủy
chọn làm điểm chỉ đạo thực
hiện mô hình này. Qua hơn
một năm thực hiện thí điểm,
Thành ủy Trà Vinh đã rút ra
được nhiều bài học kinh
nghiệm, mô hình đã phát huy
được nhiều lợi thế trong việc
đổi mới, khắc phục được tính
hình thức, đơn điệu, đồng thời
vẫn bảo đảm sự lãnh đạo, tính
giáo dục, tính chiến đấu trong
sinh hoạt đảng. 

Tỉnh Quảng nam có nhiều
chi bộ khu dân cư có đông
đảng viên, ảnh hưởng đến
việc tham gia sinh hoạt chi bộ,
nhất là địa điểm tổ chức sinh
hoạt chi bộ. Vì thế, các chi bộ
đông đảng viên được chia
thành nhiều tổ đảng, hằng
tháng đảng viên vừa tham gia
sinh hoạt tại tổ đảng vừa phải
tham gia sinh hoạt tại chi bộ.
Xuất phát từ bất cập trên,
BTV Tỉnh ủy Quảng Nam đã
ban hành Hướng dẫn số 01-
HD/TU ngày 1-6-2021 về thí
điểm sinh hoạt chi bộ ở khu
dân cư có đông đảng viên.
Hướng dẫn được áp dụng
thực hiện ở các chi bộ khu dân
cư có từ 100 đảng viên trở lên
và chia thành nhiều tổ đảng;
mỗi tổ đảng có số lượng từ 30
đến 40 đảng viên; việc phân
chia tổ đảng do chi bộ xem
xét quyết định. Sau hơn một
năm thực hiện, Hướng dẫn đã
tạo điều kiện thuận lợi để
đảng viên ở các chi bộ khu
dân cư có đông đảng viên

được tham gia sinh hoạt đảng
đầy đủ, đúng quy định; thực
hiện nghiêm túc chế độ sinh
hoạt thường kỳ, sinh hoạt
chuyên đề theo quy định của
Điều lệ Đảng. Các tổ đảng đã
duy trì chế độ sinh hoạt định
kỳ hằng tháng, tỷ lệ đảng viên
tham gia sinh hoạt đạt trên
85%. Số đảng viên tham gia
phát biểu ý kiến, góp ý xây
dựng chi bộ tăng; đặc biệt có
nhiều ý kiến, góp ý về các vấn
đề mới phát sinh tại các khu
dân cư được phản ánh kịp thời
để các tổ đảng, chi ủy và chi
bộ nắm bắt, trao đổi và chỉ
đạo giải quyết. 

nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ

Một trong 6 nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm của Đề án số
11-ĐA/TU ngày 6-12-2021
của BTV Thành ủy hà nội về
“Nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ TP.
Hà Nội trong tình hình mới”
là phải thường xuyên đổi mới
nội dung, hình thức sinh hoạt,
từ đó nâng cao chất lượng và
hiệu quả sinh hoạt chi bộ.
Theo đó, các cấp ủy địa
phương, đặc biệt là nhiều chi
bộ địa bàn dân cư đã quán
triệt tinh thần không nói
chung chung, tập trung bàn
những việc sát sườn mà cán
bộ, đảng viên và người dân
quan tâm, đặc biệt là đề cập
vào thẳng những vấn đề tổ
dân phố, khu dân cư cần giải

(Xem tiếp trang 37)
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Yêu cầu từ thực tiễn
Hiện nay, do quá trình đô thị hóa mạnh mẽ

nên quy mô dân số, số lượng đảng viên tại các
khu phố tăng nhanh. Bên cạnh đó, do thực hiện
việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố và sắp
xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn
vị hành chính sự nghiệp ở các địa phương nên
số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ
phận giảm khá nhiều. Tuy nhiên, số lượng đảng
viên tại các chi bộ mới sáp nhập, kiện toàn lại
tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3, hình thành
nhiều chi bộ có số đảng viên rất đông. 

Thực tế cho thấy, chi bộ đông đảng viên có
thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nhiệm
vụ. Tuy nhiên, việc chỉ đạo, điều hành hoạt
động của chi bộ đông đảng viên đang đặt ra
nhiều vấn đề cần quan tâm. Bình quân tuổi đời,
tuổi đảng của đảng viên ở các chi bộ khu dân
cư, tổ dân phố cao, sức khỏe yếu; nhiều chi bộ
có từ 30% đến 40% đảng viên cao tuổi; những
chi bộ đông đảng viên thường gặp khó khăn
trong công tác quản lý đảng viên; một số ít
đảng viên có tư tưởng mình đã nghỉ hưu nên

ngại phát biểu ý kiến, ngại va chạm, sợ đấu
tranh. Nhiều chi ủy đã ứng dụng công nghệ 4.0
để liên lạc khi cần thông tin đến đảng viên
nhưng hầu hết đảng viên cao tuổi khó tiếp cận
với công nghệ 4.0 nên nhiều khi cần triệu tập
đảng viên hoặc có công việc cấp ủy viên vẫn
phải đến tận nhà thông báo. Tỷ lệ đảng viên dự
sinh hoạt chi bộ và tham gia học tập nghị quyết
không cao vì cao tuổi, bận việc riêng hoặc do
đảng viên ở địa bàn rộng phải đi xa. Để triệu
tập đông đủ đảng viên mỗi tháng sinh hoạt chi
bộ 1 lần đã khó, việc phân công công tác, quản
lý đảng viên lại càng khó hơn. Chi ủy cũng khó
sâu sát đến từng đảng viên trong việc thực hiện
nhiệm vụ được phân công. 

Sau khi thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW
của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị
hành chính cấp huyện và cấp xã, cơ sở vật chất
cho hoạt động của xóm, khu dân cư mới còn
nhiều khó khăn. Đa số các xóm mới đều phải
sử dụng lại nhà văn hóa của xóm cũ làm nơi
sinh hoạt, nhiều nhà văn hóa không đủ chỗ cho
các đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, những đảng

Nâng cao chất lượng hoạt động
CAÙC CHI BOÄ ÑOÂNG ÑAÛNG VIEÂN

DIệP CHI

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong
quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt,
mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công
việc không trôi chảy”. Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ
là vấn đề được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục và
đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều chi bộ khu
dân cư có đông đảng viên, dẫn đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính
trị của chi bộ gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, một số địa phương đã
chủ động có giải pháp khắc phục.



viên đến sau thường phải kê ghế ngồi ngoài
sân nên việc tiếp thu, phát biểu ý kiến còn hạn
chế. Quá đông, khó quản lý nên có hiện tượng
một số đảng viên giữa chừng bỏ về hoặc chỉ
đến điểm danh. Ở các chi bộ khu dân cư đông
đảng viên thành phần thường đa dạng, độ tuổi,
trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính
trị khác nhau cũng là những trở ngại trong sinh
hoạt chi bộ. Nhiều đảng viên có tâm lý e ngại,
né tránh, đùn đẩy trong phát biểu ý kiến nên
có thực tế là những người hay bày tỏ chính
kiến vẫn hay phát biểu và ngược lại. Điều này
hạn chế việc phát huy năng lực, sở trường, tinh
thần xây dựng chi bộ của đảng viên. 

Một khó khăn nữa là việc đánh giá, bình xét,
phân loại đảng viên cuối năm ở những chi bộ
đông đảng viên khi thực hiện theo quy định sẽ
mất nhiều thời gian nên đôi khi chỉ thực hiện
hình thức, không kỹ lưỡng, toàn diện. Điều này
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức rèn
luyện, phấn đấu của mỗi đảng viên, đến việc
nâng cao sức chiến đấu của chi bộ. Các đồng
chí bí thư ở những chi bộ đông đảng viên cho
biết, “ngán”, “ngại” nhất là dịp cuối năm, vì
ngoài nhận xét, đánh giá, phân loại đảng viên
trong chi bộ, họ còn phải nhận xét hàng trăm
đảng viên cư trú trên địa bàn theo Quy định số
213-QĐ/TW ngày 2-1-2020.

Công việc của các chi bộ đông đảng viên
nhiều nhưng chế độ chưa thỏa đáng nên chưa
thu hút được các đảng viên có kinh nghiệm,
tâm huyết tham gia gánh vác trọng trách của
chi bộ. Phần kinh phí được trích lại từ nguồn
đóng đảng phí không đủ phục vụ sinh hoạt và
phô tô, in ấn tài liệu để phục vụ hoạt động của
chi bộ. Trách nhiệm của bí thư, phó bí thư, ban
chi ủy nặng hơn nhiều so với chi bộ ít đảng
viên; tổ trưởng tổ đảng phụ trách một xóm vất
vả không kém một bí thư chi bộ nhưng lại
không có phụ cấp… 

Đâu là giải pháp?
Hòa Bình là tỉnh miền núi, dân cư thưa thớt,

sau sáp nhập xóm, tổ dân phố, nhiều xóm, khu
dân cư mới có diện tích rộng, đảng viên đông,
sinh sống rải rác đã gây không ít khó khăn
trong công tác quản lý đảng viên. Tính đến
ngày 15-7-2022, toàn tỉnh có 3.181 chi bộ trực
thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận. Trong
đó, 138 chi bộ có từ 50 đến 100 đảng viên (136
chi bộ khu dân cư, 2 chi bộ đơn vị sự nghiệp).
Đặc biệt, có 3 chi bộ khu dân cư có trên 100
đảng viên là Chi bộ tiểu khu Liên Phương, trực
thuộc Đảng ủy thị trấn Đà Bắc (huyện Đà Bắc)
với 109 đảng viên; Chi bộ tiểu khu 12 trực
thuộc Đảng ủy thị trấn Lương Sơn (huyện
Lương Sơn) với 145 đảng viên và Chi bộ khu
Sào, trực thuộc Đảng ủy thị trấn Bo (huyện
Kim Bôi) với 178 đảng viên.

Để thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động
của chi bộ, Chi bộ khu Sào đã chia thành 8 tổ
đảng, tiến hành sinh hoạt theo tổ từ khi dịch
COVID-19 diễn ra và duy trì cho đến nay.
Theo đó, tổ đảng có ít nhất 11 đảng viên, nhiều
nhất 33 đảng viên. Trong quá trình hoạt động,
các tổ trưởng tổ đảng phải thực hiện nhiệm vụ
như một bí thư chi bộ và bí thư chi bộ thực
hiện nhiệm vụ gần như một bí thư đảng bộ.
Trước khi các tổ đảng họp, chi ủy tổ chức cuộc
họp chi ủy mở rộng, thành phần là các tổ
trưởng tổ đảng, trưởng đoàn thể của khu dân
cư để cùng họp bàn, thống nhất nội dung sinh
hoạt chi bộ. Căn cứ nội dung cuộc họp chi ủy
mở rộng và các dự thảo báo cáo, tổ trưởng tổ
đảng sẽ triển khai nội dung cuộc họp. Sau cuộc
họp, các tổ đảng gửi biên bản sinh hoạt tổ (như
biên bản sinh hoạt chi bộ) về chi bộ. Các đồng
chí chi ủy viên sẽ phân công nhau dự sinh hoạt
cùng các tổ đảng. Sau khi các tổ đảng sinh hoạt
xong, chi ủy sẽ hội ý, căn cứ vào tình hình dự
họp trực tiếp và biên bản sinh hoạt tổ đảng để
hoàn thiện báo cáo của chi bộ và báo cáo về
Đảng ủy thị trấn. Mô hình hoạt động này tuy
vất vả đối với cấp ủy, tổ trưởng tổ đảng nhưng
được đánh giá là hiệu quả hơn hẳn so với sinh
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hoạt tập trung nên vẫn tiếp tục được Chi bộ
khu Sào duy trì.

Trước những khó khăn trong hoạt động của
các chi bộ đông đảng viên, BTV Tỉnh ủy Trà
Vinh có Công văn số 128-CV/TU ngày 17-6-
2021 “Về việc thực hiện thí điểm mô hình
sinh hoạt tổ đảng thay cho sinh hoạt chi bộ
hằng tháng đối với những chi bộ có đông đảng
viên, chia thành nhiều tổ đảng”. Đảng bộ TP.
Trà Vinh là một trong 3 đảng bộ được BTV
Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo. Chi bộ Khóm
8 là một trong những chi bộ có số lượng đảng
viên khá đông với 96 đảng viên (chiếm
14,59% tổng số đảng viên của Đảng bộ
Phường 7); trong đó có 35 đảng viên được
miễn sinh hoạt, đi làm ăn xa. Đảng ủy Phường
7 chỉ đạo Chi bộ Khóm 8 phân công 3 đồng
chí đảng ủy viên chỉ đạo, dự sinh hoạt với các
tổ đảng. Trước ngày sinh hoạt tổ đảng, chi ủy
họp thống nhất các nội dung sinh hoạt, phân
công chuẩn bị đầy đủ nội dung để các tổ đảng
triển khai thực hiện. Các tổ đảng bám sát
nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, các
hướng dẫn của Trung ương, của Ban Tổ chức
Tỉnh ủy thực hiện đầy đủ các bước sinh hoạt
chi bộ theo hướng dẫn. 

Qua một năm thực hiện thí điểm mô hình
sinh hoạt tổ đảng thay cho sinh hoạt chi bộ
hằng tháng đối với những chi bộ đông đảng
viên, chia thành nhiều tổ đảng, các đảng viên
trong chi bộ đều đồng tình, nhất trí cao, coi đây
là giải pháp phù hợp. Với những kết quả tích
cực bước đầu, Thành ủy TP. Trà Vinh đã chỉ
đạo rút kinh nghiệm và đề xuất Tỉnh ủy tiếp
tục thực hiện thí điểm mô hình này.

Là một trong những chi bộ có đông đảng
viên nhất của huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên),
Chi bộ Hưng Thái (xã Hóa Thượng) có 164
đảng viên. Giải pháp Chi bộ Hưng Thái thực
hiện để khắc phục những khó khăn, hạn chế
của chi bộ đông đảng viên, giúp nâng cao chất
lượng hoạt động là phát huy vai trò của chi ủy

và các tổ đảng. Các buổi sinh hoạt định kỳ
được triển khai theo hướng: Ban chi ủy thống
nhất nội dung, sau đó hướng dẫn các tổ trưởng
tổ đảng họp lấy ý kiến của đảng viên trong tổ.
Đại diện chi ủy cùng dự để giải đáp và định
hướng các nội dung trọng tâm trong sinh hoạt
chi bộ. Trên cơ sở đó, tại buổi sinh hoạt chi bộ,
các tổ trưởng tổ đảng sẽ báo cáo tổng hợp ý
kiến, đảng viên nào có ý kiến khác hoặc ý kiến
mới thì tiếp tục phát biểu. Với cách làm này,
dù chi bộ có đông đảng viên thì chất lượng
sinh hoạt vẫn được bảo đảm.

Việc phát huy vai trò của tổ đảng cũng là
kinh nghiệm của nhiều chi bộ đông đảng viên
khác. Theo đó, tổ trưởng tổ đảng chịu trách
nhiệm chung về hoạt động của các đoàn thể
như phụ nữ, người cao tuổi, cựu chiến binh…
theo khu dân cư mình quản lý. Việc điểm danh
ở các kỳ sinh hoạt định kỳ; thông báo và triển
khai công việc; quản lý và phân công nhiệm
vụ cho đảng viên thông qua đầu mối là tổ
trưởng tổ đảng. Việc bình xét, đánh giá kết quả
thi đua cuối năm cũng được các chi ủy giao
cho tổ đảng trên cơ sở xác định rõ vai trò, trách
nhiệm và đánh giá sát thực ưu điểm, hạn chế
của từng đảng viên. Chi ủy viên phụ trách cùng
dự và tôn trọng tối đa kết quả bình xét, đánh
giá ở tổ. 

Thực tiễn cho thấy, yếu tố quyết định chất
lượng hoạt động của chi bộ đông đảng viên
chính là vai trò của đội ngũ cấp ủy viên và
thường trực tổ đảng. Đội ngũ này phải đoàn
kết, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm với công
việc; luôn nêu cao vai trò, tính tiên phong,
gương mẫu, đi đầu, là tấm gương sáng để
đảng viên noi theo. Do vậy, xây dựng đội ngũ
cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ và
thường trực tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên
là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Cùng
với việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến
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từ yêu cầu thực tiễn
Đảng bộ tỉnh Quảng Bình hiện có 577

TCCSĐ, trong đó có 333 đảng bộ cơ sở, 244
chi bộ cơ sở, 76 đảng bộ bộ phận, 3.252 chi bộ
trực thuộc đảng ủy cơ sở và 76.693 đảng viên.
Tỷ lệ đảng viên so với dân số trong tỉnh đạt
khoảng 8%, thuộc nhóm các tỉnh có tỷ lệ đảng
viên cao trong cả nước.

Trên cơ sở tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức
đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-
2020, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 31-
KH/TU ngày 22-9-2021 về “Sắp xếp, củng cố,
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021-2025” với
7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ thứ
4 xác định: “Nâng cao chất lượng công tác xây
dựng tổ chức đảng, trọng tâm là chất lượng
sinh hoạt đảng bộ, chi bộ”. Đồng thời, đề ra
nhiều nội dung, giải pháp triển khai thực hiện.

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình có nhiều chi bộ
mang tính chất đặc thù. Cụ thể, có 80 chi bộ
với 2.449 đảng viên ở địa bàn giáp biên giới;
127 chi bộ với 3.334 đảng viên ở khu vực miền
núi, vùng sâu, vùng xa; 3 tổ chức đảng với 316
đảng viên và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có

trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện đóng trên
địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước;
1.043 chi bộ có từ 30 đảng viên đến 100 đảng
viên; 27 chi bộ có trên 100 đảng viên, thậm chí
tới 200 đảng viên. Do tính chất đặc thù nên
việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ này gặp
nhiều khó khăn, như: Tỷ lệ đảng viên vắng
sinh hoạt cao, tổ chức thảo luận không tập
trung, triển khai thực hiện nghị quyết không
kịp thời, đồng bộ… Do ảnh hưởng của dịch
bệnh COVID-19, thiên tai, bão lũ trên địa bàn
thường xuyên xảy ra, nhiều tổ chức đảng gặp
khó khăn trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt
định kỳ. Cùng với đó, qua triển khai mô hình
đảng bộ bộ phận, một trong những mục tiêu là
giải quyết những khó khăn trong sinh hoạt của
các chi bộ có đông đảng viên, sau một thời
gian thực hiện đã bộc lộ những vấn đề bất cập
phải tiến hành giải thể 59 đảng bộ, hiện nay
còn 76 đảng bộ bộ phận.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới, áp
dụng một số hình thức sinh hoạt chi bộ phù
hợp với tính chất đặc thù của tổ chức đảng ở
cơ sở. Vì vậy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham
mưu với Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy

Quảng bình thí điểm mô hình sinh hoạt mới ở chi bộ đặc thù
kết quả và kinh nghiệm

TrầN Vũ KHIÊM 
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

Tỉnh ủy Quảng Bình xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một
trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng.
Do đó, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến
nay, BTV Tỉnh ủy đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ, trong đó mạnh dạn thí điểm một số mô hình sinh hoạt mới ở các
chi bộ đặc thù.



chủ trương thí điểm một số hình thức mới
trong sinh hoạt đảng đối với các chi bộ đặc thù.
Một là, sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng ở những
chi bộ khu dân cư có số lượng đảng viên đông.
Hai là, sinh hoạt trực tuyến ở những chi bộ có
đảng viên thường xuyên làm nhiệm vụ ở địa
bàn phân tán và thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

Mục đích, yêu cầu của việc thực hiện thí
điểm sinh hoạt đối với một số chi bộ đặc thù
được xác định rõ nhằm nâng cao chất lượng
sinh hoạt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
trong sinh hoạt chi bộ đối với một số tổ chức
đảng có đông đảng viên và đảng viên thực hiện
nhiệm vụ ở nhiều địa bàn khác nhau, không đủ
điều kiện duy trì sinh hoạt trực tiếp toàn thể
đảng viên; bảo đảm chấp hành nghiêm nguyên
tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, góp phần nâng
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ
chức đảng và đảng viên. 

Quy định nội dung sinh hoạt
Thực hiện chủ trương của BTV Tỉnh ủy,

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành
Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 21-10-
2021 về “Thi ́điêm̉ tổ chức sinh hoaṭ đối với
một số chi bộ đặc thù” với những nội dung cụ
thể sau: 

Một là, đối với chi bộ có đông đảng viên,
thực hiện thí điểm sinh hoạt chi bộ theo tổ
đảng. Trong đó, lựa chọn đối tượng là các chi
bộ có thành lập tổ đảng và số lượng từ 70 đảng
viên trở lên đối với đảng bộ các huyện, thị xã;
có từ 100 đảng viên trở lên đối với Đảng bộ
TP. Đồng Hới. Căn cứ vào điều kiện cụ thể để
chi ủy bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ tại các
tổ đảng, địa điểm sinh hoạt linh hoạt, phù hợp,
bảo đảm các yêu cầu theo quy định. 

Hai là, sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng được
tiến hành theo 3 bước: 1) Chi ủy họp mở rộng
trước khi các tổ đảng tổ chức sinh hoạt hằng
tháng; xác định thời gian, địa điểm, nội dung,
dự thảo nghị quyết hoặc kết luận của chi ủy,
phân công chi ủy viên chủ trì việc sinh hoạt tại

tổ hoặc liên tổ. 2) Tổ chức sinh hoạt phải thực
hiện đầy đủ nội dung sinh hoạt thường kỳ theo
đúng quy định; tổ chức thảo luận, tham gia vào
dự thảo nghị quyết hoặc kết luận của chi ủy,
đồng chí chủ trì tổng hợp ý kiến thảo luận và
báo cáo kết quả sinh hoạt cho chi ủy. 3) Chi ủy
họp, tiếp thu các ý kiến thảo luận, tham gia của
đảng viên tại các tổ đảng để chính thức ban
hành nghị quyết hoặc kết luận của chi ủy. 

Ba là, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của chi bộ theo quy định, bảo đảm
nguyên tắc tập trung dân chủ. Tổ chức sinh
hoạt chuyên đề; các đợt sinh hoạt chính trị, học
tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của
Đảng; xem xét, quyết định công nhận cảm tình
đảng, kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên
chính thức; xếp loại tập thể và cá nhân cán bộ,
đảng viên; thực hiện các nội dung về công tác
tổ chức - cán bộ của chi bộ và công tác kiểm
tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Bốn là, đối với việc thí điểm sinh hoạt chi
bộ trực tuyến, áp dụng ở các chi bộ trong cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp có đảng viên phải
làm việc phân tán ở nhiều địa phương, trải dài
trên địa bàn rộng hoặc chi bộ có các bộ phận
mà đảng viên phải thực hiện nhiệm vụ trong
điều kiện không thể rời vị trí công tác, như
đảng viên là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng
vũ trang hoặc y tế... Có thể áp dụng hình thức
vừa sinh hoạt trực tiếp đối với đa số đảng viên
của chi bộ và trực tuyến đối với một bộ phận
đảng viên đang làm nhiệm vụ đặc thù. Nội
dung, các bước sinh hoạt thực hiện đầy đủ như
sinh hoạt trực tiếp. 

Năm là, để bảo đảm vấn đề an ninh chính trị
nội bộ trên không gian mạng, không tiến hành
sinh hoạt trực tuyến đối với các nội dung: Xem
xét, quyết định công nhận cảm tình đảng, kết
nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính
thức, xếp loại tập thể và cá nhân cán bộ, đảng
viên, công tác tổ chức - cán bộ và công tác
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
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Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn các huyện
ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh
ủy tổ chức quán triệt chủ trương của BTV Tỉnh
ủy, tiến hành khảo sát đối tượng áp dụng và
thực hiện mô hình thí điểm theo đúng nội
dung, hình thức sinh hoạt của các chi bộ, bảo
đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng
cơ quan, đơn vị và từng loại hình chi bộ. 

những kết quả bước đầu
Qua một năm triển khai thí điểm sinh hoạt

chi bộ ở các chi bộ đặc thù tại Đảng bộ tỉnh
Quảng Bình, đến nay đã có 9/13 đảng bộ cấp
trên cơ sở lựa chọn 44 chi bộ để thực hiện thí
điểm, trong đó có 40 chi bộ thí điểm sinh hoạt
chi bộ tại tổ đảng và 4 chi bộ thí điểm sinh
hoạt trực tuyến. Bước đầu ghi nhận một số kết
quả sau:

Về sinh hoạt chi bộ tại tổ đảng
Chi ủy có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo về

nội dung, phân công cụ thể và gắn trách nhiệm
các đồng chí cấp ủy viên trong việc chủ trì
sinh hoạt tại các tổ đảng hoặc liên tổ đảng,
khắc phục được tình trạng trước đây là chuẩn
bị và chủ trì sinh hoạt chi bộ chủ yếu do bí thư
chi bộ. Việc sinh hoạt chi bộ tại tổ đảng thực
hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục, nội dung
theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-
7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số
vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ”. Chất lượng sinh hoạt được bảo đảm, tỷ
lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt
gần 90%.

Số lượt đảng viên phát biểu tại các buổi sinh
hoạt nhiều hơn trước đây do thời gian sinh hoạt
tăng lên. Nếu trước đây bình quân mỗi chi bộ
1 buổi, nay ít nhất là 2 buổi. Việc thực hiện các
thủ tục trong sinh hoạt chi bộ như điểm danh
đảng viên, thu nộp đảng phí rút ngắn lại, thuận
lợi hơn, chi bộ dành nhiều thời gian để tiến
hành các nội dung chính của buổi sinh hoạt.
Khắc phục được tình trạng hội trường dùng để
tổ chức sinh hoạt chi bộ không bảo đảm các

điều kiện cho toàn thể đảng viên trong chi bộ
cùng tham gia.

Để giảm số lượng sinh hoạt chi bộ nhiều lần
tại tổ, hầu hết các chi bộ thực hiện sinh hoạt
chi bộ liên tổ, tùy vào số lượng tổ đảng để chia
lượt sinh hoạt cho phù hợp. Ví dụ, một chi bộ
có 4 tổ đảng thì thực hiện sinh hoạt 2 lượt, mỗi
lượt 2 tổ đảng. Căn cứ theo quy định về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi bộ và phân
cấp giữa chi bộ và cấp ủy chi bộ không nhiều,
vì vậy 1 quý các chi bộ tổ chức họp toàn thể
đảng viên để thực hiện các nội dung theo
nguyên tắc tập trung dân chủ trực tiếp của
toàn chi bộ. Như vậy, việc tổ chức sinh hoạt
chi bộ tại tổ đảng tối đa không quá 8/12
lần/năm.

Đối với những ý kiến đề xuất, kiến nghị của
đảng viên, nếu những vấn đề thuộc thẩm
quyền, trách nhiệm của chi bộ thì chi ủy có
trách nhiệm thống nhất nội dung và cử đại diện
trao đổi trực tiếp cho đảng viên hoặc đưa ra
thảo luận, bàn bạc tại phiên sinh hoạt chi bộ
toàn thể. Đối với những vấn đề thuộc thẩm
quyền của cấp trên thì chi ủy tổng hợp, phản
ánh lên cấp trên và thông tin cho đảng viên
trong thời gian sớm nhất, bảo đảm không vi
phạm các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định
của chi bộ.

Về sinh hoạt chi bộ trực tuyến.
Tạo điều kiện cho chi bộ tổ chức sinh hoạt

linh hoạt, phù hợp với tình hình hoạt động của
đơn vị trong những thời điểm khó có thể tổ
chức sinh hoạt chi bộ toàn thể (đảng viên trong
các doanh nghiệp làm việc phân tán tại các
công trường, đảng viên trong lực lượng vũ
trang, kiểm lâm làm nhiệm vụ tại các bộ phận
tuần tra, canh gác...).

Sinh hoạt chi bộ trực tuyến thì đảng viên
tham gia sinh hoạt đầy đủ, hầu hết đạt 100%.
Đảng viên tiết kiệm được thời gian đi lại, vừa
tham gia sinh hoạt chi bộ, vừa thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao.
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Nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên cho
rằng, trong điều kiện thực hiện giãn cách xã
hội do dịch bệnh COVID-19 hoặc thiên tai, lũ
lụt kéo dài gây chia cắt các địa bàn như thực
tế ở tỉnh Quảng Bình, việc áp dụng sinh hoạt
chi bộ trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông
tin là một giải pháp phù hợp, hiệu quả.

những hạn chế, vướng mắc cần khắc
phục

Thứ nhất, việc sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng
kéo dài thời gian và tăng số lần tham dự hội
họp của chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ trong
tháng. Chi ủy, nhất là đồng chí bí thư phải đầu
tư nhiều công sức để chuẩn bị tài liệu phục vụ
sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng. Một số đồng chí
trong cấp ủy được phân công chủ trì tổ chức
sinh hoạt tại tổ đảng năng lực còn hạn chế nên
chất lượng điều hành sinh hoạt chưa cao.

Thứ hai, cùng một nội dung nhưng phải tổ
chức nhiều lượt họp ở các tổ đảng, do đó có ý
kiến phát biểu trùng lặp giữa các tổ đảng hoặc
toàn thể đảng viên trong chi bộ, đồng thời
không nghe được hết ý kiến của các đảng viên
ở tổ khác để cùng thảo luận, thống nhất ngay
cùng một thời điểm.

Thứ ba, việc ban hành nghị quyết hoặc kết
luận hội nghị của chi bộ để triển khai cho tháng
tiếp theo có lúc còn chậm do phải tổ chức hội
nghị chi ủy mở rộng để thống nhất các nội
dung trước khi ban hành.

Thứ tư, sinh hoạt chi bộ theo hình thức trực
tuyến còn gặp khó khăn đối với một số điểm
cầu ở vùng sâu, vùng xa, chất lượng mạng in-
tơ-nét yếu, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt
chi bộ. 

Một số kinh nghiệm 
Một là, cấp ủy các cấp phải coi trọng việc

tổ chức phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu,
nội dung, chủ trương của Tỉnh ủy trong việc
thực hiện thí điểm mô hình sinh hoạt đối với
chi bộ đặc thù, tạo sự đồng thuận cao trong chi
bộ, cấp ủy và đảng viên để tiến hành tổ chức

thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, hiệu
quả. Trong đó, phải phân định rõ một số vấn
đề cụ thể như: Sinh hoạt chi bộ tại tổ đảng là
việc thực hiện các nội dung sinh hoạt của chi
bộ tại tổ đảng hoặc liên tổ đảng để giải quyết
những bất cập do tình trạng một chi bộ có đông
đảng viên và điều kiện cơ sở vật chất không
bảo đảm cho sinh hoạt toàn thể đảng viên trong
chi bộ; không đồng nhất sinh hoạt chi bộ tại tổ
đảng với sinh hoạt tổ đảng.

Hai là, đề cao trách nhiệm và năng lực của
các đồng chí trong cấp ủy, nhất là đồng chí bí
thư chi bộ trong suốt quá trình thực hiện các
khâu như chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt, ban hành
văn bản và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện
nghị quyết của chi bộ.

Ba là, kịp thời bổ sung, sửa đổi quy chế làm
việc của những chi bộ thí điểm cho phù hợp
với thực tiễn trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc
tập trung dân chủ, phân cấp, phân quyền, rõ
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi bộ,
chi ủy, giữa tập thể và cá nhân; sửa đổi các nội
dung quy định về chế độ hội họp, quy trình ban
hành nghị quyết… nhằm phát huy vai trò lãnh
đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động
của chi bộ.

Bốn là, dù sinh hoạt trực tiếp, sinh hoạt toàn
thể chi bộ hay sinh hoạt theo các hình thức đặc
thù, vẫn phải bảo đảm chất lượng sinh hoạt,
giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh
thần tự phê bình và phê bình, giữ vững vai trò
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, các
quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của đảng viên,
tạo sự thống nhất cao trong chi bộ.

Năm là, quá trình thực hiện thí điểm cần
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo
dõi, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và các cơ
quan chuyên môn nhằm bảo đảm chất lượng
sinh hoạt ở các chi bộ đặc thù; kịp thời nắm
bắt tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết
những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực
tiễn r
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nguồn nhân lực trẻ cho Đảng
Học sinh THPT là những thanh niên trẻ, có

trình độ học vấn, đạo đức trong sáng, có khả
năng ứng dụng và làm chủ khoa học - công
nghệ, nhiệt huyết trong các phong trào, hoạt
động xã hội. Tạo nguồn, phát triển đảng viên từ
học sinh các trường THPT là việc làm cần thiết,
vừa bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, vừa
góp phần trẻ hoá đội ngũ cán bộ, vừa tạo môi
trường thi đua, động lực phấn đấu, giúp các em
trở thành thanh niên sống có lý tưởng, trách
nhiệm, vừa “hồng” vừa “chuyên”, xứng đáng là
người chủ tương lai của nước nhà.

Phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “... Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh phải thường xuyên bổ sung
nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ
đảng viên kết nạp từ những đoàn viên ưu tú và
cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng,
chính quyền và hệ thống chính trị”. Như vậy,
việc tạo nguồn đảng viên từ đội ngũ học sinh -
những “hạt giống tốt” có ý nghĩa quyết định
chất lượng đảng viên của Đảng, đồng thời thể
hiện quyết tâm của toàn Đảng và hệ thống

chính trị trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ
kế cận cho Đảng.

Thời gian qua, công tác tạo nguồn, kết nạp
đảng viên là học sinh THPT đã được các cấp
ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo,
đạt được một số kết quả. Tính đến ngày 31-12-
2021, toàn Đảng có 967.009 đảng viên là đoàn
viên, trong đó có 1.597 đảng viên là học sinh
(chiếm 0,17%). Những học sinh được kết nạp
vào Đảng đều là đoàn viên ưu tú, có phẩm chất
đạo đức và thành tích học tập tốt, nhiều em đạt
thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh
giỏi cấp quốc gia, quốc tế, đồng thời tích cực
tham gia các phong trào đoàn, các hoạt động
xã hội. 

Để tạo nguồn đảng viên là học sinh, cấp ủy
đảng tại nhiều trường THPT đã chỉ đạo cán bộ
đoàn trường định hướng cho các em ngay từ
đầu năm học, để các em phấn đấu, ứng cử vào
các vị trí trong BCH đoàn trường, BCH chi
đoàn; đồng thời quan tâm, giáo dục lý tưởng
cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.
Những học sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn
theo quy định, đoàn trường giới thiệu cho cấp
ủy đảng cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức

Tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh THPT
THEÂM SÖÙC XUAÂN CHO ÑAÛNG

TâM GIANG

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tuổi trẻ là mùa xuân của
xã hội”, “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà…”. Đảng viên
trẻ là sức xuân của Đảng, phát triển đảng viên trẻ là nhiệm vụ hết sức quan
trọng nhằm tăng cường sức trẻ và bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc,
liên tục của Ðảng. Bởi vậy, những năm qua các cấp uỷ đảng đã đặc biệt quan
tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên nói
chung, học sinh, sinh viên nói riêng.



về Đảng và phân công đảng viên hướng dẫn,
giúp đỡ các em được kết nạp vào Đảng. Tại
một số địa phương, các cấp ủy trực thuộc đã
ban hành nhiều chủ trương, hướng dẫn, đồng
thời giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên là học sinh
cho các chi bộ nhà trường. 

Với mục tiêu phấn đấu bình quân mỗi năm
toàn tỉnh kết nạp ít nhất 300 quần chúng ưu tú
là học sinh, sinh viên vào Đảng, BTV Tỉnh uỷ
ninh Bình đã ban hành Kế hoạch phát triển
đảng viên trong học sinh, sinh viên trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ngoài tiêu chuẩn
chung theo quy định, Kế hoạch đưa ra một số
tiêu chuẩn cụ thể như: Tại thời điểm xét kết
nạp Đảng, các học kỳ được xếp loại học lực
khá trở lên; ưu tiên học sinh đoạt giải học sinh
giỏi các cấp, cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ
thuật... Học sinh, sinh viên có phẩm chất đạo
đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, được xếp loại
hạnh kiểm tốt trong các học kỳ; gương mẫu
thực hiện nội quy của nhà trường, quy chế hoạt
động của tổ chức đoàn, hội, được thầy cô, bạn
bè tín nhiệm; không vi phạm các quy định của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sinh
viên có điểm trung bình rèn luyện từ loại tốt trở
lên. Ngoài ra, các em cần tích cực tham gia các
hoạt động của lớp, trường và hoạt động xã hội,
như là cán bộ lớp, cán bộ đoàn, hội, thành viên
các câu lạc bộ, đội thanh niên xung kích, tham
gia các hội thi văn nghệ, thể dục - thể thao…
Năm 2021 Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã kết nạp
được 298 đảng viên là học sinh, là một trong
những tỉnh có số lượng học sinh được kết nạp
vào Đảng cao nhất cả nước.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là
học sinh các trường THPT cũng được nhiều địa
phương quan tâm thực hiện. Thực hiện Cuộc
vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng
viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, một số địa
phương, đơn vị đã chủ động ban hành Hướng
dẫn về việc “Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng,
giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét

kết nạp trong các trường THPT”. Theo đó,
hằng năm BCH đoàn trường tham mưu với cấp
ủy đảng xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra
phương hướng, chỉ tiêu phát triển Đảng trong
học sinh, ưu tiên xem xét kết nạp đối với những
học sinh tham gia ban cán sự lớp, BCH đoàn
trường, BCH chi đoàn; là hạt nhân tiêu biểu
trong các phong trào của đoàn thanh niên, của
nhà trường, khu dân cư, nhất là phong trào
thanh niên tình nguyện… Để giải quyết những
vướng mắc về độ tuổi trong công tác phát triển
đảng viên, ngay từ khi học sinh bước vào lớp
đầu tiên của cấp THPT, nhiều tổ chức đoàn đã
chủ động xây dựng kế hoạch lựa chọn những
đoàn viên đủ 18 tuổi (tính đến trước khi tốt
nghiệp) để có lộ trình bồi dưỡng, rèn luyện phù
hợp, bảo đảm việc tổ chức kết nạp được thực
hiện trước khi học sinh tốt nghiệp THPT. 

Với những cách làm hiệu quả, số lượng học
sinh THPT được kết nạp vào Đảng dần tăng lên
theo từng năm ở từng đảng bộ. Năm 2020, toàn
Đảng kết nạp được 133.822 đảng viên, trong
đó có 1.471 học sinh (chiếm 1,1%). Năm 2021,
toàn Đảng kết nạp được 2.679 học sinh vào
Đảng trên tổng số 139.757 đảng viên (1,9%),
tăng 1.208 đảng viên so với năm 2020. Trong
đó, đảng bộ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh
Bình, Thanh Hóa, Kiên Giang kết nạp được số
đảng viên là học sinh nhiều nhất cả nước. Cụ
thể, Hà Tĩnh kết nạp 450 đảng viên là học sinh,
Nghệ An 445 đảng viên, Ninh Bình 298, Thanh
Hóa 185 và Kiên Giang 179. Các đảng bộ Ninh
Bình, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên và Kiên
Giang 2 năm liên tiếp (2020-2021) mỗi năm
kết nạp được trên 100 học sinh vào Đảng. 

Với tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể, những học
sinh được xét kết nạp vào Đảng thực sự là
những thanh niên ưu tú, xuất sắc - nguồn nhân
lực trẻ, chất lượng cho các tổ chức đảng.

Vấn đề thực tiễn cần lời giải
Thực tế số lượng học sinh THPT được kết

nạp vào Đảng còn thấp, chưa tương xứng với
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nguồn hiện có. Năm 2021, cả nước có 1.002.432
đoàn viên là học sinh lớp 12, nhưng chỉ có hơn
1.500 đảng viên là học sinh (chiếm 0,16%). 

Kết quả công tác phát triển đảng viên là học
sinh ở các địa phương cũng không đồng đều.
Bên cạnh những địa phương đạt nhiều kết quả
tích cực, ở một số nơi, công tác này còn nhiều
hạn chế. Có địa phương 2 năm liền (2020-
2021) không kết nạp được học sinh vào Đảng
(Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hưng Yên, Bắc
Ninh, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Hậu
Giang, Bạc Liêu). Ở các thành phố lớn như Hà
Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ,
Đà Nẵng…, tuy số lượng học sinh THPT đông
nhưng tỷ lệ được kết nạp vào Đảng còn thấp.

Vì sao số lượng học sinh được kết nạp vào
Đảng lại thấp? Trước hết, phải thừa nhận rằng
một số cấp ủy, tổ chức đảng trong nhà trường
chưa coi trọng công tác phát triển đảng viên
trong học sinh, thiếu sự định hướng về việc
phấn đấu vào Đảng cho học sinh. Hoạt động
của tổ chức đoàn nhiều nơi còn mờ nhạt, chưa
thật sự thu hút các em tham gia, dẫn đến tình
trạng “nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị”.
Chưa kể, một bộ phận không nhỏ đảng viên suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
gây bức xúc trong nhân dân, phần nào làm giảm
niềm tin, quyết tâm phấn đấu vào Đảng của các
em. Một phần nguyên nhân khác là bởi tiêu chí
để lựa chọn học sinh kết nạp vào Đảng khá cao,
ngoài thành tích toàn diện trong học tập, rèn
luyện, học sinh còn phải tích cực tham gia hoạt
động đoàn tại nhà trường, địa phương. 

Thực tế số lượng học sinh đáp ứng đủ các
tiêu chí trên chưa nhiều. Mặc khác, nhiều học
sinh đủ tiêu chuẩn về thành tích, phẩm chất đạo
đức nhưng lại chưa đủ 18 tuổi (tính tháng theo
quy định). Hoặc học sinh sau khi tốt nghiệp
THPT chuyển sinh hoạt về địa phương nên
không đủ thời gian bồi dưỡng, kết nạp tại chi
bộ nhà trường. Ở một số vùng nông thôn, kinh
tế khó khăn, nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp

đi làm ăn xa hoặc xuất khẩu lao động, không
quan tâm phấn đấu vào Đảng. Ngoài ra, bên
cạnh những đoàn viên, thanh niên luôn nỗ lực
phấn đấu, cống hiến tài năng, sức trẻ cho quê
hương, đất nước, vẫn còn một bộ phận chưa có
chí hướng rõ ràng, không mặn mà với hoạt
động đoàn, không tha thiết vào Đảng, thờ ơ với
các vấn đề chính trị, kinh tế của đất nước.

Để có đội hậu bị tin cậy cho Đảng 
Để có đội dự bị tin cậy cho Đảng, vấn đề đặt

ra là cần phải tăng “sức đề kháng” cho đoàn
viên, học sinh. Đây là nhiệm vụ của cả hệ
thống chính trị, trong đó nhà trường và tổ chức
đoàn đóng vai trò rất quan trọng, là mảnh đất
nhiều tiềm năng để “ươm mầm” những “hạt
giống đỏ” cho Đảng. Công tác giáo dục lý
tưởng cách mạng có vai trò quan trọng trong
việc xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh cho
đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên,
tránh tình trạng “nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời
chính trị”. 

Để có kết quả tốt, các cấp ủy, tổ chức đảng,
tổ chức đoàn cần đổi mới cách thức và nội
dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách
mạng cho các em, phù hợp với tư duy, nhận
thức của lứa tuổi học sinh. Thực hiện theo chỉ
dẫn của Bác Hồ: “Một tấm gương sống có giá
trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục đạo
đức cách mạng cho học sinh chính là cách thức
tuyên truyền chân thực, hiệu quả nhất. Nhà
trường, đoàn thể mở rộng hơn nữa các đợt sinh
hoạt chính trị như diễn đàn, hội thảo, đối thoại,
các cuộc thi tìm hiểu về Đảng… nhằm giúp các
em nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình
thành và phát triển của Đảng, lịch sử dựng
nước và giữ nước của dân tộc, từ đó lan tỏa
niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, Bác Hồ,
đất nước, dân tộc.

Cần tăng cường sự phối hợp giữa các trường
THPT với cấp ủy địa phương và các trường đại
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp... trong
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quy trình kết nạp đảng viên là học sinh. Đối với
các trường hợp đã hoàn thành việc bồi dưỡng
kết nạp Đảng nhưng đến thời điểm ra trường
chưa kịp tổ chức kết nạp, cấp ủy nhà trường
cần phối hợp với cấp ủy địa phương hoặc cấp
ủy các trường đại học, cao đẳng, trung học
chuyên nghiệp… nơi các em theo học để giới
thiệu sinh hoạt, chỉ đạo tổ chức đoàn quan tâm,
tạo môi trường để các em phấn đấu, rèn luyện,
tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, đánh giá, giúp các
em phát huy được năng lực của bản thân và
giới thiệu kết nạp vào Đảng những trường hợp
xứng đáng.

Có nhiều giải pháp, nhưng trên hết, trước hết

vẫn là nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng
về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là
học sinh. Cần coi đây là nhiệm vụ chính trị có
ý nghĩa quan trọng, góp phần trẻ hóa đội ngũ
cán bộ, đảng viên, tăng thêm sinh lực cho tổ
chức đảng và thực hiện mục tiêu tỷ lệ kết nạp
đảng viên hằng năm theo Nghị quyết Hội nghị
lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XIII)
về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và
nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong
giai đoạn mới. Tuy nhiên, cần có cách làm thận
trọng, chặt chẽ, coi trọng chất lượng đầu vào để
bảo đảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
TCCSĐ và chất lượng đảng viên r

tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình
mới. Cần tập trung chấn chỉnh về tổ chức, biên
chế, điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ hài hòa,
đồng bộ, hợp lý, khoa học giữa các thành phần
lực lượng, không để chồng chéo về chức năng,
nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. 

Bốn là, thực hiện tốt công tác chính sách
cán bộ bảo đảm điều kiện vật chất, động viên
tinh thần cán bộ. Thời gian qua, dưới tác động
của đại dịch COIVD-19 và ảnh hưởng của
tình hình chính trị, kinh tế thế giới, công tác
chính sách cán bộ và hậu phương gia đình cán
bộ, như: Chính sách về nhà ở và tiền lương đã
bộc lộ những bất cập, đời sống cán bộ, nhất là
cán bộ trẻ ở đơn vị cơ sở gặp nhiều khó khăn.
Do vậy, trong thời gian tới Quân chủng đề
nghị Nhà nước, Bộ Quốc phòng hoàn thiện
các chế độ, chính sách cán bộ, góp phần động
viên cán bộ yên tâm gắn bó, xây dựng đơn vị,
từ đó thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
vào học tập, làm việc, xây dựng Quân chủng
và Quân đội.

Năm là, xây dựng cơ quan tổ chức - cán bộ

các cấp trong Quân chủng trong sạch, vững
mạnh. Tập trung xây dựng đội ngũ những
người làm công tác tổ chức - cán bộ các cấp
trong Quân chủng thực sự mẫu mực, tiêu biểu
về phẩm chất, năng lực; chú trọng giáo dục, rèn
luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống,
phương pháp, trình độ, năng lực nghiệp vụ, xây
dựng tác phong công tác thận trọng, tỉ mỉ, cụ
thể, khách quan, công tâm; giữ vững nguyên
tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; nâng
cao khả năng phát hiện, dự báo, tham mưu, đề
xuất, hướng dẫn thực hiện đúng, trúng, kịp
thời, hiệu quả, hoàn thành tốt chức trách nhiệm
vụ được giao. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân chủng PK-
KQ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm
vụ là vấn đề cơ bản, quan trọng, thường xuyên,
lâu dài và mang tính cấp thiết hiện nay. Thực
hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp trên sẽ
bảo đảm xây dựng được đội ngũ cán bộ ở các
cơ quan, đơn vị trong Quân chủng có đủ phẩm
chất, năng lực và uy tín, hoàn thành tốt nhiệm
vụ trên từng cương vị, chức trách, góp phần
bảo đảm Quân chủng PK-KQ luôn xứng đáng
là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không,
quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ
quốc trong tình hình mới r

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ...
(Tiếp theo trang 6)
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Nhận thức được vai trò quan trọng của
sinh hoạt chi bộ, những năm qua
Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết

tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ ở cơ sở, gần đây nhất là Hội nghị Trung
ương 5 (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số
21-NQ/TW ngày 16-6-2022 về “Tăng cường
củng cố xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất
lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. 

Sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy,
tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ
thể hóa việc triển khai thực hiện nghị quyết.
Các chi bộ cơ sở đã bám sát nghị quyết của
Trung ương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên để
xây dựng nghị quyết của chi bộ. Quá trình xây
dựng nghị quyết, chi bộ đã lấy ý kiến rộng rãi
của cán bộ, đảng viên và nhân dân, các tổ chức
chính trị - xã hội, có kế hoạch tuyên truyền,
vận động nhân dân quyết tâm thực hiện.
Những nội dung sinh hoạt chi bộ được ban chi
ủy bàn bạc kỹ lưỡng, khi đưa ra cũng nhận
được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của
đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu,
tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng
sinh hoạt chi bộ, công tác giáo dục chính trị tư
tưởng, quản lý đảng viên, đánh giá, xếp loại,
kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật… của
nhiều cấp ủy, chi bộ cơ sở được nâng lên. Nội
dung sinh hoạt chi bộ đã bám sát nhiệm vụ
chính trị ở cơ sở, đề ra những chủ trương, giải
pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng
viên phụ trách và báo cáo với cấp ủy kết quả
thực hiện. Hình thức sinh hoạt chi bộ được chú
trọng đổi mới, bảo đảm sinh hoạt thường kỳ,

sinh hoạt học tập, sinh hoạt chuyên đề được bố
trí, sắp xếp khoa học hơn. Sự chuẩn bị của chi
ủy cho buổi sinh hoạt chi bộ kỹ lưỡng hơn, bảo
đảm đúng nguyên tắc, nghiêm túc, một số nơi
thống nhất chọn một ngày trong tháng để sinh
hoạt, giúp đảng viên sắp xếp thời gian tham dự
đầy đủ. Một số nơi sử dụng “Sổ tay đảng viên
điện tử” để cung cấp thông tin chính thống cho
đảng viên kèm theo những định hướng, nội
dung sinh hoạt chi bộ, qua đó đảng viên có thời
gian chuẩn bị trước khi tham gia đóng góp ý
kiến, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ.

Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở
nhiều nơi chưa tốt, sinh hoạt chưa đủ kỳ, tỷ lệ
đảng viên vắng mặt còn cao, thiếu tập trung
trong thảo luận tham gia ý kiến xây dựng nghị
quyết, chất lượng tự phê bình và phê bình
trong sinh hoạt còn thấp. Nội dung sinh hoạt
sơ sài, còn nặng về phổ biến chỉ thị, nghị quyết
của cấp trên, những vấn đề cần tập trung lãnh
đạo triển khai tại đơn vị còn mờ nhạt. Một số
chi bộ ra nghị quyết còn chung chung, thiếu
biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, phân công
nhiệm vụ cho đảng viên chưa rõ ràng. Việc
đánh giá, xếp loại đảng viên còn hình thức.
Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị
quyết chưa thường xuyên… 

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí
Vũ Thanh Vân, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đồng chí cho biết:
Thái Thụy là huyện ven biển của Thái Bình
gồm 35 xã và 1 thị trấn. Là huyện về đích nông
thôn mới thứ hai của tỉnh, huyện đang tập

GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
SINH HOẠT CHI BỘ

HỒNG VăN



trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và
kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 có 25% số
xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện đã
có 7 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.
Đạt được những thành công trên phải kể đến
vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ sở.
Để nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, cần
phải đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt
chi bộ. Huyện ủy đã ban hành kế hoạch hướng
dẫn các chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt
hằng tháng. Căn cứ vào chủ trương, nghị quyết
của cấp trên, chi ủy khi xây dựng nghị quyết
đã lựa chọn những vấn đề phù hợp với đặc
điểm, tình hình của địa phương để lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ như xây dựng nông thôn
mới, xây dựng chi bộ kiểu mẫu…, đề ra giải
pháp thực hiện, phân công trách nhiệm cho
đảng viên. Huyện ủy hướng dẫn thống nhất
thời gian sinh hoạt chi bộ vào ngày 3 hằng
tháng. Huyện đã chỉ đạo làm điểm ở một số chi
bộ, tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung
trong toàn huyện. Chi bộ thôn Hạ Liệt, xã Thái
Giang khi được chỉ đạo làm điểm, Ban chi ủy
đã xây dựng nội dung các kỳ sinh hoạt chi bộ
là tìm giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng
nông thôn mới, nhiệm vụ phát triển kinh tế -
xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Nghị quyết hằng tháng của chi bộ đều đề ra các
giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng
đảng viên, tuyên truyền, vận động nhân dân
tiếp tục duy trì diện tích cấy lúa giống, mở
rộng diện tích cây màu vụ đông, tích cực du
nhập nghề mới, mở rộng phát triển các nghề
như may mặc, thủ công để tăng thu nhập; hoàn
thiện việc xây dựng các công trình cơ sở hạ
tầng điện, đường, trường, trạm; lắp đặt ca-mê-
ra an ninh góp phần phòng ngừa, phát hiện và
đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm
và hành vi vi phạm pháp luật. Chi bộ tăng
cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực
hiện nhiệm vụ, hằng quý có báo cáo về việc
thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên. Về sinh

hoạt chuyên đề, đã chủ động xây dựng các
chuyên đề như học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề
học tập nâng cao trình độ cho đảng viên, cung
cấp thông tin tình hình trong nước và quốc tế,
về xây dựng chi bộ kiểu mẫu… Các đảng viên
trong chi bộ đã khai thác và sử dụng có hiệu
quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.
Ngoài việc thông tin về công tác xây dựng
Đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ đều được gửi
trước trên “Sổ tay đảng viên điện tử” nên đảng
viên có thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến,
trao đổi, phát biểu dân chủ, công khai, huy
động được trí tuệ của tập thể; nhiều việc mới,
cấp bách, đảng viên có ý kiến luôn, không đợi
đến kỳ sinh hoạt. Còn tại Chi bộ Nam ô Trình,
xã Thụy Trình, ngoài duy trì nền nếp sinh hoạt
hằng tháng, chi bộ còn thảo luận các giải pháp
để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn
mới, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng như
mở các tuyến đường nông thôn, nâng cấp nhà
văn hóa thôn, nhà văn hóa đa năng, hồ điều
hòa; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chi
bộ kiểu mẫu. Hiện có khoảng 75% đảng viên
trong chi bộ đã cài đặt và sử dụng hiệu quả
phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Bên
cạnh đó, chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên
theo từng tháng, từng quý, thường xuyên tổ
chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của
đảng viên, kịp thời động viên những đảng viên
thực hiện tốt, nhắc nhở đảng viên nào thực
hiện chưa tốt, từ đó đảng viên nâng cao ý thức
trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.

Tại TP. Thái Bình, chúng tôi đã có cuộc trao
đổi với đồng chí Vũ Duy Của, ủy viên BTV,
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Thành ủy Thái
Bình đã xây dựng và ban hành đề án nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở. Đề án đánh
giá thực trạng, đề ra các giải pháp chỉ đạo thực
hiện với mục tiêu 100% chi bộ cơ sở duy trì
nền nếp sinh hoạt chi bộ, đảng viên dự sinh
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hoạt đạt 95% trở lên, 90% chi bộ trở lên sinh
hoạt đạt chất lượng tốt. Trong các giải pháp,
Thành ủy quan tâm 2 vấn đề là đổi mới nội
dung và hình thức sinh hoạt chi bộ. Về nội
dung sinh hoạt chi bộ, Thành uỷ phát hành
“Bản tin thông báo nội bộ” của Tỉnh ủy, hướng
dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng tới
các chi bộ và cán bộ chủ chốt, trong đó ghi rõ
nội dung trọng tâm sinh hoạt. Tùy từng loại
hình chi bộ, điều kiện thực tiễn và sự chỉ đạo
của Thành ủy, các chi bộ cụ thể hoá, tập trung
chỉ đạo những vấn đề cụ thể. Trên cơ sở đó, bí
thư chi bộ và ban chi ủy chuẩn bị nội dung phù
hợp. Nội dung sinh hoạt phải gắn với thực tiễn
sinh động của cán bộ, đảng viên và nhân dân,
rõ ràng, không sơ sài, chung chung. Những
vấn đề quan trọng phải được bàn bạc, thảo luận
kỹ, thật sự dân chủ để đề ra nghị quyết. Nghị
quyết phải rõ về mục tiêu, yêu cầu và biện
pháp chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ
cho đảng viên. Về hình thức sinh hoạt chi bộ,
Thành ủy thống nhất toàn thành phố sinh hoạt
chi bộ vào ngày 3 hằng tháng. Thành ủy đã chỉ
đạo sinh hoạt học tập theo hình thức trực tuyến
như tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập,
quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa
XIII) hay học trực tuyến chuyên đề “Học tập
tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ
Chí Minh”… Thành ủy cũng triển khai nghị
quyết về chuyển đổi số, các chi bộ đã tổ chức
cho đảng viên học sử dụng “Sổ tay đảng viên
điện tử”. Đến nay, hầu hết đảng viên đã biết sử
dụng, nhận thông báo nội dung sinh hoạt chi
bộ trên Sổ tay và tham gia đóng góp ý kiến với
chi ủy, vì thế chất lượng sinh hoạt chi bộ được
nâng lên rõ rệt.

Từ những vấn đề chung và thực tiễn nêu
trên, để đổi mới nội dung và hình thức sinh
hoạt chi bộ ở cơ sở, cần thực hiện tốt các nội
dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy các
cấp, cán bộ, đảng viên ở cơ sở về đổi mới nội

dung và hình thức sinh hoạt chi bộ bởi đây là
vấn đề quyết định chất lượng sinh hoạt chi bộ,
nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng
ở cơ sở. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu
quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về
tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở
đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
trong giai đoạn mới. 

Hai là, cấp uỷ cấp trên định hướng và hướng
dẫn nội dung sinh hoạt hằng tháng cho các chi
bộ cơ sở, trên cơ sở đó chi ủy căn cứ vào tình
hình cụ thể của địa phương để cụ thể hoá. Nội
dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng phải rõ ràng,
sát thực tiễn, rõ mục tiêu, yêu cầu và biện pháp
thực hiện.

Ba là, thống nhất các chi bộ đều sinh hoạt
vào một ngày trong tháng, phân công cán bộ
diện cấp ủy quản lý dự sinh hoạt cùng chi bộ
để nắm tình hình, giúp chi bộ sinh hoạt đạt kết
quả tốt. Tùy tình hình cụ thể, hình thức sinh
hoạt có thể là sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt
học tập, sinh hoạt chuyên đề…, bảo đảm sinh
động, tránh gò bó, cứng nhắc, tùy tiện, hình
thức. Triển khai thực hiện sử dụng “Sổ tay
đảng viên điện tử”.

Bốn là, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng
và thực hiện quy chế của chi bộ, quy định rõ
chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy, chức
trách, nhiệm vụ của đảng viên, mối quan hệ
công tác với chính quyền và các tổ chức đoàn
thể. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và
phê bình, nâng cao chất lượng công tác quản
lý đảng viên. 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra đảng.
Cấp ủy cấp trên định kỳ có kế hoạch kiểm tra
chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung vào
những nội dung như: Nội dung sinh hoạt chi
bộ; các biện pháp chỉ đạo thực hiện nghị quyết
của chi bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ của
đảng viên; việc xây dựng và thực hiện quy chế
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Chọn việc khó, việc mới
Nghị quyết số 09-NQ/TU được ban hành

vào thời điểm kinh tế của TP. Hà Nội và cả
nước, nhất là hoạt động sản xuất - kinh doanh
của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn,
nhiều doanh nghiệp, thậm chí không ít cấp ủy
còn băn khoăn về tính khả thi của Nghị quyết,
e rằng khó đi vào cuộc sống. Bởi khi kinh tế
khó khăn, việc tập trung duy trì sản xuất - kinh
doanh cũng đủ khiến doanh nghiệp phải “vật
lộn”, hầu như không còn thời gian dành cho
công tác đảng, đoàn thể. Nhưng với tầm nhìn,
cách làm bài bản, quyết liệt của Thành ủy từ
đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức
đến giao chỉ tiêu, trách nhiệm cụ thể đến từng
cấp ủy trực thuộc, Nghị quyết đã nhanh chóng
tạo được chuyển biến. Một số cấp ủy sau thời
gian “khởi động” ì ạch, được Ban Chỉ đạo của
Thành phố “điểm danh”, đã thay đổi phương
thức, sâu sát cùng cơ sở, đồng hành, tháo gỡ
khó khăn cho doanh nghiệp, để chủ doanh
nghiệp và người lao động thấy rõ lợi ích khi
doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể, từ đó
tự nguyện hưởng ứng, thực hiện tốt hơn.

Các cấp ủy bắt đầu từ việc đẩy mạnh khâu
tuyên truyền, từng bước thay đổi tư duy, nhận
thức của chủ doanh nghiệp - những đối tượng
lâu nay vẫn “lấn cấn” lựa chọn vào Ðảng hay
không, để họ tự nguyện vào Đảng. Ðối với
doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, hằng năm
các cấp ủy rà soát, nắm chắc số đảng viên làm
việc ổn định trong doanh nghiệp, nhưng sinh
hoạt đảng nơi khác, yêu cầu họ chuyển sinh
hoạt về doanh nghiệp. Mặt khác, cấp ủy chủ
động thành lập các tổ chức đoàn thể trong
doanh nghiệp, làm cơ sở phát hiện quần chúng
ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp vào Ðảng. Nhiều
cấp ủy phân công đảng viên đang công tác tại
các ban đảng của các quận ủy, huyện ủy, đảng
ủy khối xuống sinh hoạt tại doanh nghiệp,
giúp thành lập chi bộ ở những nơi chưa có đủ
số lượng đảng viên để thành lập chi bộ theo
quy định.

Theo các cấp ủy, chính quyền huyện Thanh
Trì, việc thành lập được tổ chức đảng trong các
doanh nghiệp đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ,
nhưng để duy trì, phát triển và nâng cao chất
lượng hoạt động của các tổ chức đảng còn khó

HAØ NOÄI CUÛNG COÁ TOÅ CHÖÙC ÑAÛNG
trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

ThS. BÙI THị OANH
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà Nội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Thành
ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể nhân
dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố
Hà Nội”, với cách làm chủ động, quyết liệt, các tổ chức đảng trong doanh
nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Hà Nội đã không ngừng được củng cố,
nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần giúp doanh nghiệp trụ vững qua
những giai đoạn khó khăn, ngày càng phát triển mạnh.



hơn. Huyện đã vận động, tuyên truyền, tổ chức
các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho chi ủy, nhất là
các bí thư chi bộ về chức năng, nhiệm vụ của
tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đồng chí
Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực
Quận ủy Ðống Ða chia sẻ: “Lãnh đạo quận xác
định việc phát triển đảng viên không chỉ là
thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, kết nạp cho
đủ chỉ tiêu. Quan trọng là phải duy trì, nâng
cao chất lượng hoạt động cho các tổ chức”. Ðể
làm được điều đó, Quận ủy không “khoán
trắng” việc này cho Ðảng ủy Khối Doanh
nghiệp, mà Thường trực, BTV Quận ủy cùng
tích cực tuyên truyền, vận động, theo dõi, bồi
dưỡng, kiểm tra, giám sát từng chi bộ để đổi
mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp
với hoạt động của các doanh nghiệp. Nhờ đó,
Nghị quyết đã đi vào thực tiễn hoạt động sản
xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngoài
khu vực nhà nước.

nâng cao chất lượng hoạt động
Đến tháng 9-2022, TP. Hà Nội có 343.885

doanh nghiệp đăng ký thành lập (hiện có
khoảng 185.000 doanh nghiệp đang hoạt
động), trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ
và vừa (98% tổng số doanh nghiệp trên địa
bàn). Từ khi ban hành Nghị quyết số 09-
NQ/TU đến nay, Ðảng bộ TP. Hà Nội đã
thành lập được 1.711 tổ chức đảng trong các
doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; kết
nạp 10.742 đảng viên, trong đó có 45 chủ
doanh nghiệp tư nhân; thành lập 7.067 tổ
chức công đoàn và đoàn thanh niên, kết nạp
được gần 483.840 đoàn viên, hội viên. Không
chỉ tăng số lượng mà chất lượng hoạt động
của tổ chức đảng, đoàn thể cũng được nâng
lên, trợ lực quan trọng cho doanh nghiệp phát
triển hiệu quả.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều cấp
ủy đã thích ứng linh hoạt, chủ động thực hiện
các quy trình, thủ tục và đạt mục tiêu kết nạp
đảng viên, thành lập tổ chức đảng. Công tác
đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà

nước tiếp tục chú trọng củng cố, nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
đảng, qua đó góp phần quan trọng giúp các
doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, vượt qua
những khó khăn do dịch bệnh gây ra. Đồng
chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, Tổng
Giám đốc Công ty cổ phần Hãng sơn Ðông Á
cho biết: “Việc xây dựng tổ chức đảng, phát
triển đảng viên trong doanh nghiệp cũng
chính là giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu
quả sản xuất - kinh doanh, nâng tầm thương
hiệu của doanh nghiệp. Xây dựng tổ chức
đảng, phát triển đảng viên còn là một sự đầu
tư có chiều sâu, bảo đảm cho doanh nghiệp
phát triển bền vững”.

khó khăn
Tìm hiểu ở cơ sở cho thấy vẫn còn không ít

khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện
Nghị quyết số 09-NQ/TU, cần đến sự chung
tay tháo gỡ của các cơ quan chức năng. Trong
đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của
một số chi bộ chưa thật sự đổi mới, đa dạng
trong cách thức tuyên truyền, quán triệt. Chưa
nhiều tổ chức đảng được thành lập, hiệu quả
hoạt động chưa cao, chủ doanh nghiệp còn có
tâm lý e ngại việc thành lập tổ chức đảng trong
doanh nghiệp. Một số bí thư chi bộ không phải
là chủ doanh nghiệp nên việc triển khai các
nhiệm vụ công tác đảng gắn với nhiệm vụ sản
xuất - kinh doanh của đơn vị còn gặp khó
khăn. Việc thành lập các chi bộ và phát triển
đảng viên trong các doanh nghiệp gặp vướng
mắc do nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ,
siêu nhỏ. 

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư
Thành ủy Hà Nội cho rằng do nhiều nguyên
nhân khác nhau nên số lượng tổ chức đảng
trong khu vực này mới chỉ chiếm 9,2% số
doanh nghiệp đang hoạt động. Tại nhiều doanh
nghiệp đã có tổ chức đảng, việc duy trì hoạt
động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gặp
không ít lúng túng, vướng mắc. “Tuy nhiên,
càng khó thì chúng ta càng phải làm tốt hơn,
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thực hiện hiệu quả hơn, đòi hỏi sự kiên trì,
thường xuyên, liên tục của các địa phương”,
đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Định hướng thời gian tới
Để tăng cường công tác xây dựng tổ chức

đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp
ngoài khu vực nhà nước, Đảng bộ TP. Hà Nội
sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: 

Một là, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên
truyền về Nghị quyết số 09-NQ/TU, nhất là
quan điểm của Ðảng về kinh tế tư nhân, giúp
chủ doanh nghiệp thấy rõ vai trò, vị trí, lợi ích
của tổ chức đảng, đoàn thể đối với sự phát triển
vững mạnh của doanh nghiệp, cũng như bảo
vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, xây dựng
mối quan hệ hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và
người lao động.

Hai là, tập trung làm tốt hơn nữa công tác
củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt
động của cấp ủy và chi bộ. Sinh hoạt cấp ủy,
chi bộ cần linh hoạt, thiết thực, phù hợp với
điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp. Chú
trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ phụ
trách công tác đảng, đoàn thể và đảng viên
trong doanh nghiệp; mở các lớp đào tạo, tập
huấn, bồi dưỡng cho cấp ủy viên trong các
doanh nghiệp. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn,
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp
vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên.

Ba là, đổi mới phương thức hoạt động của
tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu
vực nhà nước. Tiếp tục quán triệt các quy định,
hướng dẫn của Trung ương, cụ thể hóa cho phù
hợp với điều kiện hoạt động của tổ chức đảng
trong loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực
nhà nước, nhất là phương thức lãnh đạo, công
tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên cho
phù hợp với hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Phân công cấp ủy viên của cấp ủy cấp trên tại
địa bàn doanh nghiệp đứng chân tham gia, chỉ
đạo việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ
chức đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài
khu vực nhà nước. Hằng năm, kiểm tra rà soát,

tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và
nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn hiệu quả
công tác chỉ đạo và các tiêu chí để đánh giá tổ
chức, cán bộ.

Bốn là, quan tâm làm tốt công tác phát triển
đảng viên, chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng đối
tượng kết nạp đảng viên. Phát huy vai trò của
tổ chức đoàn thể, nhất là công đoàn, đoàn
thanh niên, thông qua hoạt động đoàn thể để
lựa chọn, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên, hội
viên, giới thiệu cho Đảng. Cụ thể hóa tiêu
chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên; xây dựng
và thực hiện tốt kế hoạch, quy trình kết nạp
đảng viên phù hợp với loại hình doanh nghiệp
ngoài khu vực nhà nước. Có các chế độ, chính
sách, tạo cơ hội học tập, cống hiến, thăng tiến,
phát hiện những người có năng lực, phẩm chất
đạo đức tốt để đưa vào quy hoạch nguồn cán
bộ lãnh đạo, quản lý tạo động lực để người lao
động trong doanh nghiệp rèn luyện, phấn đấu
vào Đảng. Tăng cường công tác thuyết phục,
vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về
Đảng cho các chủ doanh nghiệp, người lao
động. Đẩy mạnh kết nạp người lao động, nhất
là các chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn
vào Đảng.

Năm là, phát huy vai trò quản lý nhà nước,
sự phối hợp của các tổ chức trong hệ thống
chính trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các
doanh nghiệp hoạt động; tăng cường gặp gỡ,
đối thoại với các chủ doanh nghiệp để tìm ra
các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc,
nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Thực
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường
sự phối hợp giữa các thành viên trong hệ thống
chính trị, bảo đảm công tác quốc phòng, an
ninh trật tự trên địa bàn doanh nghiệp đứng
chân và trong các doanh nghiệp; tạo môi
trường kinh doanh lành mạnh, kịp thời giải
quyết các mâu thuẫn phát sinh giữa người lao
động và chủ doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc
đình công, lãn công không đúng quy định của
pháp luật r
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nêu gương trong cam kết
rèn luyện, tu dưỡng

Cấp ủy các địa phương đã
chỉ đạo triển khai tích hợp
việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 cùng với Chỉ thị
số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị về tiếp tục đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí
Minh, các quy định của Trung
ương về trách nhiệm nêu
gương, về những điều đảng
viên không được làm. Trong
đó, chú trọng đánh giá việc
thực hiện kế hoạch hành động
của người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền, cơ quan, đơn vị
và cam kết thực hiện của cấp
ủy, người đứng đầu cấp ủy về
rèn luyện, giữ gìn phẩm chất
đạo đức, lối sống, không suy
thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu

hiện “tự diễn biến”,“tự
chuyển hóa”.

Ở Hà Tĩnh, hằng năm, cán
bộ, đảng viên, nhất là người
đứng đầu đều ký bản cam kết
về tu dưỡng, rèn luyện hoàn
thành chức trách, nhiệm vụ
được giao; định kỳ lấy tháng
5 - tháng sinh nhật Bác Hồ để
tổ chức tuyên dương các
gương điển hình. Việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh
được gắn với các chuyên đề
theo từng lời căn dặn của Bác
đối với ngành, lĩnh vực, địa
phương. Ba đột phá của Hà
Tĩnh trong thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị là: 1) Đề cao trách nhiệm
nêu gương. 2) Thực hành dân
chủ, kỷ cương. 3) Gắn với
triển khai các phong trào thi
đua, yêu nước. Tổ chức tọa

đàm chuyên đề “Trách nhiệm
nêu gương của người đứng
đầu trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” từ cấp cơ sở
đến cấp tỉnh.

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện nhiệm vụ chính trị của
Đảng bộ, Tỉnh ủy Tây Ninh
đã ban hành Chương trình số
13-CTr/TU ngày 20-1-2017,
xác định rõ nhiệm vụ trọng
tâm, trọng điểm, những vấn
đề cần tập trung thực hiện sát
với tình hình thực tiễn địa
phương, cơ quan, đơn vị.
Theo đó, từng đồng chí tỉnh
ủy viên, ủy viên cấp ủy, cán
bộ chủ chốt các cấp xây dựng
kế hoạch cá nhân gắn với
chức trách, nhiệm vụ được
giao; nêu gương trong thực
hiện cam kết, phấn đấu, tu
dưỡng, rèn luyện. 

VEÀ TRAÙCH NHIEÄM NEÂU GÖÔNG
của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy

ThS. NGUYễN THị HằNG NGA
Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), và Kết luận Hội nghị Trung ương
4, khóa XIII (sau đây gọi chung là Nghị quyết Trung ương 4) đã tạo sự chuyển
biến tích cực trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, đoàn kết cao trong
Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân
đối với Đảng. Để Nghị quyết quan trọng này đi vào cuộc sống, vai trò, trách
nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu đặc biệt quan trọng. 



Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chỉ đạo
các đồng chí được bổ nhiệm,
giới thiệu ứng cử xây dựng
cam kết cá nhân, trong đó đề
ra các nhiệm vụ và giải pháp
cụ thể khi được bổ nhiệm; căn
cứ kết quả thực hiện cam kết,
BTV Tỉnh ủy sẽ xem xét để
tiếp tục bố trí, phân công công
tác phù hợp. Hằng năm, các
đồng chí bí thư cấp ủy các cấp
phải có chương trình hành
động cụ thể để giải quyết các
nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách
của địa phương, đơn vị. Từ
năm 2020 đến nay, BTV Tỉnh
ủy đã thí điểm giao chỉ tiêu và
ký cam kết thực hiện bằng sản
phẩm cụ thể cho các đồng chí
bí thư, chủ tịch UBND cấp
huyện và giám đốc một số sở,
ngành, coi đây là một căn cứ
để đánh giá cán bộ, qua đó
góp phần nâng cao ý thức
thực thi nhiệm vụ của cán bộ.

BTV Tỉnh ủy Nam Định đã
rà soát, bổ sung, hoàn thiện
các quy định đối với cán bộ,
công chức, nhất là cán bộ lãnh
đạo, người đứng đầu cấp ủy,
cơ quan, đơn vị trong hội họp,
đi cơ sở, sử dụng xe và các tài
sản công; nghiên cứu, xây
dựng các giải pháp cụ thể
nhằm nâng cao ý thức trách
nhiệm của tập thể và từng cá
nhân trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí,
tiêu cực, quan liêu. Cán bộ
lãnh đạo, quản lý cũng đã
nghiêm túc xây dựng chương
trình hành động và ký cam kết

thực hiện gắn với các nội
dung nêu gương, đồng thời
lấy hiệu quả việc thực hiện
cam kết và kế hoạch làm theo
Bác là căn cứ để đánh giá kết
quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn
luyện của tập thể, cá nhân. 

Xây dựng tác phong công
tác sát thực tiễn, gần dân

Nêu gương trong xây dựng
tác phong công tác gần dân,
sát thực tiễn của người đứng
đầu cấp ủy là một trong
những nhiệm vụ quan trọng,
cần được thực hiện thường
xuyên, liên tục để có đội ngũ
cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp
ứng yêu cầu thực tiễn trong
thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4. 

Từ nhiệm kỳ 2010-2015
đến nay, BTV Tỉnh ủy Quảng
Ninh đã duy trì thực hiện việc
phân công các đồng chí ủy
viên BTV Tỉnh ủy phụ trách
các đảng bộ trực thuộc, các
đồng chí ủy viên BCH Đảng
bộ tỉnh theo dõi đảng bộ xã,
phường, thị trấn; BTV huyện
ủy, thành ủy phân công các
đồng chí cấp ủy viên hằng
tháng dự sinh hoạt chi bộ, qua
đó kịp thời nắm bắt tình hình
cơ sở cùng những đề xuất,
kiến nghị của đảng viên và
nhân dân để kịp thời giải
quyết, tháo gỡ khó khăn. Tại
địa bàn xã, phường, thị trấn,
hằng tháng cấp ủy tổ chức
giao ban; hằng quý thường
trực cấp ủy cấp huyện tổ chức
giao ban, đối thoại với bí thư

chi bộ, trưởng thôn, trưởng
ban công tác mặt trận. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo,
các cấp ủy ở Ninh Bình tập
trung giải quyết những hạn
chế, khuyết điểm theo chuyên
đề; đổi mới phương pháp,
nâng cao chất lượng sinh hoạt
cấp ủy; kịp thời ban hành một
số chủ trương, giải pháp lãnh
đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển
biến rõ nét trên các lĩnh vực.
BTV Tỉnh ủy tăng cường làm
việc theo hội nghị chuyên đề,
bàn sâu về một số lĩnh vực cụ
thể trong phát triển kinh tế -
xã hội, xây dựng nông thôn
mới, xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị; tổ chức nhiều
cuộc làm việc chuyên đề với
BTV cấp ủy trực thuộc để chỉ
đạo giải quyết kịp thời những
khó khăn, bất cập trong thực
hiện Nghị quyết và những vấn
đề thực tiễn đặt ra. Tỉnh ủy đã
ban hành thông báo để chỉ đạo
riêng đối với Thành ủy Ninh
Bình, các Huyện ủy Kim Sơn,
Yên Khánh, Gia Viễn, Nho
Quan và Đảng ủy Hội Cựu
chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ
nữ tỉnh. 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thực
hiện phân công cấp ủy viên
cấp trên định kỳ hằng tháng
dự, chỉ đạo, đánh giá chất
lượng sinh hoạt chi bộ. Trong
đó, các đồng chí ủy viên
BCH, ủy viên BTV Tỉnh ủy,
lãnh đạo các ban xây dựng
Đảng của Tỉnh ủy dự sinh
hoạt chi bộ hoặc kiểm tra nền
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nếp sinh hoạt chi bộ ở cơ sở ít
nhất 6 tháng/lần; các đồng chí
ủy viên BCH, BTV và cán bộ
các cơ quan cấp huyện dự
sinh hoạt chi bộ ít nhất mỗi
quý/lần; các đồng chí ủy viên
BCH, BTV đảng ủy các xã,
phường, thị trấn hằng tháng
dự sinh hoạt với các chi bộ. 

nêu gương trong kiểm
điểm tự phê bình và phê
bình

Một trong những biện pháp
thực hiện có hiệu quả việc nêu
gương của cấp ủy, người đứng
đầu trong thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 là việc
kiểm điểm tự phê bình và phê
bình hằng năm. 

Để thực hiện tốt việc kiểm
điểm, tự phê bình và phê bình
theo tinh thần Nghị quyết
Trung ương 4, các tỉnh ủy,
thành ủy phân công các đồng
chí ủy viên BTV tỉnh, thành
ủy trực tiếp dự và chỉ đạo hội
nghị kiểm điểm tập thể và cá
nhân ủy viên BTV các đảng
bộ trực thuộc tỉnh. Hội nghị
kiểm điểm tập thể BTV các
đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy
được tiến hành nghiêm túc,
chất lượng; cá nhân các ủy
viên BTV đã nêu cao tinh
thần tự phê bình và phê bình,
gắn việc cam kết thực hiện
trách nhiệm nêu gương, tu
dưỡng, rèn luyện phấn đấu
hằng năm với chất lượng thực
hiện chức trách, nhiệm vụ,
lĩnh vực được giao. Tập thể
BTV tiến hành bỏ phiếu kín

xếp loại mức độ hoàn thành
chức trách, nhiệm vụ. Với
cách làm trên, kết quả đánh
giá, xếp loại cấp ủy viên các
cấp ngày càng công tâm,
khách quan, trung thực.

Ở Ninh Bình, công tác
chuẩn bị kiểm điểm của BTV
cấp ủy các cấp được thực hiện
nghiêm túc, chặt chẽ. Báo cáo
kiểm điểm của tập thể BTV
Tỉnh ủy được xây dựng và xin
ý kiến nhiều lần đã thể hiện sự
thẳng thắn trong việc nhận
diện những ưu điểm, khuyết
điểm, nguyên nhân, từ đó đề
ra lộ trình, giải pháp khắc
phục. Đối với kiểm điểm tập
thể, BTV đã trao đổi, thảo
luận sôi nổi, thẳng thắn; tập
trung phân tích làm rõ nguyên
nhân của những khuyết điểm,
hạn chế, những vấn đề bức
xúc, nổi cộm của tỉnh. Đối với
kiểm điểm cá nhân, từng đồng
chí đã nêu cao tinh thần tự
giác, nghiêm túc nhìn nhận về
bản thân, trách nhiệm cá nhân
trước những khuyết điểm của
tập thể, của đơn vị, lĩnh vực
phụ trách. Các cấp ủy đảng đã
chủ động xây dựng kế hoạch
sửa chữa, khắc phục khuyết
điểm, hạn chế với những giải
pháp cụ thể, sát với thực tế
của địa phương, cơ quan, đơn
vị mình. 

Cùng với tổ chức tốt việc
kiểm điểm, đánh giá cán bộ,
đảng viên hằng năm, các cấp
ủy, tổ chức đảng của Đảng bộ
tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thực

hiện đợt sinh hoạt chính trị
“tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”
đối với các đồng chí ủy viên
BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH
Đảng bộ tỉnh; các đồng chí
thuộc diện BTV Tỉnh ủy,
BTV cấp ủy cấp huyện và
tương đương quản lý. Hầu hết
các đồng chí đã tự giác, thẳng
thắn chỉ ra những hạn chế yếu
kém, khuyết điểm, vi phạm
của mình gắn với những hạn
chế, yếu kém của tập thể, nhất
là đối với người đứng đầu, từ
đó xây dựng kế hoạch sửa
chữa, khắc phục. 

Tỉnh ủy Quảng Ninh ban
hành các quyết định phân
công ủy viên BTV chỉ đạo, dự
kiểm điểm ở các địa phương.
BTV Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm
BTV một số huyện ủy trong
thực hiện công tác giải phóng
mặt bằng, quản lý ngân sách.
Kết quả đã xử lý kỷ luật một
số tập thể, cá nhân vi phạm.

Đảm nhận việc khó
Dám nghĩ, dám làm và

đảm nhận những việc khó là
một trong những phẩm chất
cần có của cấp ủy và người
đứng đầu trong thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4. Ở
Quảng Ninh, thực hiện
nguyên tắc nêu gương, những
người đứng đầu cấp ủy, lãnh
đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở
đã xây dựng chương trình,
nội dung cụ thể để thực hiện
tốt quy định của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về trách

(Xem tiếp trang 65) 
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Công nghiệp dẫn dắt tăng trưởng
Huyện Tam Dương được thành lập lại năm

1998 trên cơ sở tách ra từ huyện Tam Đảo.
Thời điểm mới tái lập, Tam Dương là huyện
thuần nông, diện tích đất canh tác vừa ít, không
tập trung, vừa bị nhiễm phèn, mặn. Điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, tiền đề để phát triển
công nghiệp, du lịch, dịch vụ rất hạn chế; kết
cấu hạ tầng yếu kém, lạc hậu, vừa thiếu, vừa
không đồng bộ, không có nguồn lực đầu tư cho
phát triển. 

Trước những khó khăn, thách thức đó, với sự
quan tâm của Trung ương, của Tỉnh ủy, các cơ
quan, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc, sau 24 năm
huyện Tam Dương có những bước tiến ngoạn
mục, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn
diện trên tất cả các lĩnh vực, đưa Tam Dương
vững bước đi lên.

Tam Dương xác định phát triển công nghiệp
là động lực, nền tảng để phát triển kinh tế - xã

hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cơ cấu kinh
tế theo ngành và lĩnh vực tiếp tục chuyển dịch
tích cực, đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng
chiếm gần 56%; thương mại - dịch vụ chiếm
22,5%; nông - lâm - thủy sản còn 21,5%. Tốc
độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn
2016-2020 đạt 12,4%/năm. 

Những năm gần đây, Tam Dương tập trung
khai thác hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát
triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng
giao thông, đô thị. Tổng vốn đầu tư phát triển
xã hội giai đoạn 2015-2020 đạt 6.856 tỷ đồng,
tăng 65% so với giai đoạn 2010-2015. Năm
2021 và 9 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh
có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
COVID-19, huyện Tam Dương tiếp tục thực
hiện đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển
kinh tế - xã hội; vừa phòng, chống dịch bệnh
an toàn, hiệu quả, vừa hoàn thành đạt 15/16 chỉ
tiêu Tỉnh ủy giao, 10/11 chỉ tiêu của huyện đạt
và vượt kế hoạch.

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX,
nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ, chính
quyền huyện Tam Dương dồn sức tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ xây dựng,
hoàn thiện các công trình hạ tầng do tỉnh và
huyện đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhằm hợp
tác, kết nối giữa huyện với các địa phương
trong tỉnh, nhất là chủ trương xây dựng và phát
triển các khu công nghiệp (KCN) và cụm công
nghiệp (CCN) đã và đang được triển khai tích
cực, hiệu quả.

Hiện huyện Tam Dương được quy hoạch 4

TAM DÖÔNG PHAÙ THEÁ THUAÀN NOÂNG
phấn đấu trở thành huyện công nghiệp vào năm 2030

PHÙNG MạNH THắNG
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Với xuất phát điểm thấp của một huyện
nghèo thuộc vùng trung du đồi gò cằn cỗi,
bạc màu, thuần nông, song với truyền thống
đoàn kết, ý chí vươn lên, Đảng bộ và chính
quyền huyện Tam Dương đã đề ra nhiều chủ
trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo, đột
phá trong phát triển kinh tế - xã hội; quyết
tâm phá thế thuần nông, tập trung tháo gỡ
những rào cản, “điểm nghẽn”, phấn đấu
đưa Tam Dương trở thành huyện công
nghiệp vào năm 2030.



KCN với tổng diện tích đất là 552ha, gồm: Tam
Dương I, khu vực 2, với quy mô 163ha; Tam
Dương I, khu vực 3, với quy mô 176ha; Tam
Dương II, khu A, với quy mô 135ha; Tam
Dương II, khu B2, với quy mô 78ha. 4 KCN đã
và đang được huyện khẩn trương xúc tiến với
tinh thần cải tiến mạnh mẽ, đồng bộ, thông suốt
thủ tục xây dựng, phát triển các hạng mục
nhanh nhất, bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả
đầu tư. 

Cùng với đó, UBND huyện đề xuất và được
UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép điều chỉnh, bổ
sung phương án phát triển định hướng tới năm
2030 đối với 2 CCN, gồm: Hợp Thịnh, với quy
mô 47 ha; Hoàng Lâu, với quy mô 50ha, hiện
đã được thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng
và kinh doanh hạ tầng, đang tiến hành lập dự
án. Bộ Công thương đồng ý chủ trương quy
hoạch 2 CCN là Duy Phiên, với quy mô 75ha;
Hướng Đạo với quy mô 46ha. Ngoài ra, có 3
CCN đang được UBND huyện đề xuất quy
hoạch, với tổng diện tích là 408ha, gồm: Vân
Hội, Hoàng Đan 1, Hoàng Đan 2. 

Để kết nối giữa các KCN, CCN, giữa huyện
với các địa phương trong và ngoài tỉnh, huyện
Tam Dương tập trung đầu tư mở rộng, phát
triển hệ thống đường giao thông như đường
vành đai KCN Tam Dương I, đường vành đai
2, đường vành đai 3, đường nối KCN Tam
Dương I và KCN Tam Dương II, đường Hợp
Châu - Đồng Tĩnh… Đồng thời, tiếp tục đề
xuất UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Bộ Giao thông
- Vận tải sớm triển khai thi công nút giao IC5
cao tốc Nội Bài - Lào Cai xuống địa bàn
huyện Tam Dương; đề xuất UBND tỉnh đầu
tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào
các KCC, CCN. Mặt khác, để khuyến khích,
thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn,
lãnh đạo huyện Tam Dương cam kết đồng
hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu
tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp
tiếp cận về đất đai, cơ chế, chính sách; quyết

liệt chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, nâng
cao đạo đức công vụ, nhất là đội ngũ cán bộ,
công chức trực tiếp làm việc với doanh
nghiệp, nhà đầu tư.

Có thể khẳng định, điểm nổi bật trong thời
gian qua của huyện Tam Dương là từng bước
chuyển đổi từ chính quyền quản lý sang chính
quyền vừa quản lý, vừa phục vụ với mục tiêu
sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
doanh nghiệp, nhất là thủ tục hành chính nhanh
gọn, linh hoạt. Vì vậy, những năm gần đây
huyện Tam Dương thu hút được nhiều doanh
nghiệp đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư. Huyện
hiện có trên 300 doanh nghiệp đang hoạt động
trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao giá trị sản
xuất công nghiệp của huyện lên hơn 19%/năm.
Trong đó, có một số dự án đã và đang hoạt
động sản xuất tại các KCN, góp phần tạo việc
làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng
góp cho ngân sách nhà nước. 

nông nghiệp hướng tới chất lượng cao
Cùng với ưu tiên đầu tư phát triển công

nghiệp, huyện Tam Dương vẫn là điểm sáng
của tỉnh Vĩnh Phúc về sản xuất nông nghiệp.
Đến nay, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha
đất canh tác đạt 155 triệu đồng/năm, tăng gần
72 triệu đồng/ha so với năm 2010. Trong lĩnh
vực trồng trọt, đã có sự điều chỉnh về cơ cấu
cây trồng theo hướng tăng diện tích những cây
có thị trường tiêu thụ thuận lợi và giá trị cao.
Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng và
giá trị, hiệu quả sản xuất. Đối với cây lúa, diện
tích gieo trồng đạt 6.339ha, trong đó trên 80%
diện tích lúa có năng suất, chất lượng cao;
năm 2021, năng suất lúa đạt trên 58 tạ/ha, tăng
2,47% so với năm 2020. Cây rau màu đạt
1.738ha, trong đó có 611ha rau, quả được sản
xuất theo mô hình Viet Gap, 168ha sản xuất
rau ăn lá theo hướng hữu cơ. Đã hình thành
một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung,
trồng cây có giá trị kinh tế cao như mô hình
gạo Long Trì; mô hình sản xuất hoa, rau, quả
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công nghệ cao ở thị trấn Hợp Hòa, mô hình
sản xuất rau, củ, quả theo chuỗi giá trị của các
hợp tác xã trên địa bàn huyện và các vùng sản
xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh ổn định,
hiệu quả kinh tế cao như dưa chuột ở An Hòa,
Hướng Đạo, Hợp Hòa; su su, mướp ở Kim
Long; rau an toàn Viet Gap ở Vân Hội, Hợp
Thịnh... 

Với lợi thế là địa phương có nhiều đồi gò,
đồng cỏ nên huyện còn đẩy mạnh phát triển
chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại tập
trung ở các xã: Kim Long, Hướng Đạo, Thanh
Vân, Hoàng Lâu, Hoàng Hoa... Luôn là địa
phương có tổng đàn gia cầm cao nhất tỉnh Vĩnh
Phúc, chăn nuôi gia súc, gia cầm được Tam
Dương phát triển đúng hướng, tiếp tục khẳng
định là ngành mũi nhọn trong cơ cấu nông
nghiệp của huyện. 

Giai đoạn 2016-2020, giá trị tăng thêm bình
quân toàn ngành tăng 4,11%/năm. Sản xuất
nông nghiệp của huyện năm 2021 tăng 7,76%
so với năm 2020, vượt 4,76% kế hoạch, là năm
tăng trưởng cao nhất trong những năm gần
đây. Cơ cấu nông nghiệp của huyện chuyển
dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng
ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn
nuôi. Cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chuyển
dịch theo hướng năng suất, chất lượng, giá trị
sản phẩm cao.  

Để khơi thông điểm nghẽn, huy động
nguồn lực phát triển 

Khơi thông điểm nghẽn, giải quyết những
vướng mắc, hạn chế, trong quá trình phát triển,
đầu tư xây dựng các KCN, CCN, sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Tam
Dương thời gian qua được đặt lên hàng đầu.
Nhiều khó khăn, vướng mắc như sự chồng
chéo, không thống nhất giữa các đồ án quy
hoạch triển khai trên địa bàn; những trở ngại
trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
(GPMB) và tái định cư; một số chủ đầu tư
chậm triển khai dự án; hệ thống hạ tầng kỹ

thuật ngoài hàng rào các KCN, CCN chưa
đồng bộ; cơ chế, chính sách của các nhà đầu tư
xây dựng hạ tầng và các nhà đầu tư thứ cấp
chưa thực sự thu hút các nhà đầu tư… Những
vấn đề đó đang được cấp ủy, chính quyền
huyện giải quyết hiệu quả.

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở
thành huyện công nghiệp theo tinh thần Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX,
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tam
Dương đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi
mặt, từ chiến lược, kiến tạo hành lang phát
triển đến các giải pháp ngắn hạn và dài hạn;
trước mắt tập trung triển khai thực hiện tốt một
số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng trong các KCN, CCN đồng bộ với xây
dựng cơ sở hạ tầng ngoại khu. Chú trọng xây
dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào các KCN
như nhà ở công nhân, bệnh viện, trường học,
trung tâm đào tạo nghề, khu thương mại, khu
vui chơi, giải trí… Phối hợp với các sở, ngành
của tỉnh hoàn thiện Đề án xây dựng hệ thống
kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào các KCN, CCN
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tạo hành lang
pháp lý đầy đủ, thông thoáng trong quá trình
thực hiện.

Thứ hai, tăng cường thu hút và nâng cao
hiệu quả đầu tư theo hướng thu hút các tập
đoàn lớn có thương hiệu, tiềm lực về vốn, công
nghệ, thân thiện với môi trường… Hằng năm
bổ sung danh mục dự án xúc tiến kêu gọi đầu
tư, tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể có thế
mạnh của địa phương, từng bước hạn chế các
dự án có công nghệ sản xuất gây ô nhiễm môi
trường, các dự án sử dụng nhiều lao động trong
các khu đô thị. Đa dạng hóa các hình thức thu
hút vốn đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
các dự án hoạt động hiệu quả.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn
nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công
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(Xem tiếp trang 72)  
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tình hình xây dựng cơ chế để nhân dân
các dân tộc ở tây nguyên tham gia xây
dựng Đảng 

Cơ chế được hiểu là: Cách thức, quy trình
hoạt động của một tập hợp các yếu tố có liên
quan, phụ thuộc lẫn nhau để đạt được một mục
tiêu nhất định (cơ chế vận hành, cơ chế quản
lý, cơ chế xử lý...). Theo cách hiểu này, cơ chế
là khái niệm được cấu thành bởi các yếu tố
chính sau: 

Tập hợp các bộ phận trong một hệ thống
nhất định, mỗi bộ phận có chức năng, phương
thức hoạt động riêng nhưng liên kết và phụ
thuộc lẫn nhau để cùng hướng tới thực hiện
những chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu chung
được xác định. Trong số đó có bộ phận đóng
vai trò tổ chức bộ máy và yếu tố con người
thiết kế, vận hành. Đây là yếu tố vật chất của
cơ chế, tức là thiết chế.

Cả hệ thống nói trên được tổ chức và vận
hành theo một cách thức, quy trình hợp lý, chặt
chẽ, theo những nguyên tắc, quy phạm nhất
định nhằm bảo đảm cho hoạt động của từng bộ
phận, vừa thực hiện đúng chức năng, phương
thức của mình nhưng phải hướng đến thực hiện
chức năng, mục tiêu chung của cả hệ thống. Yếu
tố này chính là môi trường, khuôn khổ pháp lý,
chính sách của cơ chế - đó là thể chế của cơ
chế. Như vậy, cơ chế là một khái niệm bao
hàm trong nó cả thiết chế và thể chế. Từ đó, có
thể hiểu cơ chế để nhân dân các dân tộc ở Tây
Nguyên tham gia xây dựng Đảng là một tổng
thể hợp lý, hài hòa giữa thể chế và thiết chế

chính trị - pháp lý bảo đảm cho nhân dân tham
gia xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
chính trị trong tình hình mới, gồm các yếu tố
cấu thành sau:

Thể chế để nhân dân các dân tộc ở Tây
Nguyên tham gia xây dựng Đảng bao gồm các
bộ phận nền tảng, cơ bản là các văn kiện chính
trị của Đảng và các quy định của Hiến pháp
và pháp luật. Chẳng hạn, ngày 12-12-2013 Bộ
Chính trị ban hành Quyết định 218-QĐ/TW
“Quy định về việc mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền”. Cùng ngày, Bộ Chính trị ban
hành Quyết định 217-QĐ/TW về “Ban hành
quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội”. Các quy định này là cơ chế để nhân dân
tham gia xây dựng Đảng bằng phương thức
trực tiếp và gián tiếp thông qua mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Để
nhân dân tham gia xây dựng Đảng về chính trị,
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành
Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-
2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Hướng
dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của
nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại
hội XIII của Đảng”.

Điều 3 của Hiến pháp năm 2013 quy định:
“Nhà nước đảm bảo và phát huy quyền làm
chủ của nhân dân...”. Khoản 2, Điều 4: “Đảng
Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân
dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của

Xây dựng cơ chế để nhân dân các dân tộc ở tây nguyên
tham gia xây dựng Đảng
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Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về
những quyết định của mình”. Điều 25 của Hiến
pháp quy định: “Công dân có quyền tự do
ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội
họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các
quyền này do pháp luật quy định”. Pháp lệnh
số 34/2007/PL-UBTVQH11 năm 2007 của Ủy
Ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân
chủ ở xã, phường, thị trấn”. Để thực hiện các
luật, pháp lệnh nói trên, Chính phủ và các bộ
đã cụ thể hóa bằng một số nghị định, thông tư
hướng dẫn thực hiện. Chẳng hạn, Bộ Tài chính
có Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28-12-
2016 “Quy định về lập dự toán, quản lý, sử
dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt
động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức chính trị - xã hội”.

Các cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã
cụ thể hóa các quy định của Đảng, Hiến pháp
bằng các nghị quyết, quyết định, thông tư,
thông tri để triển khai thực hiện. Chẳng hạn,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành các văn
bản: Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT ngày
17-4-2014 “Hướng dẫn thực hiện một số điều của
Quy chế giám sát và phản biện xã hội” và “Quy
định về việc mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn
thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, hay
Thông tri số 10/TT-MTTW-BTT ngày 22-9-
2020 “Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp thực hiện giám sát cán bộ,
đảng viên và công tác cán bộ”. Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam ban hành Quyết định số
1408/QĐ-ĐCT ngày 4-5-2018 “Quy định về
việc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
và phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ
nữ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ”.

Để triển khai thực hiện các quy định của
Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương,
mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
ở Tây Nguyên đã cụ thể bằng các nghị quyết,
quyết định, hướng dẫn để nhân dân tham gia xây
dựng Đảng bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp.
Chẳng hạn, Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Quyết
định số 554-QĐ/TU ngày 14-3-2017 về “Quy
định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng,
chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tỉnh
ủy Kon Tum có Quyết định số 1318-QĐ/TU
ngày 20-5-2014 “Quy định về trách nhiệm tiếp
thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền
các cấp theo Quyết định 218-QĐ/TW”. Tỉnh ủy
Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1343-QĐ/TU
ngày 31-10-2014 về “Quy định trách nhiệm tiếp
thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền
các cấp theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ
Chính trị”. Trên cơ sở các quy chế, quy định của
Tỉnh ủy, cấp ủy cấp dưới đã cụ thể hóa và ban
hành các văn bản của cấp mình để thực hiện.

Các ban đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội các địa phương cũng đã
ban hành các hướng dẫn thực hiện như: Ban
Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai có Hướng dẫn số 17-
HD/BDVTU ngày 14-5-2017 “Hướng dẫn thực
hiện Quyết định số 217 và 218-QĐ/TW”. Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai có Hướng
dẫn số 666/HD-MT ngày 16-5-2014 “Hướng
dẫn thực hiện một số điều của quy chế giám sát
và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội”...

HĐND tỉnh Gia Lai có Nghị quyết số
67/2017/NQ-HĐND ngày 13-7-2017 về việc
“Áp dụng trực tiếp nội dung, mức chi cho hoạt
động giám sát, phản biện xã hội quy định tại
Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28-12-
2016 của Bộ Tài chính”; HĐND tỉnh Đắk Lắk
ban hành Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND
ngày 11-10-2017 “Quy định nội dung, mức chi
hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy
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ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội của địa phương”...

Thể chế còn được thể hiện trong một số hình
thức quy phạm xã hội khác như điều lệ, quy
chế, quy ước, quy định của một số tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
các cấp có nội dung liên quan đến hoạt động
tham gia xây dựng Đảng của nhân dân nói
chung, nhân dân các dân tộc ở Tây Nguyên nói
riêng.

Thể chế nói trên bao hàm trước hết là các
văn bản quy phạm của Đảng, các quy định của
Hiến pháp và pháp luật với tư cách là bộ phận
chủ yếu, các quy phạm xã hội của các tổ chức
chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề
nghiệp. Thể chế là nguyên tắc, môi trường,
khuôn khổ chính trị - pháp lý - xã hội cho hoạt
động tham gia xây dựng Đảng của nhân dân
nói chung, nhân dân các dân tộc Tây Nguyên
nói riêng. Nó quy định các hình thức, phạm vi,
nội dung, phương pháp, tổ chức, điều kiện bảo
đảm cho sự tham gia xây dựng Đảng của cá
nhân, tập thể, cộng đồng dân cư; mối quan hệ
công tác (phân công, phối hợp, kiểm soát) giữa
các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, cá nhân
nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt
động của các chủ thể theo một định hướng
được xác lập. Đây là thể chế chính thức.

Với các tỉnh Tây Nguyên, thể chế nói trên
còn chịu sự tác động nhất định về phạm vi, mức
độ của một số phong tục, tập quán, quy định của
luật tục với tư cách là thể chế phi chính thức,
nhất là trong trường hợp có sự xung đột giữa
thể chế này với một số quy định của thể chế
chính thức. Đây là vấn đề thường xảy ra trên
thực tế ở các địa phương có cộng đồng dân cư
là người dân tộc thiểu số nên rất cần được nhận
thức thấu đáo để có sự trù liệu về phương cách
giải quyết.

Từ cơ sở thể chế trên đây, thiết chế của hoạt
động tham gia xây dựng Đảng của nhân dân

các dân tộc ở Tây Nguyên bao gồm: Đảng bộ
từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong đó cấp ủy các cấp và
TCCSĐ đóng vai trò trọng yếu; các cơ quan
tham mưu, giúp việc của cấp ủy; đảng ủy, chi bộ
của các cơ quan nhà nước; đảng ủy, chi bộ trong
các tổ chức chính trị - xã hội; chi bộ trong các tổ
chức xã hội - nghề nghiệp. Chính quyền địa
phương từ cấp tỉnh xuống cơ sở. Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội
và tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp ở Tây
Nguyên. Các tổ chức trong cộng đồng dân cư
(thôn, tổ dân phố, buôn…) và người đứng đầu
các tổ chức đó (thôn trưởng, tổ trưởng, già
làng, trưởng bản…).

Các tổ chức trên đây được thành lập trên
những cơ sở chính trị - pháp lý cụ thể quy định
rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương
thức và phạm vi hoạt động với tư cách là bộ
phận của hệ thống chính trị, là tổ chức thực
hiện quyền làm chủ của nhân dân từ cấp tỉnh
đến cơ sở, “cánh tay nối dài” của cơ sở. Các tổ
chức nói trên có sự phân công, phối hợp và
kiểm soát trong mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ
lẫn nhau trong hoạt động. Theo đó, mỗi tổ
chức đều có vai trò nhất định trong thiết chế
để nhân dân tham gia xây dựng Đảng nhưng
vai trò chủ đạo luôn thuộc về các cơ quan
đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội.

Vai trò và mối quan hệ giữa các thành tố
trong cơ chế để nhân dân các dân tộc tây
nguyên tham gia xây dựng Đảng

Trong tổng thể hoạt động tham gia xây dựng
Đảng của nhân dân các dân tộc ở Tây Nguyên,
cơ chế có vai trò rất quan trọng và không thể
thay thế. Thể chế là phương tiện “chuyển hóa”
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, các quy định của tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp về sự tham gia của nhân dân vào đời
sống chính trị ở địa phương nói chung, tham
gia xây dựng Đảng nói riêng. Trong đó, quy
định các quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham
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gia, các nội dung, hình thức, phạm vi, phương
pháp tham gia xây dựng Đảng. Tuy nhiên, cần
lưu ý rằng, trong một số trường hợp, thể chế
chính thức có thể xung đột với thể chế không
chính thức (phong tục, tập quán, luật tục) đang
tồn tại ở Tây Nguyên. Vì thế, cần có phương
pháp vận dụng phù hợp để phát huy sự tương
tác tích cực, thuận lợi, loại trừ những xung đột
bất lợi ở mức cao nhất.

Trong cơ chế để nhân dân các dân tộc ở Tây
Nguyên tham gia xây dựng Đảng, thiết chế
chính là nền tảng, linh hồn.

Thiết chế bảo đảm sự tham gia xây dựng
Đảng của nhân dân chính là tổ chức bộ máy
của Đảng, chính quyền địa phương và tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
các cấp ở Tây Nguyên. Bên cạnh đó là các
hình thức tổ chức tự quản của nhân dân ở cơ
sở (thôn, làng, buôn, tổ dân phố…). Gắn liền
với những tổ chức này là nhân dân địa phương,
trong đó nòng cốt là đội ngũ đảng viên, cán bộ,
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,
thành viên các tổ chức chính trị - xã hội, người
đứng đầu các tổ chức tự quản ở cơ sở. Về
nguyên tắc, các tổ chức này phải được thiết kế,
vận hành và kiểm soát theo đúng chức năng,
nhiệm vụ, thẩm quyền trên cơ sở phân công
quyền lực; có mối quan hệ  phối hợp với nhau
mật thiết và hiệu quả.

Cơ chế là phương tiện để kiểm tra, giám sát
và xử lý vi phạm trong hoạt động tham gia xây
dựng Đảng của nhân dân ở các cấp địa
phương. Điều này được thể hiện ở cả thể chế
và thiết chế. Theo đó, thể chế sẽ đóng vai trò
là quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, quy phạm
cụ thể cho nội dung, hình thức, phạm vi,
phương pháp kiểm tra, giám sát; trách nhiệm,
hành vi vi phạm và các chế tài áp dụng tương
ứng... Thiết chế với các tổ chức, bộ máy và yếu
tố con người sẽ là yếu tố vật chất để tổ chức
thực thi thể chế nói trên. Vai trò này của cơ chế
không chỉ là điều kiện quan trọng bảo đảm cho

nhân dân được tham gia xây dựng Đảng một
cách đúng đắn, hiệu quả, mà còn bảo đảm tính
pháp chế nghiêm minh của cơ chế.

Một số lưu ý khi xây dựng, vận hành cơ
chế để nhân dân các dân tộc ở tây nguyên
tham gia xây dựng Đảng

Thứ nhất, cơ chế là sản phẩm của mối quan
hệ mật thiết, tương tác lẫn nhau giữa thể chế
và thiết chế. Theo đó, thể chế quy định nguyên
tắc, cách thức, quy trình tổ chức và hoạt động
của một hệ thống thiết chế. Sự tồn tại và vận
động của một thiết chế là kết quả của một thể
chế tương ứng. Cho nên, không có thể chế thì
không có thiết chế và thiết chế là “con đẻ” của
một thể chế nhất định. Sự hợp lý, hiệu lực, hiệu
quả giữa thiết chế và thể chế sẽ là tiêu chí đánh
giá chất lượng của cơ chế.

Thứ hai, cơ chế do con người xây dựng và
vận hành, là sản phẩm của nhận thức, phản ánh
nhu cầu, lợi ích, mục tiêu của con người được
đại diện bởi Nhà nước hoặc những thiết chế,
tổ chức nhất định trong xã hội của một giai
đoạn lịch sử nhất định. Cho nên trình độ nhận
thức và phạm vi đại diện cho nhu cầu, lợi ích
và năng lực của con người khi xây dựng và vận
hành thể chế, cơ chế sẽ là yếu tố quyết định
chất lượng, hiệu quả của chúng đối với hoạt
động chung của xã hội. Bởi vậy, các nhân tố
chủ quan, nhất là nhân tố lợi ích của con người
có thể tác động tích cực, tiêu cực hoặc vừa tích
cực lại vừa không tích cực đến cơ chế. Vì thế,
xây dựng và hoàn thiện cơ chế mà bỏ qua hoặc
xem nhẹ yếu tố chủ quan với tư cách là chủ
thể, mục tiêu, động lực sẽ là sai lầm.

Thứ ba, thể chế, thiết chế và cơ chế là sản
phẩm của một giai đoạn lịch sử nhất định.
Trong khi đó, thực tiễn lại luôn biến đổi nhanh
chóng, phức tạp, khó lường. Vì thế, ngoại trừ
những trường hợp được dự liệu tốt, có khả
năng đi trước, mở đường cho thực tiễn thì nhìn
chung các thể chế, cơ chế có xu hướng chậm
bắt kịp với những biến đổi của xã hội, trở nên
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không còn phù hợp, thậm chí lạc hậu và cản
trở sự phát triển. Cho nên, việc nhận diện thực
trạng thể chế, cơ chế để phát hiện những hạn
chế, bất cập nhằm điều chỉnh, hoàn thiện
chúng là yêu cầu khách quan, cấp thiết.

Tóm lại, cơ chế để nhân dân các dân tộc ở
Tây Nguyên tham gia xây dựng Đảng là một

chỉnh thể bao gồm các bộ phận cấu thành (thể
chế, thiết thế). Nhờ đó, cơ chế này có vai trò
quan trọng trong việc thể chế hóa, kiến tạo các
điều kiện về tổ chức, con người nhằm đảm
bảo tính hiệu quả trong việc tham gia xây
dựng Đảng của nhân dân các dân tộc ở Tây
Nguyên r

quyết trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Việc làm
hiệu quả này đã và đang được nhân rộng ở tất
cả các loại hình chi bộ trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo các quận, huyện, thị ủy tại Hà Nội
nhận thức rõ việc tham dự sinh hoạt chi bộ là
kênh hữu hiệu để nắm bắt, lắng nghe tiếng nói
từ cơ sở. Bởi vậy, các đồng chí Ủy viên BTV,
Ủy viên BCH đảng bộ quận, huyện, thị xã đều
chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện
nghiêm túc chế độ đi thực tế địa bàn, dự sinh
hoạt chi bộ tại khu dân cư định kỳ hằng tháng.
Các đồng chí được phân công dự sinh hoạt với
chi bộ tìm hiểu đặc điểm tình hình địa phương,
lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề
xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phản
ánh với cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Nhiều ý
kiến, kiến nghị hoặc vấn đề còn băn khoăn của
đảng viên được giải đáp ngay từ chi bộ, tạo
được sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ,
đảng viên và nhân dân.

Tại Bạc Liêu, hòa Bình, Quảng ninh,
thanh hóa… việc phân công các đồng chí
cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo theo dõi, hướng
dẫn và trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn
dân cư; ban hành hướng dẫn nội dung sinh
hoạt chi bộ, phát hành tài liệu thông tin nội bộ
dùng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ… là việc
làm nền nếp, thường xuyên trong nhiều năm
qua. Tại Quảng nam, BTV Tỉnh ủy đã ban
hành Kế hoạch số 279-KH/TU ngày 2-12-

2019 về việc tham dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ
dân phố đối với các đồng chí Ủy viên BCH
Đảng bộ tỉnh. Theo đó, phân công cụ thể các
đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên
dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư ít nhất 1
lần/năm, sinh hoạt BCH đảng bộ xã, phường,
thị trấn ít nhất 1 lần/năm…

Hiện nay, thái Bình đang triển khai thực
hiện Đề án “Xây dựng mô hình chi bộ kiểu
mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh
giai đoạn 2022-2025”. Mỗi huyện ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khảo sát chọn trong
mỗi loại hình chi bộ từ 1 đến 3 chi bộ thực hiện
thí điểm. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 20%
chi bộ đạt tiêu chí mô hình chi bộ kiểu mẫu.
Theo đó, các “Chi bộ kiểu mẫu” được xây
dựng theo mô hình “Chi bộ 5 tốt”. Trong đó,
hai tiêu chí về chất lượng sinh hoạt chung;
thực hiện đúng ngày sinh hoạt chi bộ theo quy
định của Điều lệ Đảng và Tỉnh ủy; ứng dụng
hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
trong sinh hoạt đảng. Ba tiêu chí còn lại về
chất lượng đảng viên sẽ căn cứ vào điều kiện,
đặc điểm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ của
mỗi loại hình chi bộ để có những tiêu chuẩn
riêng. Mô hình được đánh giá sẽ là giải pháp
quan trọng góp phần xây dựng TCCSĐ trong
sạch, vững mạnh tiêu biểu từ cơ sở; góp phần
đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất
lượng đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng
- an ninh ở địa phương r

ĐỔI MỚI SINH HOẠT...
(Tiếp theo trang 9)
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thành công ở giai đoạn thí điểm
Ngày 21-11-2014, UBND TP. Hồ Chí Minh

ra Quyết định số 5715/QĐ-UBND về việc ban
hành Quy chế thực hiện thí điểm một số chính
sách thu hút chuyên gia khoa học - công nghệ
vào làm việc tại 4 đơn vị: Khu Công nghệ cao,
Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Viện Khoa
học và Công nghệ tính toán và Trung tâm
Công nghệ sinh học thành phố. 

Theo đó, Thành phố cho phép các đơn vị
nêu trên được ký hợp đồng thuê chuyên gia
trong và ngoài nước để thực hiện các chương
trình, đề tài khoa học trọng điểm và đào tạo đội
ngũ cán bộ, kỹ sư, nghiên cứu viên tiếp cận
chuẩn quốc tế với nhiều chính sách hấp dẫn.
Chuyên gia khoa học - công nghệ được ký hợp
đồng lao động theo thời gian thực hiện nhiệm
vụ khoa học - công nghệ; được hưởng ưu đãi
về lương, phụ cấp, đi lại; được hưởng thu nhập
theo thỏa thuận trực tiếp giữa thủ trưởng đơn
vị với các chuyên gia. Việc tăng thêm thu nhập
hoặc phụ cấp sẽ được thỏa thuận lại khi ký hợp
đồng lao động vào kỳ tiếp theo nhưng không
quá 150 triệu đồng/tháng. Chuyên gia khoa

học - công nghệ là chủ nhiệm đề án được phân
chia lợi nhuận trên sản phẩm nghiên cứu được
chuyển giao vào sản xuất - kinh doanh hoặc
thương mại hóa theo quy định của Luật
Chuyển giao công nghệ và Luật Sở hữu trí tuệ.
Chuyên gia khoa học - công nghệ được hỗ trợ
kinh phí tham dự các hội nghị, hội thảo khoa
học trong và ngoài nước có nội dung, chủ đề
phù hợp với chuyên môn và nhiệm vụ khoa
học - công nghệ được giao, mức hỗ trợ cụ thể
theo quy định hiện hành; được bảo đảm các
điều kiện thuận lợi về phòng làm việc, trang
thiết bị và vật tư, phòng thí nghiệm, cơ sở thực
nghiệm, hệ thống thông tin và các điều kiện
cần thiết khác phù hợp với yêu cầu thực hiện
nhiệm vụ khoa học - công nghệ; được bố trí
nhà ở công vụ (đối với đơn vị có nhà ở công
vụ) hoặc tạo điều kiện thuận lợi để mua nhà,
ổn định chỗ ở…

Trong giai đoạn 2014-2018, Thành phố đã
thu hút được 15 chuyên gia, nhà khoa học (8
giáo sư, 5 tiến sĩ, 1 thạc sĩ và 1 kỹ sư), gồm 2
chuyên gia trong nước, 5 chuyên gia người
nước ngoài, 8 chuyên gia là người Việt Nam

sức hấp dẫn mới trong chính sách thu hút nhân tài
Của TP. Hồ CHí mINH

ĐINH THàNH

Cách đây gần 10 năm, TP. Hồ Chí Minh đã “trải thảm đỏ mời nhân tài”
khi triển khai thực hiện thí điểm chính sách đãi ngộ về thu hút chuyên gia,
nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt vào làm việc trong khu vực công.
Tuy nhiên, sau giai đoạn thí điểm, một số chính sách đãi ngộ, trong đó có
thu nhập hằng tháng giảm nên nhiều chuyên gia rời đi, đồng thời việc thu
hút người mới cũng không đạt kết quả như kỳ vọng. Trước yêu cầu đẩy mạnh
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Thành phố cần sớm điều chỉnh cơ
chế, chính sách để thu hút và giữ chân được nhiều nhân tài.



đang định cư ở nước ngoài. Trong đó, Viện
Khoa học và Công nghệ tính toán (thuộc Sở
Khoa học và Công nghệ) có 6 chuyên gia,
Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố
(thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn) có 3 chuyên gia, Ban Quản lý Khu Nông
nghiệp công nghệ cao có 1 chuyên gia, Ban
Quản lý Khu Công nghệ cao có 5 chuyên gia.
Các chuyên gia là các cá nhân có nhiều thành
tích nghiên cứu và uy tín trong ngành, lĩnh vực
chuyên môn của các trường đại học tại các
nước phát triển hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ,
úc, Pháp, Ca-na-đa, Nhật Bản… 

Tính đến hết năm 2017, các chuyên gia, nhà
khoa học đã đóng góp gần 20 công trình, đề tài
khoa học có chất lượng; trực tiếp nghiên cứu
và hỗ trợ thực hiện gần 120 bài báo khoa học
đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy
tín trong và ngoài nước. Các công trình nghiên
cứu đã được ứng dụng rộng rãi trong ngành,
lĩnh vực có liên quan; một số kết quả được sử
dụng làm cơ sở để định hướng phát triển các
nhóm, lĩnh vực khác (công nghệ vật liệu nano
sử dụng trong ngành công nghệ sinh học, y
học, nông nghiệp và môi trường…). Bên cạnh
đó, có 60 cán bộ nghiên cứu, học viên, nghiên
cứu sinh đã được các chuyên gia trực tiếp
hướng dẫn luận án, đề tài nghiên cứu để hoàn
tất các chương trình đào tạo sau đại học trong
và ngoài nước. Các chuyên gia, nhà khoa học
cũng đồng thời tham gia vận động thành lập
các trung tâm hợp tác nghiên cứu quốc tế (Đề
án thành lập Trung tâm Nghiên cứu chuyển
giao công nghệ Nhật Bản - Việt Nam theo
hướng tự chủ tài chính), tổ chức các hội nghị
khoa học, tạo cầu nối trao đổi, chia sẻ kiến
thức học thuật giữa Việt Nam và các quốc gia
trên thế giới, đặc biệt là thu hút đầu tư, chuyển
giao công nghệ tại Khu Công nghệ cao. Viện
Khoa học và Công nghệ tính toán đã tổ chức 2
hội thảo khoa học chuyên ngành, trong đó có
Hội thảo quốc tế về Khoa học và Công nghệ

tính toán lần thứ III (ICCSE-3) tháng 11- 2016
với sự tham gia của gần 200 nhà khoa học
quốc tế, trong đó có 3 nhà khoa học hàng đầu
thế giới. Năm 2017, Ban Quản lý Khu Nông
nghiệp công nghệ cao đã tổ chức Hội thảo
quốc tế Nấm học châu Á năm 2017 (Asian
Mycological Congress 2017) tại TP. Hồ Chí
Minh, quy tụ hơn 200 nhà khoa học quốc tế
đến từ 23 nước là thành viên và khách mời của
Hiệp hội Nấm học châu Á…

Qua 5 năm triển khai thí điểm mô hình thu
hút chuyên gia, 4 đơn vị đã có những bước
phát triển về phát triển nguồn nhân lực, nâng
cao chất lượng nghiên cứu, đa dạng hóa sản
phẩm khoa học đáp ứng nhu cầu thị trường.
Các chuyên gia đã phát huy vai trò chủ động,
tích cực và tiên phong trong tổ chức nghiên
cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến, tham
gia đào tạo lực lượng nghiên cứu góp phần
nâng cao năng lực triển khai thực hiện các
nhiệm vụ khoa học - công nghệ của các cơ
quan, đơn vị. Chính sách thu hút nhân tài đã
góp phần tạo động lực mới trong phát triển các
ngành, lĩnh vực mũi nhọn, công nghệ cao của
Thành phố trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Còn những vướng mắc ở giai đoạn tiếp
theo

Kết thúc giai đoạn thí điểm, UBND TP. Hồ
Chí Minh ban hành Quyết định số
17/2019/QĐ-UBND ngày 4-7-2019 về chính
sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia,
nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối
với lĩnh vực Thành phố có nhu cầu trong giai
đoạn 2019-2022 với những cơ chế, chính sách
thu hút cụ thể.

Thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-
UBND, năm 2020 Thành phố lên kế hoạch thu
hút chuyên gia, nhà khoa học vào 14 vị trí
thuộc 4 cơ quan, đơn vị, gồm: Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công
nghệ cao, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao
(CNC) và Viện Khoa học và Công nghệ tính
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toán (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ). Mặc
dù các đơn vị đã tích cực mời gọi nhưng chỉ
có duy nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao
tuyển được 5 người. Các chuyên gia thu hút
được cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao
gồm: TS. Hoàng Thế Bân (tư vấn xây dựng,
phát triển Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao
công nghệ); ông Ngô Huỳnh Thiện (kiều bào
Bỉ, phát triển công nghệ vật liệu mới); ông
Masakazu Aono (chuyên gia Nhật Bản về phát
triển công nghệ vật liệu mới); ông Kazuhiko
Nakamura (chuyên gia Nhật Bản về công nghệ
vi cơ điện tử - MEMS) và ông Susumu
Sugiyama (chuyên gia Nhật Bản về công nghệ
vi cơ điện tử - MEMS). Tuy nhiên, do ảnh
hưởng của đại dịch COVID-19, 4/5 chuyên gia
chưa ký hợp đồng nên chưa chính thức làm
việc; TS. Hoàng Thế Bân đang làm việc tại
Khu Công nghệ cao nhưng ông không phải
người mới vì đã đến làm việc từ năm 2016.

Như vậy, giai đoạn 2019-2022, TP. Hồ Chí
Minh chỉ thu hút được 1 chuyên gia từ giai
đoạn thí điểm tiếp tục ở lại làm việc chứ chưa
thu hút được thêm người mới. Bên cạnh đó,
các đơn vị cũng không “giữ chân” được
chuyên gia, nhà khoa học đã thu hút ở giai
đoạn 2014-2018; 14/19 người đã chấm dứt hợp
đồng và rời đi, trong đó có 4 chuyên gia của
Trung tâm Sinh học. 

Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn
đến kết quả thu hút nhân tài đạt thấp trong 3
năm gần đây so với giai đoạn thí điểm là do có
sự chênh lệch về thu nhập. Ở chương trình thí
điểm, chuyên gia có thể được Thành phố trả
lương cao nhất lên tới 150 triệu đồng/tháng.
Nhưng, với chương trình chính thức, chuyên
gia có học hàm giáo sư, phó giáo sư được
hưởng bậc 2 (hệ số 9,4), mỗi tháng nhận 14
triệu đồng; các trường hợp còn lại nhận hơn 13
triệu đồng mỗi tháng. Mức lương này tuy cao
hơn so với mặt bằng chung của khu vực công
lập, nhưng thực tế chỉ tương đương thu nhập

của một kỹ sư làm việc cho doanh nghiệp nước
ngoài nên nhiều chuyên gia cho rằng lương họ
nhận được chưa xứng đáng với công sức bỏ ra.
Bên cạnh đó, quy trình tuyển dụng khá phức
tạp, gồm nhiều khâu cũng là trở ngại đối với
người ứng tuyển. Ở giai đoạn thí điểm, chuyên
gia chỉ mất 2 tháng từ khi nộp đơn đến khi làm
việc; nhưng với chương trình chính thức,
chuyên gia phải mất 2 năm mới được ký hợp
đồng do phải qua quy trình 5 bước và thông
qua Hội đồng tuyển chọn. Các chuyên gia còn
phải đến báo cáo, phỏng vấn, thể hiện năng
lực, điều mà những người thành công, có danh
tiếng rất ngại thực hiện. 

Nguyên nhân, theo lãnh đạo Sở Nội vụ, cơ
quan tham mưu cho UBND thành phố về
chính sách thu hút chuyên gia, 3 năm qua đại
dịch COVID-19 khiến việc thu hút nhân tài
của Thành phố gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh
đó, một số cơ quan thiếu kinh nghiệm, chưa
nắm rõ thực trạng, giải pháp đưa ra chưa phù
hợp thực tiễn dẫn đến chưa tạo được sức hút
với các nhà khoa học trong, ngoài nước. Một
số đơn vị chưa làm tốt vai trò tham mưu trong
việc phát hiện, tuyển chọn, đánh giá, phát huy
năng lực chuyên gia cũng như xây dựng đội
ngũ cộng sự kế thừa… 

giải pháp tháo gỡ
Trước các bất cập trong chính sách thu hút

nhân tài, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hội
thảo khoa học để tìm ra giải pháp khả thi trong
giai đoạn tới, trong đó có một số nhiệm vụ, giải
pháp đáng chú ý sau:

Một là, từ nay đến năm 2025 và các năm
tiếp theo, Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư phát
triển các khu công nghệ cao, các khu kinh tế
và nhiều khu công nghiệp cũng như đẩy mạnh
các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao mang
tính cạnh tranh quốc tế. Do đó, Thành phố cần
đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách để phải
thu hút được đội ngũ trí thức có trình độ, năng
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Vượt lên gian khó
Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược

quan trọng, vùng đất giàu truyền thống văn hóa
và đấu tranh cách mạng kiên cường. Ngay sau
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước,
quân và dân các dân tộc Tây Nguyên đã khẩn
trương tiến hành khắc phục hậu quả chiến
tranh, phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy tiềm
năng, từng bước làm hồi sinh địa bàn chiến
lược này. Đây thực sự là công việc khó khăn,
gian khổ, đòi hỏi phải có sự nỗ lực lớn của cấp
ủy, chính quyền và nhân dân, cùng lực lượng
chuyên trách. 

Đó cũng là cơ sở và tiền đề để Chủ tịch Hội
đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính
phủ) ban hành Quyết định số 68/QĐ-HĐBT
ngày 20-2-1985 thành lập Binh đoàn 15, trực
thuộc Bộ Quốc phòng với nhiệm vụ chủ yếu
là “Xây dựng khu kinh tế - quốc phòng, phát
triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với quốc
phòng, an ninh trong xây dựng nền quốc
phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn chiến

lược Tây Nguyên”.
Những ngày đầu thành lập, Binh đoàn 15

gặp muôn vàn khó khăn. Đơn vị đứng chân
trên dọc tuyến biên giới tiếp giáp với Lào và
Căm-pu-chia dài hơn 251 km, địa bàn chủ yếu
là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng,
đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc hai
tỉnh Gia Lai và Kon Tum; kinh tế - xã hội còn
nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, lạc
hậu, trình độ dân trí thấp. Trong khi đó, kinh
nghiệm và kiến thức quản lý kinh tế của đội
ngũ cán bộ Binh đoàn còn hạn chế; mô hình
kinh tế - quốc phòng chưa có tiền lệ; vốn, máy
móc và phương tiện kỹ thuật eo hẹp; diện tích
đất tự nhiên đa phần là đồi núi, rừng hoang
hóa, ẩn chứa hiểm họa do chiến tranh để lại
như bom, mìn, chất độc hóa học, dịch bệnh…
Một số nơi còn tàn quân Fulro liên tục quấy
nhiễu, chống phá chính quyền và cuộc sống
của nhân dân.

Với bản lĩnh của người lính, bằng quyết
tâm, nghị lực và trí tuệ, cùng với lòng nhiệt
huyết cách mạng, sự chịu đựng gian khổ, bền

Binh đoàn 15

tô thắm hình ảnh “bộ đội cụ hồ” trên đại ngàn tây nguyên
Đại tá KHUấT BÁ CAO

Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng

Gần 38 năm qua, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn
15 luôn gắn bó với nhân dân, cải biến dải đất rộng lớn khu vực biên giới trở
thành một vùng phát triển năng động; tạo ra những điểm sáng về kinh tế,
văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; tạo dựng niềm tin yêu, gắn bó giữa
cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc với người lính “Bộ đội Cụ Hồ”,
xây chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; xứng đáng
với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước
trao tặng.



bỉ và vững vàng, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ,
người lao động Binh đoàn 15 đồng cam cộng
khổ, vượt khó vươn lên, tiên phong đi mở đất;
vừa thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội được Bộ Quốc phòng giao, vừa
hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp
phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn đứng chân, giúp đỡ hai
nước bạn Lào và Căm-pu-chia, góp phần xây
dựng, củng cố mối quan hệ quốc tế tốt đẹp,
thân thiện, bền vững giữa ba nước Việt Nam -
Lào - Căm-pu-chia. 

Từ năm 1985 đến năm 1990, Binh đoàn tổ
chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là mở
rộng sản xuất, xây dựng hàng trăm điểm dân
cư; phát triển kinh tế đi đôi với giữ vững an
ninh chính trị trên toàn tuyến biên giới Bắc
Tây Nguyên, tập trung chủ yếu ở hai tỉnh Gia
Lai và Kon Tum. Từ năm 1991, Binh đoàn chủ
động chuyển đổi từ mô hình kế hoạch hóa sang
tự chủ hạch toán đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh
2 sản phẩm chủ lực là cao su và cà phê, Binh
đoàn từng bước mở rộng thêm các ngành nghề
phục vụ sản xuất và đời sống, ngày càng đáp
ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường. 

Đến nay, Binh đoàn quản lý, khai thác trên
40.000 ha cao su, 200 ha cà phê, 74 ha lúa
nước, hơn 40 ha đồng cỏ chăn nuôi; xây dựng
6 nhà máy chế biến cao su với công suất hơn
40.000 tấn/năm; 1 nhà máy sản xuất phân vi
sinh công suất hơn 20.000 tấn/năm, 1 phân
xưởng chế biến gỗ cao su, 1 trường cao đẳng
nghề, tạo việc làm thường xuyên cho hơn
16.000 lao động. Trong đó, lao động là đồng
bào DTTS chiếm trên 55%. Giải quyết công
ăn việc làm, chuyển giao kỹ thuật cho bà con
các dân tộc vươn lên thoát nghèo, làm giàu
thực sự là một kỳ tích, đúng như lời của đồng
chí Sô Lây Tăng, nguyên Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum: “Mảnh đất
tưởng chừng hoang sơ và bom đạn sót lại từ
thời chiến tranh đã cho con người một nguồn

hạnh phúc thật đáng trân trọng”.
Ngoài nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, Binh

đoàn luôn chú trọng xây dựng các lực lượng
vững mạnh; tổ chức huấn luyện, diễn tập phù
hợp với các phương án trong khu vực phòng
thủ của các tỉnh, thành phố; ký kết và thực hiện
hiệu quả quy chế phối hợp với lực lượng Công
an, Quân đội của 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum. 

Xây chắc “thế trận lòng dân”
Với mục tiêu sắp xếp, ổn định dân cư theo

phương châm “Phát triển và mở rộng sản xuất
đến đâu, xây dựng khu dân cư, phát triển kinh
tế - văn hóa - xã hội đến đó”, Binh đoàn luôn
chú trọng bố trí các đơn vị trực thuộc ở các địa
bàn trọng yếu, các đội sản xuất sát đường biên
xen kẽ với các thôn làng trên địa bàn các xã,
huyện, tạo dựng thế trận quốc phòng toàn dân
gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc
trong khu vực phòng thủ; mỗi công nhân là
một chiến sĩ, mỗi cụm điểm dân cư, thôn làng
là một cụm đơn vị sẵn sàng chiến đấu. 

Phương châm nhất quán và xuyên suốt được
các cấp ủy, chỉ huy của Binh đoàn triển khai
thực hiện ở đây là: “Binh đoàn gắn với tỉnh và
huyện, công ty gắn với huyện và xã, đội sản
xuất gắn với thôn làng, hộ công nhân người
Kinh gắn với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”.
Binh đoàn luôn thực hiện hiệu quả công tác
dân vận, tham gia phòng, chống, khắc phục
hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn,
cứu đói giai đoạn giáp hạt, xóa đói, giảm
nghèo; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa
truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS,
xây dựng nông thôn mới. Binh đoàn ký Quy
chế phối hợp công tác với 5 huyện, thành phố
của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum; các công ty,
đơn vị trực thuộc tổ chức kết nghĩa với 271
thôn, làng trong nước, 4 xã thuộc tỉnh rat-ta-
na-ki-ri (Căm-pu-chia) và 6 bản thuộc tỉnh A-
ta-pư (Lào). Binh đoàn còn sáng tạo, thực hiện
mô hình “Gắn kết hộ” giữa hộ gia đình công
nhân người Kinh với hộ gia đình người đồng
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bào DTTS; đã có gần 5.000 cặp hộ gắn kết,
phát huy hiệu quả trong việc nâng cao kiến
thức, đời sống và thắt chặt tình đoàn kết, gắn
bó giữa các dân tộc. 

Binh đoàn đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây
dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, vừa phục vụ sản
xuất, vừa phục vụ dân sinh và phục vụ an ninh
- quốc phòng như làm mới, sửa chữa hơn
1.500 km đường giao thông liên thôn, liên xã,
400 km đường điện. Đã xây dựng, tu sửa hàng
trăm nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà rông văn
hóa, hàng ngàn nhà đồng đội, nhà tình thương,
nhà tình nghĩa, nhà mái ấm công đoàn, nhà
nghĩa tình hội viên, nhà dự án di dân cho cán
bộ, đoàn viên, hội viên và các hộ gia đình
chính sách, người có công, hộ gia đình đặc biệt
khó khăn về nhà ở. Đã tu sửa, xây dựng hàng
chục hồ, đập, hàng trăm giếng khoan, 8 trường
tiểu học, THCS, 2 trường tiểu học, trung học
nội trú, 11 trường mầm non với 130 điểm
trường, 325 nhóm lớp, gần 7.000 cháu, trong
đó có hơn 2.000 con em đồng bào DTTS. Đã
nâng cấp, xây dựng 1 bệnh viện với 200
giường, 11 bệnh xá quân - dân y kết hợp. Hằng
năm, khám, chữa bệnh cho hơn 50.000 lượt
cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân
trên địa bàn.

Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc
phòng, các cấp ủy, chỉ huy Binh đoàn 15 luôn
chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng
các lực lượng trong sạch, vững mạnh. Hằng
năm, Binh đoàn tổ chức huấn luyện, diễn tập
phù hợp với các phương án trong khu vực
phòng thủ của các tỉnh, thành phố. Bố trí các
chốt tự vệ ở các vị trí trọng yếu, thường xuyên
tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ địa bàn, bảo
vệ tài sản đơn vị, các công trình ở khu vực biên
giới, bảo vệ mốc giới quốc gia. Nắm chắc tình
hình, chủ động đấu tranh với các thế lực thù
địch, phản động; ngăn chặn không để xảy ra
các hiện tượng truyền đạo, vượt biên trái phép,
xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh, giữ vững

an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp
phần bảo vệ vững chắc an ninh và chủ quyền
biên giới.

Thực tiễn xây dựng và phát triển Binh đoàn
là minh chứng sống động khẳng định sự lãnh
đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, Nhà
nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng
về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng,
quốc phòng gắn với kinh tế. Những người lính
trên mặt trận kinh tế - quốc phòng đã hun đúc
nên truyền thống “Kiên định mục tiêu, vượt
mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên
cần, đoàn kết quyết thắng”; góp phần tô thắm
hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên địa bàn chiến
lược Tây Nguyên.

Chủ động, sáng tạo, đổi mới, phát triển 
Những năm gần đây, do nhiều yếu tố tác

động và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế
giới, giá mủ cao su, cà phê giảm sâu đã ảnh
hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất - kinh
doanh, đời sống và thu nhập của người lao
động. Trước tình hình đó, Binh đoàn đã kịp
thời đánh giá lại các nguồn lực, điều chỉnh sản
xuất, bố trí lao động phù hợp nhằm tăng năng
suất lao động, mở rộng thêm các ngành nghề
mới để tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho
người lao động; nghiên cứu phương án sử
dụng nguồn lực đất đai, con người hiệu quả
hơn, phù hợp với quá trình cơ cấu lại doanh
nghiệp.

Thời gian tới, thực hiện Nghị quyết số 05-
NQ/TW ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị “Về
tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn
2021-2030 và những năm tiếp theo”, Nghị
quyết số 230-NQ/QUTW ngày 2-4-2022 của
Quân ủy Trung ương “Về lãnh đạo thực hiện
tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn
2021-2030 và những năm tiếp theo”, Binh
đoàn sẽ thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà
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nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình
mới. Đẩy mạnh giáo dục, nâng cao bản lĩnh
chính trị, giữ gìn và phát huy bản chất “Bộ đội
Cụ Hồ” thời kỳ mới; không ngừng nâng cao
trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không
để bị động bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với địa
phương và các lực lượng kịp thời xử lý mọi
tình huống, bảo đảm địa bàn luôn ổn định về
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực
hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và
công tác đền ơn đáp nghĩa. Quan tâm chăm lo
giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho cán
bộ, chiến sỹ, người lao động.

Hai là, xây dựng Đảng bộ Binh đoàn vững
mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức
và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của TCCSĐ. Triển khai thực hiện
hiệu quả Nghị quyết 847-NQ/QUTW ngày 28-
12-2021 của Quân ủy Trung ương “Về phát
huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết
chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”,
xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững
mạnh, Binh đoàn vững mạnh toàn diện, “Mẫu
mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ. Triển khai thực hiện
hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Binh đoàn
về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chỉ
huy, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ xây dựng và phát triển Binh đoàn trong thời
kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển năng động
của đất nước. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng,
xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Ba là, phát huy nội lực, kế thừa thành quả
của Binh đoàn trong thực hiện nhiệm vụ quân
sự quốc phòng gắn với kinh tế - xã hội trên địa
bàn chiến lược Tây Nguyên. Đổi mới, nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận,

quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh
thần cho nhân dân trong vùng dự án; đặc biệt
quan tâm đến đồng bào DTTS tại chỗ. Tiếp tục
phối hợp với cấp ủy, chính quyền làm chuyển
biến nhận thức, bài trừ hủ tục lạc hậu, làm cản
trở tới quá trình phát triển của địa phương.
Tham gia tích cực với địa phương xây dựng
các cụm, điểm dân cư, thôn, làng, bản đạt các
tiêu chí về nông thôn mới. Xây dựng các công
trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, nâng
cao đời sống văn hóa của người dân, tăng
cường tiềm lực cho các khu vực phòng thủ.

Bốn là, tiếp tục phát huy thành quả trong
công tác đối ngoại quốc phòng, tập trung nâng
cao chất lượng, hiệu quả các dự án trên hai
nước bạn Lào, Căm-pu-chia. Giữ gìn mối quan
hệ đoàn kết với chính quyền, nhân dân địa
phương trong vùng dự án, chấp hành nghiêm
pháp luật, quy định của các nước sở tại, góp
phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị đặc biệt
giữa ba nước Đông Dương.

Năm là, quan tâm chăm lo thực hiện đầy đủ,
kịp thời công tác dân vận. Tiếp tục tổ chức các
lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân
tộc địa phương cho cán bộ, chiến sỹ, người lao
động để “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân
tin”. Thực hiện tốt công tác tôn giáo, phối hợp
với chức sắc, chức việc các tôn giáo để tuyên
truyền, giáo dục bà con giáo dân chấp hành
nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân
đội, quy định của đơn vị, sống “tốt đời, đẹp
đạo”, tích cực lao động, sản xuất, xây dựng gia
đình ấm no, hạnh phúc.

Bằng bàn tay, khối óc, công sức của tập thể
cán bộ, chiến sĩ và người lao động, Binh đoàn
15 đã biến một vùng đất nghèo, đồi cao, đất
dốc rộng lớn trên vành đai biên giới thành một
vùng phát triển năng động, tạo ra những điểm
sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng,
an ninh, tạo niềm tin yêu, gắn bó giữa cấp ủy,
chính quyền với nhân dân địa phương r
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Động lực tạo đà thi đua
Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị luôn được Đảng uỷ
Quân khu kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết
luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và
Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống
hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,
phong trào thi đua Quyết thắng. Bởi vậy, việc
học tập, rèn luyện, phấn đấu đã trở thành
nhiệm vụ tự thân của mỗi cán bộ, chiến sĩ, vì
mục tiêu xây dựng Quân khu vững mạnh,
xứng đáng với truyền thống cách mạng trên
quê hương Bác Hồ.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào
suy nghĩ, hành động, trở thành ý thức thường
trực, tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ,
Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã lãnh đạo,

chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục
nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên,
quần chúng về Chỉ thị số 05 với nhiều hình
thức như: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt
nghiêm túc các chuyên đề; Hội thi tuyên
truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”
và những tác phẩm tiêu biểu về Chủ tịch Hồ
Chí Minh từ cấp cơ sở đến cấp quân khu. Duy
trì thường xuyên, hiệu quả các hoạt động giao
lưu, tọa đàm về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; biểu dương,
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ
và phong trào thi đua Quyết thắng. 

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng
trong Đảng bộ coi trọng việc cụ thể hóa tiêu
chí học tập và làm theo Bác cùng với 5 chuẩn
mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tiêu chí
“xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được xây dựng
phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ
của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, bảo
đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và duy trì
nền nếp sinh hoạt hiệu quả. Các cơ quan, đơn

Lực Lượng vũ trang Quân khu 4
Saùng maõi phaåm chaát “Boä ñoäi Cuï Hoà”

PHÙNG NGọC THăNG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã cụ thể hóa thành những
tiêu chí, hành động, việc làm cụ thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn
quân khu. Từ phong trào thi đua đã nở rộ những mô hình hay, cách làm hiệu
quả, mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi người mỗi ngày học tập và rèn luyện, không
quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ
Hồ” - bộ đội của Nhân dân.



vị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện
nghiêm túc việc đăng ký học tập và làm theo
Bác. Nội dung đăng ký làm theo của tập thể,
cá nhân được cụ thể hóa, rõ việc, thiết thực,
không chung chung, dàn trải. Trên cơ sở tiêu
chí đã được đăng ký, cấp ủy, chỉ huy các cấp
thường xuyên kiểm tra, đánh giá những ưu,
khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực
hiện, nhất là những vấn đề về tư tưởng, kỷ
luật, phẩm chất đạo đức, lối sống; gắn kết quả
thực hiện các tiêu chí với bình xét, đánh giá
chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên hằng năm. Nhờ vậy
đã tạo ra phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa
lớn trong toàn Quân khu, thu hút, lôi cuốn cán
bộ, đảng viên, quần chúng học tập, tu dưỡng,
phấn đấu rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ
Hồ” thời kỳ mới.

Mệnh lệnh không lời
Cấp trên mẫu mực nêu gương chính là

“mệnh lệnh không lời” để cán bộ, chiến sĩ noi
theo, thi đua học tập và làm theo Bác Hồ. Bởi
vậy, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị,
các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh
đạo Bộ Tư lệnh Quân khu luôn xung kích đi
đầu, mẫu mực nêu gương. Dù bất cứ nhiệm vụ
nào, gian khổ, hiểm nguy đến mấy, các đồng
chí luôn có mặt “đi trước, về sau”, kiên cường
bám trụ, trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo, thực sự là
“linh hồn” để bộ đội vững tâm thực hiện và
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Từ đó càng
thôi thúc cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT
Quân khu thi đua làm nhiều việc tốt.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tham mưu,
Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật của
Quân khu luôn tích cực, mẫu mực “nói đi đôi
với làm”, thực sự là hình mẫu, điểm tựa để các
cơ quan, đơn vị cống hiến, lập công. Trong đó,
với chức năng là Cơ quan Thường trực thực
hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Cục Chính
trị đã hình thành và nhân rộng được nhiều
cách làm hay, mô hình tốt, điển hình trong học

tập và làm theo Bác Hồ, góp phần xây dựng
Cục Chính trị “Chuyên sâu, mẫu mực, chính
quy”, vững mạnh toàn diện, tạo sức lan tỏa
mạnh mẽ trong LLVT Quân khu.

Thi đua học tập và làm theo Bác Hồ, nhiều
mô hình mới đã phát huy hiệu quả như: “Tiết
kiệm bản thân để phần người khó”, “Gắn kết
yêu thương giữa lương và giáo”, góp cờ Tổ
quốc tặng ngư dân trên địa bàn bám biển với
chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Bộ Chỉ huy
Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An; “Nêu gương
mỗi ngày” ở Sư đoàn 968, Bộ CHQS tỉnh
Thanh Hóa; “Ngôi nhà 10.000 đồng”, “Tiết
kiệm bản thân, xây nhà cho người khó khăn”
của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế;
“Bữa cơm cho em” của Bộ CHQS tỉnh Quảng
Bình; “Mỗi tuần kể một câu chuyện về tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Sư đoàn
324, Lữ đoàn Thông tin 80; “Tiết kiệm phụ
cấp, giúp đỡ gia đình” của Sư đoàn 324, Sư
đoàn 968; “Đỡ đầu, nuôi dưỡng các cháu mồ
côi”, “Đảng viên đỡ đầu hộ nghèo” của các
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng; Mô hình “3 cần,
2 tận dụng” của Lữ đoàn 16; “Ba bám, ba rèn,
hai khắc phục”, “Ba nêu gương” của Lữ đoàn
Phòng không 283; “Người cán bộ gương mẫu”
của Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206; “Mỗi đơn
vị mỗi năm một công trình, biểu tượng có ý
nghĩa” của Lữ đoàn Công binh 414; “Tất cả
hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của
Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Quân y 268,
Cục Hậu cần... Những mô hình hay, việc làm
tốt đã từng ngày thấm sâu vào nhận thức và
hành động của mỗi người, trở thành động lực
to lớn thôi thúc cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân
khu vượt qua khó khăn, thách thức, hiểm
nguy, thi đua lập công. 

Trong học tập và làm theo Bác Hồ, Ngành
Hậu cần Quân khu đã cụ thể hóa các tiêu chí
gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua
“Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác
Hồ dạy” xây dựng được nhiều mô hình về tăng
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gia sản xuất; khai thác, tạo nguồn hợp lý, tăng
cường quản lý thực hành tiết kiệm, bảo đảm
tốt chế độ tiêu chuẩn, giữ vững và nâng cao
đời sống bộ đội; phòng chống dịch bệnh hiệu
quả... Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ngành Kỹ
thuật Quân khu luôn thấm nhuần sâu sắc lời
dạy của Bác Hồ “Mỗi viên đạn, mỗi khẩu súng
là mồ hôi nước mắt của đồng bào mình”, tích
cực đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai
thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn
tiết kiệm và an toàn giao thông”, bảo đảm đầy
đủ, kịp thời, chất lượng tốt, đồng bộ, an toàn
tuyệt đối vũ khí, trang bị cho mọi hoạt động
của LLVT Quân khu.

Những năm qua, bằng tấm lòng tri ân sâu
sắc với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha
anh đi trước, bằng tất cả tình cảm và trách
nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân
khu 4 luôn thực hiện tốt công tác chính sách
thương binh, liệt sĩ, người có công với cách
mạng, chính sách hậu phương Quân đội và
phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ
nguồn”, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Thực hiện phong trào thi đua “LLVT Quân
khu chung sức xây dựng nông thôn mới” và
phong trào “Cả nước chung tay vì người
nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng
năm các đơn vị trong LLVT Quân khu tổ chức
cho hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hành
quân về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo... để
giúp đỡ, vận động nhân dân xây dựng cuộc
sống mới.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng
với tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, cống
hiến, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã
tích cực hiến kế, góp công, thi đua hoàn thành
tốt nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị,
công tác hậu cần, kỹ thuật và thực hiện nhiệm
vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào. Mỗi mô
hình tốt, mỗi cách làm hay thực sự là những
bông hoa tỏa ngát hương thơm giữa vườn hoa

việc tốt của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu
4 trong học tập và làm theo Bác Hồ. 

những bông hoa bất tử
Học tập và làm theo Bác Hồ, trong thực

hiện bất cứ nhiệm vụ nào, cán bộ, chiến sĩ
LLVT Quân khu 4 cũng luôn gương mẫu đi
đầu, thầm lặng cống hiến. Tinh thần vì Nhân
dân phục vụ, vì Nhân dân mà chiến đấu, hy
sinh luôn là mệnh lệnh không lời, thấm vào
từng hành động, việc làm của người chiến sĩ
trên quê hương Bác Hồ. 

Trên địa bàn, ở đâu gian khổ, hiểm nguy, có
thiên tai, bão lũ, cháy rừng, dịch bệnh, ở đó có
cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sát cánh cùng
nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả.
Phòng, chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu
hộ, cứu nạn luôn được LLVT Quân khu xác
định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình,
khi có tình huống xảy ra thì từ người chỉ huy
cao nhất đến mọi cán bộ, chiến sĩ đều xông
pha “ra trận”, kịp thời ứng cứu người, tài sản
của nhân dân.

Trong “trận chiến” giữa thời bình ấy, đã có
những cán bộ, chiến sĩ không trở về, họ đã hy
sinh thân mình để mang lại bình yên cho nhân
dân. Nhớ mãi những ngày tháng 10, 11-2020,
bão lũ dồn dập đổ vào dải đất miền Trung,
trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh,
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Giữa rốn bão, tâm lũ, hàng chục nghìn lượt
cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động
viên và phương tiện của LLVT Quân khu 4
đã có mặt, không quản hy sinh, gian khổ,
dũng cảm chiến đấu với “giặc thủy”, bảo vệ
an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Trong cuộc chiến ấy, 32 cán bộ, chiến sĩ
LLVT Quân khu đã hy sinh. Sự hy sinh của
các anh đã kết nên những bông hoa bất tử, tỏa
sáng, thôi thúc những người ở lại phấn đấu
vươn lên, làm thật nhiều việc tốt, xứng đáng
là “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của Dân” như lời
Bác Hồ dạy r
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Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương
Đảng (khóa XIII) đã thảo luận chuyên
đề về đổi mới phương thức lãnh đạo

của Đảng - từ đổi mới phương thức lãnh đạo
của cấp ủy và cấp ủy viên các cấp đến đổi mới
phương thức lãnh đạo của những đảng viên
không có chức vụ đang chiếm một tỷ lệ lớn
trong tổng số đảng viên. 

Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý thực hiện vai trò lãnh đạo như thế
nào? Nhằm hiến kế cho Đảng nhận diện và tìm
phương cách giải quyết “một thực tế khá phổ
biến là số đảng viên không giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý dù chiếm tỷ lệ lớn nhưng nhiều
người lại chưa phát huy rõ vai trò lãnh đạo,
thậm chí có người xem mình là “người ngoài
cuộc” không khác gì quần chúng”. Trong các
giải pháp, tôi quan tâm đến việc đổi mới nội
dung, hình thức sinh hoạt đảng của các
TCCSĐ. Bởi, mọi đảng viên - từ các đảng viên
có chức vụ đến các đảng viên không có chức
vụ - đều phải thường xuyên sinh hoạt đảng ở
một TCCSĐ nhất định, đúng hơn là ở một chi
bộ đảng nhất định. Có thể nói, chất lượng sinh
hoạt chi bộ có vai trò quan trọng trong đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng và chính vì thế
cũng có thể nói đổi mới nội dung, phương thức
sinh hoạt đảng luôn là nỗi trăn trở của người
làm nghề tổ chức.    

Nhiều năm suy ngẫm về nghề, tôi thấy
trong các nội dung tham mưu của người làm
nghề tổ chức xây dựng Đảng đối với cấp ủy
và BTV cấp ủy cùng cấp, nội dung làm thế

nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của
các chi bộ - chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở - là nội dung “đặc thù” của
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bởi chỉ có
Ngành Tổ chức độc lập tham mưu. Trước hết
có thể thấy ở đây là vấn đề số lượng đảng
viên. Điều lệ Đảng quy định cứ có đủ ba đảng
viên chính thức là có thể thành lập một chi bộ
cơ sở mới. Tuy nhiên, với số lượng tối thiểu
này khó có thể có một cuộc sinh hoạt chi bộ
đạt yêu cầu chất lượng như mong đợi, bởi chỉ
cần một người vắng mặt có lý do chính đáng
là cuộc sinh hoạt dễ có nguy cơ bị… rút ngắn
đáng kể! Ngược lại, một chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở với khoảng trăm đảng viên
cũng sẽ rất khó để có một cuộc họp đạt yêu
cầu, cho nên không phải ngẫu nhiên mà một
số địa phương phải tính toán phương án xử lý
trường hợp này, chẳng hạn mới đây những
người làm nghề tổ chức ở Trà Vinh đã tham
mưu để BTV Tỉnh ủy có chủ trương thực hiện
thí điểm mô hình chia chi bộ có đông đảng
viên thành nhiều tổ đảng và cho phép những
chi bộ có đông đảng viên hằng tháng được
sinh hoạt tổ đảng thay cho sinh hoạt chi bộ
thường kỳ. Số lượng đảng viên trong chi bộ
có quy mô phù hợp sẽ tạo điều kiện tương tác
thuận lợi giữa bí thư chi bộ với tập thể và với
từng đảng viên dự sinh hoạt. Tuy nhiên, số
lượng đảng viên trong chi bộ có quy mô phù
hợp cũng mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa
đủ để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.

Nói sự tương tác giữa bí thư chi bộ với tập

Traên trôû cuûa ngöôøi laøm ngheà toå chöùc
vỀ đỔi mới nỘi dung, hÌnh thức sinh hoẠt đẢng

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



thể và với từng đảng viên dự sinh hoạt tức là
nói đến tác động qua lại giữa người đứng đầu
chi bộ với tập thể và với từng đảng viên. Tác
động theo chiều từ bí thư chi bộ đến tập thể và
đến từng đảng viên phải là tấm gương sáng về
tính tiên phong gương mẫu và nhất là phải có
đủ năng lực để điều hành nội dung nghị sự của
các cuộc sinh hoạt chi bộ. Chính vì lẽ đó bí thư
chi bộ phải có một uy thế chính trị đủ để trở
thành “ngọn cờ” của chi bộ và không ít trường
hợp nằm trong mô hình “nhất nguyên chế” -
thủ trưởng về mặt chính quyền đồng thời là bí
thư chi bộ, nhất là các chi bộ ở cơ quan hành
chính hay đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy
nhiên, những bí thư chi bộ theo mô hình “hai
trong một” như vậy không phải lúc nào cũng
thuận lợi trong việc phân thân và thường rất
khó “đồng thời là” mà thường nổi bật hơn, lấn
át hơn với vai trò thủ trưởng về mặt chính
quyền, dẫn đến các cuộc sinh hoạt chi bộ dễ
trở thành phần tiếp nối của các cuộc sinh hoạt
nghiệp vụ chuyên môn. Đặc biệt, dễ dẫn đến
tình trạng thiếu dân chủ trong sinh hoạt chi bộ,
quyết định của tập thể trong sinh hoạt đảng dễ
trở thành quyết định cá nhân người đứng đầu
do bị “định hướng”. Do đó, cái khó của người
đứng đầu chi bộ là vừa phải có uy thế chính trị
đủ để truyền cảm hứng cho đảng viên trong chi
bộ, lại vừa phải có tinh thần dân chủ, biết lắng
nghe và biết khơi gợi để tạo nên tác động theo
chiều từ tập thể và từng đảng viên trong suốt
quá trình xây dựng chi bộ thực sự trong sạch,
vững mạnh. 

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của
các chi bộ - chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở - còn có vấn đề ra nghị quyết và
tổ chức thực hiện nghị quyết. Nghị quyết tuy
rất quan trọng nhưng cũng chỉ là cái ngọn, cái
gốc nằm ở các nội dung nghị sự. Sinh hoạt chi
bộ không thể không quán triệt nghị quyết cấp
ủy cấp trên, chẳng hạn sinh hoạt chi bộ sắp đến
không thể không nghiên cứu quán triệt về các

nội dung Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung
ương Đảng (khóa XIII), càng không thể không
nghiên cứu quán triệt nghị quyết Hội nghị
Trung ương 6 về đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng và kế hoạch của các cấp ủy cấp
trên trực tiếp thực hiện nghị quyết quan trọng
này… Tuy nhiên, sinh hoạt chi bộ có chất
lượng không thể không thảo luận thật thấu đáo
việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trong
điều kiện thực tế của chi bộ mình như thế nào,
cần tiếp tục phát huy những ưu điểm sẵn có
nào và quan trọng hơn là cần tập trung khắc
phục những hạn chế, yếu kém nào trong
phương thức lãnh đạo của chính chi bộ mình
thời gian qua. Đặc biệt, làm thế nào để các
đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản
lý thực hiện tốt hơn, góp phần đáng kể hơn, có
hiệu quả hơn vai trò lãnh đạo của chi bộ mình.
Điều kiện thực tế của chi bộ không chỉ để phục
vụ cho việc quán triệt các nghị quyết cấp ủy
cấp trên, đưa nghị quyết cấp ủy cấp trên vốn
xuất phát từ cuộc sống trở lại tác động vào
cuộc sống, làm cho cuộc sống ngày càng tốt
đẹp hơn, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo,
cầm quyền của Đảng - “đội tiên phong của giai
cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của
nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam;
đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công
nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”
(Điều lệ Đảng); mà còn phục vụ cho việc ban
hành nghị quyết của bản thân chi bộ, nhằm giải
quyết những vấn đề bức xúc, thiết thực, “cần
làm ngay” liên quan trực tiếp đến chi bộ.
Chẳng hạn như có nguồn mà chưa phát triển
được đảng viên, hay như đảng viên đã có quyết
định nghỉ hưu nhưng không chuyển sinh hoạt
đảng về địa phương; hoặc liên quan đến cơ
quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi lãnh
đạo của chi bộ...

Đổi mới hình thức sinh hoạt đảng còn có
vấn đề hội họp trực tuyến. Có thể nói hội họp
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trực tuyến là thành tựu của khoa học - công
nghệ hiện đại, là kết quả của quá trình hội nhập
toàn cầu hóa. Mấy năm qua, khi toàn Đảng
cùng cả nước gồng mình phòng, chống đại
dịch COVID-19 thì vai trò không thể thiếu của
hội họp trực tuyến càng được khẳng định.
Nhưng người làm nghề tổ chức không thể
không trăn trở về việc làm thế nào để phát huy
tác dụng của sinh hoạt chi bộ trực tuyến hoặc
kết hợp sinh hoạt chi bộ trực tiếp với sinh hoạt

chi bộ trực tuyến, lại vừa bảo mật được những
thông tin cơ mật chỉ được phép phổ biến, trao
đổi trong một phạm vi nhất định, chẳng hạn
các vấn đề về công tác cán bộ và công tác nhân
sự đại hội có liên quan đến chi bộ… Nội dung
nào hoàn toàn có thể sinh hoạt chi bộ trực
tuyến, nội dung nào chỉ có thể sinh hoạt chi bộ
trực tiếp là điều mà người làm nghề tổ chức
cần trăn trở và dày công nghiên cứu để tham
mưu với cấp có thẩm quyền r

thức, nghiệp vụ, cần quan tâm chế độ, chính
sách cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là đối với
các bí thư chi bộ, thường trực tổ đảng nhằm
khuyến khích, động viên để họ hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. 

Ở Hòa Bình, trước thực trạng toàn tỉnh có
874 đồng chí thường trực tổ đảng nhưng trình
độ học vấn theo quy định mới đạt 86,5%. Có
trên 44% thường trực tổ đảng ở khu dân cư
chưa qua đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn;
trình độ lý luận chính trị chưa qua đào tạo
chiếm 42,33%. Nhằm kịp thời tháo gỡ những
vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của chi
bộ đông đảng viên, ngày 8-8-2022 BTV Tỉnh
ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về “Giải
pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
của đội ngũ cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng
ủy cơ sở và tổ trưởng tổ đảng ở những chi bộ
đông đảng viên”. Chỉ thị tập trung vào việc
thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy chi bộ. Làm tốt
công tác giới thiệu nhân sự, kiện toàn, bổ sung
cấp ủy chi bộ đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn,
điều kiện theo quy định. Đồng thời, thường
xuyên theo dõi, rà soát, kịp thời phát hiện
đảng viên có năng lực, uy tín, triển vọng phát
triển để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới
thiệu nhân sự bầu vào cấp ủy chi bộ, thường

trực tổ đảng; kiện toàn cấp ủy chi bộ, thường
trực tổ đảng. Xây dựng cơ chế, chính sách, chế
độ phụ cấp hằng tháng cho đội ngũ cấp ủy, bí
thư, phó bí thư và tổ trưởng tổ đảng ở chi bộ
trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở có
từ 50 đảng viên trở lên không có phụ cấp cấp
ủy theo quy định với mức hỗ trợ bí thư chi bộ
bằng 0,25 mức lương cơ sở; phó bí thư, cấp
ủy viên, tổ trưởng tổ đảng bằng 0,2 mức lương
cơ sở.

Việc thí điểm đổi mới hình thức sinh hoạt
theo tổ đảng bước đầu đã khắc phục một số
khó khăn, bất cập đối với các chi bộ đông
đảng viên ở khu dân cư. Đây là cách làm mới
nên cần có sự chỉ đạo thống nhất, hướng dẫn
cụ thể về cách thức, mô hình hoạt động sao
cho phù hợp, hiệu quả, không vi phạm các quy
định hiện hành của Đảng. Thường xuyên củng
cố, kiện toàn, năng cao chất lượng chi ủy, tổ
trưởng tổ đảng; tăng cường bồi dưỡng, tọa
đàm về kỹ năng chuẩn bị, điều hành sinh hoạt
tổ đảng. Chế độ, chính sách cho đội ngũ cấp
ủy, tổ trưởng tổ đảng cần được quan tâm thỏa
đáng. Việc phát huy vai trò tổ đảng dù có
những kết quả tích cực, song hầu hết các địa
phương đều cho rằng vai trò tích cực của tổ
đảng vẫn không thể khắc phục triệt để các hạn
chế của chi bộ đông đảng viên. Trung ương
cần sớm nghiên cứu, đưa ra các giải pháp hiệu
quả hơn để nâng cao chất lượng hoạt động của
các chi bộ đông đảng viên r

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...
(Tiếp theo trang 12)
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Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV vừa
qua đã thông qua Luật Thực hiện dân
chủ ở cơ sở. Đây là bước tiến mới kể

từ ngày 18-2-1998 khi Bộ Chính trị (khóa
VIII) ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW “về xây
dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”,
là điểm nhấn trong quá trình thể chế hóa quan
điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân
chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nâng tầm,
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong
đời sống, gắn thực hành dân chủ với giải
quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ
với tăng cường pháp chế và bảo đảm kỷ luật
của Đảng, kỷ cương xã hội. Thực hành dân
chủ tiếp tục được đặt trong tổng thể mối quan
hệ chính trị - pháp lý mà Đảng lãnh đạo, Nhà
nước quản lý, Nhân dân làm chủ trong tiến
trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do
dân và vì dân.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở khẳng định
phương châm dân chủ không dừng lại ở 4
khâu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra” mà phát triển thành 6 khâu “dân biết, dân
làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và
dân thụ hưởng”, yếu tố dân chủ đại diện được
phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng và
phù hợp với tính chất của từng loại hình khi
thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và
dân chủ tại cơ quan đơn vị và tại doanh
nghiệp. Dân chủ gắn với sinh kế, dân trí, dân
sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo
đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, xây
dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, cơ quan, đơn
vị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm ổn định,

phát triển của doanh nghiệp.
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tăng cường

thực hành dân chủ trong các cơ quan, đơn vị,
địa phương và toàn xã hội, trở thành nền nếp
thường xuyên, thu hút nhân dân tham gia quản
lý Nhà nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh, góp phần bảo đảm tính công khai, minh
bạch, khắc phục tình trạng suy thoái, quan
liêu, tham nhũng, mất dân chủ, ngăn chặn các
hành vi độc đoán, chuyên quyền... Thúc đẩy
thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền. 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục đặt
ra những yêu cầu cao hơn, sâu sắc hơn để
quyền làm chủ của nhân dân đi vào thực tế của
đời sống xã hội và trở thành nền nếp sinh hoạt
thường xuyên. Yêu cầu, trách nhiệm nặng nề
này trước hết đặt trên vai các cơ quan, tổ chức,
đơn vị hành chính nhà nước các cấp từ Trung
ương đến cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền. Mỗi cán bộ lãnh đạo, quản
lý phải biết, phải hiểu, phải gương mẫu thực
thi, chấp hành có hiệu quả việc thực hành dân
chủ; tổ chức phổ biến, quán triệt để mọi người
cùng biết, cùng thực hiện, nhưng đồng thời
phải tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực
hiện. Có như vậy, dân chủ mới không mang
tính hình thức. Và có như vậy, Luật Thực hiện
dân chủ ở cơ sở mới phát huy tính hiệu quả,
thực sự đi vào cuộc sống, trở thành việc làm
thiết thực góp phần ổn định, nâng cao cuộc
sống của nhân dân hướng tới mục tiêu “dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh”, mọi người dân đều có cuộc sống ấm
no, tự do, hạnh phúc r

DAÂN LAØM CHUÛ
LưU LY
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truyền cảm hứng cho người trẻ
Bận bịu với công việc nên Lưu Đức Phong

hẹn tôi vào cuối giờ chiều thứ 6 khi anh vừa rời
nhiệm sở. Anh bảo, đó là ngày hiếm hoi anh
được về sớm, còn những ngày khác về nhà lúc
8 - 9 giờ tối là chuyện bình thường. Để có được
thành công, anh đã phải đổ bao công sức, trí
tuệ và thời gian. Trong cảm xúc lâng lâng khi
được “cú đúp” là một trong 10 “Gương mặt trẻ
tiêu biểu toàn quân” và là một trong 10 “Gương
mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc” vào tháng 3 vừa
qua, Phong cảm thấy vô cùng tự hào, xúc động
bởi anh chưa bao giờ nghĩ sẽ giành giải thưởng
danh giá này. 

“Là người trẻ được cống hiến cho tổ chức,
cho xã hội, được sống với niềm đam mê là điều
tuyệt vời và may mắn. Gần 10 năm làm việc tại
Viettel, trải qua nhiều vị trí, ở bất cứ vị trí nào
tôi cũng luôn tâm niệm phải cố gắng hoàn
thành tốt nhất nhiệm vụ nghiên cứu, tạo ra
những sáng kiến đột phá. Viettel là môi trường

làm việc lý tưởng đầy năng động, sáng tạo mà
ở đó các bạn trẻ được thể hiện, được chắp cánh
cho những ý tưởng, khát khao cống hiến. Đó là
“bệ đỡ” không chỉ cho tôi mà còn cho nhiều
người khác trên hành trình khám phá làm chủ
công nghệ. Tôi mong muốn và hy vọng câu
chuyện của bản thân cũng như các gương mặt
trẻ khác sẽ được lan tỏa, để các bạn trẻ lấy làm
động lực phấn đấu trong học tập, công tác, từ
đó sẽ giúp Việt Nam có những thành tựu đáng
kể, được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn”,
Lưu Đức Phong tâm sự.

Câu chuyện giữa chúng tôi gợi cho Lưu Đức
Phong ngược về quá khứ khi anh đến với công
nghệ thông tin. Anh bảo, học cấp 3 ở quê nhà
(quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng), trong khi
bạn bè cùng trang lứa chọn thi vào các ngành
“hot”, như y tế, xây dựng..., thì anh lại có niềm
đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin. Thời
điểm những năm 2006, 2007, máy tính đã xuất
hiện nhiều ở Việt Nam, vốn là người ham tìm

Sinh năm 1990, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lưu Đức Phong
(Trưởng phòng Nền tảng số, Trung tâm Chuyển đổi số, Tổng Công
ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Viettel) đã gặt hái nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Chuyển đổi
số Việt Nam, 3 Giải thưởng Sao khuê, Giải thưởng Make in Vietnam,
Giải thưởng IT World Awards… và đặc biệt là danh hiệu “Gương
mặt trẻ tiêu biểu toàn quân”, “Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn
quốc”mới đây (ảnh bên)… Tuy nhiên, khi nhắc đến những thành tích
Đại úy Lưu Đức Phong luôn khiêm tốn cho rằng, mình chỉ là “cánh
én nhỏ” góp phần vào công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam.

“Caùnh eùn nhoû” 
góP vàO mùa XuâN cHuyểN đổI Số vIệT Nam

NGô KHIÊM



tòi, anh đã tự học và thiết kế ra các trang Web
để đọc tin tức và nghe nhạc. Tốt nghiệp THPT,
do vừa yêu thích tiếng Anh lại vừa yêu thích
công nghệ thông tin nên đã thi vào Khoa Công
nghệ thông tin, Trường Đại học Hà Nội. Ngay
trong năm thứ 3, anh đã nhận làm thêm cho
một số công ty trong lĩnh vực game, y tế…
Năm 2013, sau khi ra trường, anh chính thức
đầu quân về Viettel.

Lưu Đức Phong luôn tâm niệm, chỉ khi nào
làm việc với niềm đam mê mãnh liệt thì mới có
được những nghiên cứu, những phát kiến tuyệt
vời. Và chỉ khi dấn thân, thậm chí là hy sinh
những thứ riêng tư của bản thân mình, chúng ta
mới có thể “cháy” và đạt được ước mơ. Bởi thế,
gần 10 năm công tác tại Viettel, anh luôn cố
gắng mỗi ngày, nhích dần thêm một chút để
đóng góp nhiều hơn trong lĩnh vực chuyển đổi
số của đơn vị và rộng hơn là cho xã hội. Làm
Trưởng phòng Nền tảng số của Trung tâm
Chuyển đổi số với 22 thành viên, đa phần là
người trẻ, anh thừa nhận có nhiều thuận lợi
nhưng cũng không ít khó khăn. Theo anh, những
cộng sự của mình rất nhiệt huyết, đam mê, máu
lửa nhưng lại có cá tính mạnh, đòi hỏi anh phải
biết dung hòa những cá tính đó để phục vụ
nhiệm vụ duy nhất là vì sự lớn mạnh của đơn vị.

không bằng lòng với những gì đạt được
Công việc hiện tại của Lưu Đức Phong là

tham gia phát triển hệ sinh thái các sản phẩm
ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ vận hành
mạng lưới viễn thông tại Việt Nam cũng như
thị trường nước ngoài, giúp công tác điều hành
mạng lưới viễn thông luôn hoạt động ổn định,
thông suốt với quy mô hàng triệu thiết bị cung
cấp cho hàng nghìn người sử dụng. Bên cạnh
đó, anh cũng được giao phụ trách nghiên cứu
xây dựng nền tảng giúp doanh nghiệp ở Việt
Nam có thể chuyển đổi số một cách dễ dàng,
nhanh chóng và hiệu quả. Anh và các cộng sự
đã xây dựng Hệ thống quản lý khung năng lực
và lộ trình nghề nghiệp cho toàn bộ 3.000 cán

bộ, nhân viên tại Tổng Công ty Mạng lưới Vi-
ettel với hơn 500 vị trí chức danh. Đây là hệ
thống giúp cán bộ trong đơn vị có thể kiểm
soát, quản lý và xác định lộ trình công tác trong
tương lai. Cùng với đó, anh và các cộng sự đã
nghiên cứu, thiết kế những ứng dụng công
nghệ tiên tiến, như: Công nghệ mã thấp (low-
code), xử lý dữ liệu lớn (Big Data), tự động hóa
quy trình (rPA) và đặc biệt là nền tảng chuyển
đổi số doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam mang
tên nBox. Đây là sản phẩm đã xuất sắc giành
giải thưởng Sao Khuê và Make in Vietnam
năm 2020, tự hào là nền tảng số do người Việt
thiết kế, sáng tạo. nBox đã chính thức được
Cục Bản quyền tác giả chứng nhận sở hữu trí
tuệ vào ngày 12-8-2021. Lưu Đức Phong cho
biết: “Thành viên trong dự án nBox gồm 15
người trẻ dưới 32 tuổi, người trẻ nhất 22 tuổi,
phụ trách các công việc khác nhau từ nghiên
cứu, phân tích yêu cầu, phát triển cho đến kiểm
thử. Vai trò của tôi là kiến trúc sư của sản
phẩm, chịu trách nhiệm xây dựng các thiết kế,
định hình các tính năng sản phẩm”.

Sản phẩm nBox giúp đón đầu được xu hướng
công nghệ với độ phủ tính năng tương đương
với dòng sản phẩm số hóa của các hãng công
nghệ hàng đầu trên thế giới, như: IBM, Oracle,
Appian… Hiện nBox có khả năng áp dụng cho
hầu hết các lĩnh vực, như: Viễn thông, công
nghệ thông tin, y tế, giáo dục, tài chính, bán
lẻ… Sau thời gian áp dụng và triển khai thực tế
tại các tổng công ty thuộc Tập đoàn Viettel,
nBox đã giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi
phí phát triển ứng dụng. Với nBox, toàn bộ hoạt
động, quy trình của một tổ chức được số hóa và
vận hành hiệu quả trên một nền tảng duy nhất,
giảm thiểu tối đa tài liệu giấy tờ và đơn giản hóa
mọi hoạt động phức tạp, giúp thời gian triển
khai ứng dụng nhanh gấp 5 lần, giảm 70% nhân
sự phát triển và tối ưu chi phí từ 50% đến 80%
so với cách làm truyền thống. Nền tảng này
cũng được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn sử
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dụng như PVN, FLC… và được tích hợp vào
Trung tâm điều hành thông minh (IOC - Intel-
ligent Operation Center) trong Hệ sinh thái sản
phẩm thành phố thông minh phiên bản 2.0 do
Viettel xây dựng, dự kiến triển khai cho 20 tỉnh,
thành phố trong năm 2022.

“Có 2 lý do để chúng tôi quyết tâm nghiên
cứu, thiết kế ứng dựng nBox. Một là, do nhu
cầu thực tế của chính đơn vị chúng tôi phải
thực hiện khối lượng công việc khổng lồ mà
nguồn nhân lực không được tăng lên, hơn nữa
thời gian phải ngắn hơn. Hai là, do trên thế giới
có những ứng dụng giúp doanh nghiệp chuyển
đổi số hiệu quả và là người làm về công nghệ
ở Việt Nam, chúng tôi cảm thấy xấu hổ vì chưa
nghiên cứu, thiết kế được những ứng dụng như
vậy. Dù ứng dụng của chúng tôi chưa thực sự
hoàn thiện về tính năng nhưng cũng là niềm tự
hào khi chúng ta có thể làm ra những sản phẩm
tương tự giống như của các cường quốc công
nghệ trên thế giới. Trong thời gian tới chúng
tôi sẽ phát triển tính năng tự động hóa, áp dụng
thêm trí tuệ nhân tạo giúp việc vận hành chức
năng trên nền tảng tối ưu hơn, cố gắng hạn chế
những thao tác thủ công của con người mà thay
bằng chương trình phần mềm tiết kiệm chi phí,
nâng cao hiệu quả hơn”, anh khẳng định.

hãy nghĩ lớn, chọn việc thách thức
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành

Quyết định số 505-QĐ/TTg lấy ngày 10-10
hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia càng
cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước
với lĩnh vực rất quan trọng này trong thời đại
cách mạng công nghiệp 4.0. Còn riêng với Lưu
Đức Phong, hơn ai hết anh nhận thức được vai
trò, trách nhiệm, sứ mệnh của những người làm
trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo anh,
chuyển đổi số không phải là công việc ngày
một, ngày hai và đó phải là sự thay đổi từ tư
duy, nhận thức. “Chuyển đổi số là quá trình
thay đổi trong phương thức tổ chức, làm việc
trên môi trường mạng một cách xuyên suốt.

Trong quá trình chuyển đổi đó, con người đóng
vai trò quan trọng. Chuyển đổi số trước tiên
phải bắt đầu từ việc thay đổi tư duy, nhận thức
của người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức.
Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ quá trình
chuyển đổi số mà thôi. Công cuộc chuyển đổi
số không phải là công sức của một người, một
nhóm người mà phải là sức mạnh đoàn kết, trí
tuệ tập thể”, anh Phong nói.

Theo Lưu Đức Phong, Việt Nam có khoảng
800 nghìn doanh nghiệp nhưng không phải
doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng về tiềm lực
công nghệ thông tin và tài chính cho việc
chuyển đổi số. Bởi thế, trong thời gian tới anh
và các cộng sự dự kiến sẽ cho ra mắt nền tảng
số (low-code) phiên bản cộng đồng đầu tiên tại
Việt Nam, chia sẻ miễn phí cho các doanh
nghiệp nhỏ và những người bắt đầu khởi nghiệp
để họ có thể dùng nó thực hiện chuyển đổi số
một cách chủ động, dễ dàng. Với ứng dụng này,
anh kỳ vọng sẽ đồng hành và đưa doanh nghiệp
khởi nghiệp trở thành doanh nghiệp chuyển đổi
số với thời gian và chi phí thấp nhất. Anh tin
rằng nếu làm được điều đó, quá trình chuyển
đổi số ở Việt Nam sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn.

Ai cũng có thời thanh xuân nhưng phải sống
thế nào cho thật ý nghĩa - Lưu Đức Phong luôn
lấy đó là “kim chỉ nam” cho mọi suy nghĩ,
hành động của mình. “Tôi thường chia sẻ với
các cộng sự của mình rằng, chúng ta có thể làm
ở Viettel hoặc làm trong các doanh nghiệp
khác, nhưng phải làm việc thế nào để sau một
thời gian nhìn lại chúng ta thấy mình học được
gì, làm được gì. Làm việc gì cũng phải cố gắng
hết sức, không được “cả thèm chóng chán”, đã
làm thì làm đến cùng. Đừng sợ thất bại, thất bại
là trải nghiệm, chúng ta chỉ thất bại khi chúng
ta bỏ cuộc mà thôi. Khi còn trẻ, thất bại là bài
học để chúng ta tiến bộ hơn. Hãy cố gắng chọn
những việc có tính thách thức, những việc khó,
thay vì chọn những việc dễ dàng…”, anh
Phong chia sẻ r
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1Luật sư Đặng Quỳnh
Giang trên chuyên mục
Góc nhìn VnExpress

cho biết, công ty ông đang
làm việc, một doanh nghiệp
Nhật Bản hoạt động tại Việt
Nam hơn 20 năm qua, đã
thành công trong việc thực
hiện nguyên tắc “Không hối
lộ”. Từ ngày thành lập đến
nay, họ chưa một lần có hành
vi hối lộ, quà cáp hay “đút
lót” dưới hình thức khác với
cán bộ thuộc các cơ quan
trong hệ thống chính trị nơi
doanh nghiệp hoạt động. 

Mỗi năm, công ty ông phải
đón hàng chục đoàn công tác
của các cơ quan như thuế,
phòng cháy chữa cháy, sở lao
động - thương binh - xã hội,
sở công thương, UBND
phường… đến làm việc định
kỳ hoặc đột xuất. Kết thúc các
cuộc làm việc đó, khi nhân
viên đề xuất mời họ ăn trưa,
vị sếp người Nhật đều không
“duyệt”. Lần khác, một đoàn
cán bộ thuế đến kiểm tra theo
lịch mỗi năm hai lần, bộ phận
kế toán đề xuất nên tặng quà
cảm ơn mỗi người trong đoàn
là một cái áo sơ mi. Giám đốc
suy nghĩ một hồi rồi nói: “Xin
lỗi, tôi rất tiếc, cái này không

đúng quy chế của công ty”. 
Có lẽ nhờ văn hóa quản trị

này, tập đoàn đến từ đất nước
mặt trời mọc đã trở thành một
doanh nghiệp có tên tuổi trên
toàn cầu trong lĩnh vực hoạt
động của mình. Cho nên gốc
rễ vấn đề chính là ở chỗ: Phía
bộ máy công quyền phải có
cơ chế tuyển chọn, giám sát
và quản lý cán bộ. Còn phía
doanh nghiệp, văn hóa quản
trị liêm chính phải được tuân
thủ. 

2Bình luận về câu chuyện
của công ty nọ có hai

luồng ý kiến khác nhau. Hoan
nghênh thì rõ rồi. Nhưng đại
đa số là băn khoăn, hoài nghi.
Sau đây là mấy lời phân bua:

- Chẳng qua đây là doanh
nghiệp nước ngoài, khó có thể
chèn ép vì liên quan đến vấn
đề ngoại giao. Chứ mấy
doanh nghiệp tép riu trong
nước mà “cương” với mấy
quan chức đến làm việc có thể
phải dẹp tiệm sớm. Cả thầy
cả thợ mất nồi cơm nuôi!

- Cái tổ con chuồn chuồn ở
chỗ Công ty này là công ty
của Nhật. Chứ các doanh
nghiệp Việt Nam thì toàn phải
“đi xin việc” từ cán bộ các bộ,
ngành, không hối lộ lấy đâu

ra việc mà làm?
- Thật ra, đây là công ty

nước ngoài, họ đã có tiềm lực
lẫn kinh nghiệm, nên mới
dám và đủ khả năng theo đuổi
triết lý “không hối lộ”. Chứ
nếu một công ty trong nước
dám theo triết lý này thì chắc
là phá sản. 

Nói chung, hầu hết dư luận
đều cho rằng, một xã hội
không hối lộ là điều quá tốt
đẹp. Mong mỏi và hy vọng sẽ
có công ty thứ 2, 3... làm
được như thế, vì thực tế chưa
thấy bao giờ. Nghĩa là về lý
thuyết ai cũng hiểu, hối lộ,
tham nhũng là giặc nội xâm,
nó nguy hiểm gấp bội so với
giặc ngoại xâm. Nhưng hiểu
mà không có hành động
chống lại. Hiểu mà chấp nhận
như thế khác gì chấp nhận cái
xấu, cái sai trái. Ở ta lúc này,
vẫn biết hối lộ là xấu, tuy
nhiên nó liên quan đến vấn đề
sống còn của doanh nghiệp.
Thêm nữa, thiên hạ đều như
thế, mình không theo thì chỉ
có thiệt! Và hối lộ mặc nhiên
đã là một hành vi quen thuộc,
một thói quen khó thay đổi! 

3Nhìn từ phía người đưa
hối lộ, sở dĩ họ phải hối lộ

là do các nguyên nhân sau:

Triết lý viên kẹo và tệ nạn hối lộ
MA VăN KHÁNG
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Do sự vòi vĩnh của đối tượng;
do tâm lý lấy lòng của kẻ bị lệ
thuộc; do không tự tin; áp lực
buộc phải làm theo đám
đông; do thói quen, một quán
tính, gần như vô thức; một hủ
tục khó thay đổi…

Dưới góc nhìn của tâm lý
học hiện đại, hành động làm
theo đám đông được gọi là
hiện tượng bị cướp quyền
điều khiển, một hiện tượng đã
từng xảy ra trong thế giới ảo,
trong không gian mạng và
trong tâm linh con người. Đó
là trạng thái con người trong
xã hội bị tâm lý đám đông
cuốn hút, hấp dẫn, điều khiển.
Nghĩa là tôi không chủ động
được hành vi của bản thân.
Tôi chịu chi phối của ngoại
cảnh. Phi tự giác, tôi không
thể ra khỏi chuyển động của
guồng máy xã hội. Thêm nữa,
cũng theo tâm lý học hiện đại
thì bi kịch hối lộ càng trở nên
trầm trọng vì một khi đã trở
thành thói quen, một kiểu
quan hệ thì khó có thể bỏ
được. 

Khó có thể bỏ được! Vì
sao? 

Xin kể câu chuyện Triết lý
viên kẹo. Mỗi ngày, tôi đều
cho một đứa trẻ ăn kẹo. Tôi
làm điều ấy rất thường xuyên
và vui vẻ. Đứa trẻ ấy hiển
nhiên là rất yêu quý tôi. Mỗi
ngày thấy tôi đến, nó đều
nhiệt tình đón tiếp tôi. Nhưng
đến một ngày, do nhiều lý do,
chẳng hạn tôi không còn tiền

nên không có kẹo cho nó nữa.
Vô cùng ngạc nhiên, tôi nhận
ra, lập tức nó đối xử với tôi rất
khác. Nó sẽ cho tôi là đồ bủn
xỉn, ki bo. Tiếp đó, nó rêu rao
khắp nơi rằng tôi là một kẻ
xấu xa, tưởng tốt đẹp mà
chẳng phải. 

Ý nghĩa của câu chuyện là
gì? Là khi bạn có thói quen
biếu, tặng quà đối tượng mỗi
khi họ đến làm việc với doanh
nghiệp của bạn thì đối tượng
không nghĩ đó là một món
quà mà họ cho rằng đó là bổn
phận, là trách nhiệm của bạn.
Và khi bạn không có quà, lần
sau khi đến làm việc, họ sẽ
nghĩ khác về bạn. Và bạn chỉ
còn cách để họ không nghĩ
xấu về mình là tiếp tục tặng

quà họ. Quen mui thấy mùi ăn
mãi! Hối lộ một khi đã thành
thói quen thì ngày càng lún
sâu, khó mà bỏ được. 

Tất nhiên, điều mong
muốn lớn nhất ở người buộc
phải đi hối lộ là sự nghiêm
minh, chính trực của những
người cầm cây gậy quyền lực
trong tay. Để thoát khỏi tệ nạn
này, không gì khác là họ phải
xây dựng cho mình một bản
lĩnh vững vàng trên cơ sở
không bao giờ làm điều sai
trái, kiểu như doanh nghiệp
Nhật Bản kể trên là xây dựng
được một nguyên tắc trong
văn hóa quản trị. Và kiên
quyết bắt đầu bằng việc
không cho viên kẹo làm quà
ở ngay lần đầu gặp mặt r

hỘP thƯ CỘng tÁC ViÊn
Trong tháng 11 năm 2022, Tạp chí Xây dựng Đảng đã nhận được

tin, bài, câu hỏi... của các đồng chí và các bạn: Trần Cao Anh,
Nguyễn Văn Cảnh, Trần Trọng Chinh, Phạm Đi, Thông Đỗ, Đặng
Đức, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Hải,  Trịnh Viết Hiệp, Nguyễn
Văn Hiếu, Trần Văn Hoan, Lê Văn Huấn, Lê Văn Kiều, Nguyễn Thị
Loan, Nguyễn Gia Long, Phạm Đình Lương, Xuân Miễn, Thạch Bích
Ngọc, Phạm Bá Nhiễu, Bùi Thị Nhung, Trương Thiện Tâm, Đặng
Hồng Thái, Xuân Thông, Trần Thông, Thiên Trúc, Khương Bá Tuân,
Nguyễn Ngọc Tuấn, Mai Mộng Tưởng, Vũ Viết Xô... 

Xin trân trọng cảm ơn và mong các đồng chí, các bạn tiếp tục
cộng tác, viết tin, bài cho Tạp chí số Xuân Quý Mão (số 1+2 năm
2023) với chủ đề: Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi
mới; 175 năm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản (24-2-1848 - 24-2-
2023); 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930
- 3-2-2023)...; xây dựng Đảng về đạo đức gắn với tiếp tục thực hiện
các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy
định về trách nhiệm nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, tác phong Hồ Chí Minh... 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
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Trung tuần tháng 11-2022, đồng chí Trương
Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư

Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi hội
đàm với đồng chí Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn, Uỷ
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân
dân Cách mạng (NDCM) Lào, Trưởng Đoàn
đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương
Đảng NDCM Lào về việc tăng cường hợp tác
giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng
Nhân dân cách mạng Lào.

Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng
những thành tựu quan trọng của Lào trong thời
gian qua; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội
Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2022; những
kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây
dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII của Ban
Tổ chức Trung ương; về quan hệ Việt Nam -
Lào và quan hệ giữa Ban Tổ chức Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức
Trung ương Đảng NDCM Lào. Đồng chí nhấn
mạnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được
củng cố và tăng cường trên các lĩnh vực, góp
phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định và
phát triển của mỗi nước.  

Đồng chí Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn chúc
mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý
nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được
trong công cuộc đổi mới; bày tỏ vui mừng về
mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng đi vào
chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực,
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi
nước; cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt
Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân
Lào sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình và có

hiệu quả trong suốt thời gian qua; thông báo
về tình hình Lào; về công tác xây dựng Đảng,
trong đó có công tác tổ chức - cán bộ của Đảng
NDCM Lào thời gian qua; quan hệ hợp tác
giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai
Đảng. 

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Xỉ-
xảy Lư-đệt-mun-xỏn đã trao đổi và thống nhất
về phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
Trong đó, thường xuyên trao đổi thông tin,
chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục
tham mưu tổ chức các lớp nghiên cứu, trao đổi
chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp; duy trì quan hệ hợp tác giữa Tạp chí Xây
dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Ko-sang Phắc
của Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM
Lào, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan
hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam -
Lào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân r

P.V

tăng cường hợP tác giữa ban tổ chức trung ương đảng cộng sản Việt nam 
Và ban tổ chức trung ương đảng nhân dân cách mạng Lào

của chi bộ. Qua kiểm tra kịp thời uốn nắn, rút
kinh nghiệm, khắc phục yếu kém, hạn chế,
biểu dương những chi bộ làm tốt, chất lượng,
hiệu quả.

Sáu là, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình
độ nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị và
nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ
cấp uỷ viên và bí thư chi bộ, xây dựng đội ngũ
này có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị
vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
giai đoạn mới r

GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI...
(Tiếp theo trang 23)
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Trong tháng 11-2022, Bộ Chính trị (khóa
XIII) đã tổ chức hai Hội nghị toàn quốc

quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số
26-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW của
Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và
bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung
Bộ, duyên hải Trung Bộ và vùng đồng bằng
sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực
tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì
và phát biểu chỉ đạo tại các Hội nghị.

Đây là hai Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 và
7 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị
quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng, tạo
sự thống nhất cao về nhận thức và hành động
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm sớm
đưa các Nghị quyết quan trọng vào cuộc sống,
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng về phát triển vùng. Tại các
Hội nghị, đại diện một số ban, bộ, ngành Trung
ương và địa phương đã phát biểu ý kiến làm
phong phú, sâu sắc thêm vấn đề liên quan đến
tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức
và đề xuất các giải pháp phát triển các vùng
thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo tại các Hội nghị, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải nhận
thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị
trí đặc biệt quan trọng của mỗi vùng, cũng như
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát
triển vùng, nắm thật vững những quan điểm, tư
tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên
cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí và hành
động, quyết tâm của toàn vùng, từng địa phương
trong vùng, cũng như của cả nước, các cấp, các
ngành từ Trung ương đến địa phương. Xác định
rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính

trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của
từng vùng và các địa phương trong vùng; phải
tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả
các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan
trọng của các vùng và liên kết vùng. Tập trung
ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách cho phát
triển vùng và liên kết vùng về tổ chức, bộ máy,
nguồn lực và cơ chế triển khai; tham gia có hiệu
quả vào các hoạt động hội nhập quốc tế…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, cần
tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; không
ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực,
hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tăng
cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Xây
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có bản
lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương
mẫu về đạo đức và lối sống. Thực hiện nghiêm
các chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ
máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,
liêm chính, trong sạch. Giáo dục, bồi dưỡng,
nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán
bộ, đảng viên, thế hệ trẻ. Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng yêu cầu cần khẩn trương xây dựng
kế hoạch hành động, chương trình học tập,
quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc
các Nghị quyết gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành
phố. Ban Cán sự đảng Chính phủ cần khẩn
trương xây dựng, ban hành Chương trình hành
động triển khai thực hiện Nghị quyết, giao
nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành ở Trung
ương và các địa phương trong vùng… r

P.V

hội nghị toàn Quốc Về Phát triển kinh tế - Xã hội Và bảo đảm Quốc Phòng, 
an ninh Vùng bắc trung bộ, duyên hải trung bộ Và Vùng đồng bằng sông hồng
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nền tảng bền chắc 
Việt Nam - Lào không chỉ là hai nước láng

giềng mà còn là hai nước anh em, đồng chí.
Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện của hai nước do Chủ tịch
Hồ Chí Minh, Hoàng thân Xu-pha-nu-
vông, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn đặt nền
móng đã tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và phát
triển ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và
hiệu quả trong mọi lĩnh vực. 

Ngay từ buổi ban đầu của thời kỳ cách
mạng, Việt Nam đã giúp nước bạn Lào xây
dựng hệ thống giáo dục tại những vùng giải
phóng. Bộ đội tình nguyện Việt Nam dạy chữ
cho các chiến sỹ cách mạng Lào, nhiều người
sau này trở thành những cán bộ ưu tú, những
người chỉ huy tài năng. Trong giai đoạn 1958-
1964, Việt Nam đã đào tạo cho Lào 3.104 lưu
học sinh, chủ yếu theo học hệ bổ túc văn hóa.
Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu

nước bước vào thời kỳ cam go, ác liệt nhất,
Việt Nam đã đào tạo gần 4 nghìn học sinh từ
các vùng giải phóng Lào sang theo học cấp I,
cấp II và cấp III. 

Theo Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt
Nam - Lào với bảy điều khoản được ký kết
năm 1977, hai bên thống nhất mở rộng trao đổi
khoa học, kỹ thuật, hợp tác về văn hóa, nghệ
thuật, giáo dục, y tế… Nhằm cụ thể hóa chiến
lược hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân
lực, từ năm 1992 đến nay, trên cơ sở Hiệp định
hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa
học - kỹ thuật được ký kết giữa Chính phủ Việt
Nam và Chính phủ Lào, Bộ Giáo dục và Đào
tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào
đã ký kết các kế hoạch hợp tác về giáo dục -
đào tạo, nhằm giúp Lào phát triển các cơ sở
giáo dục, đào tạo cán bộ (trong đó chủ yếu tập
trung ở trình độ đại học và sau đại học), trao
đổi đoàn công tác để học tập kinh nghiệm về
công tác quản lý giáo dục và nâng cao trình độ
đội ngũ cán bộ, giáo viên. 

Nhận thức sâu sắc: Cán bộ là gốc của mọi
công việc và muôn việc thành công hay thất
bại đều do cán bộ tốt hoặc kém, Việt Nam và
Lào đã ký thỏa thuận cấp cao giữa Bộ Chính
trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về trao đổi,
chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị, trong đó coi trọng
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ.

Đơm hoa kết trái
Trong giai đoạn 1982-2022, Chính phủ Lào

Dấu ấn trên hành trình 
hợp tác hữu nghị Việt nam - Lào

NGọC ANH

Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào
2022 là một năm đặc biệt đánh dấu 60 năm
Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-
1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp
ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào
(18-7-1977 - 18-7-2022). Trên chặng đường
lịch sử, hai Đảng, hai Nhà nước đã mở rộng
mối quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả
các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc
phòng - an ninh…, trong đó đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực
được coi là một dấu ấn thành công trong
quan hệ hữu nghị của hai quốc gia.



hỗ trợ đào tạo 4.850 cán bộ, sinh viên Việt
Nam để xây dựng đội ngũ chuyên gia Việt
Nam qua giúp nước bạn Lào, góp phần phát
triển quan hệ hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam
ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Giai đoạn trước năm 2000, Việt Nam đào
tạo cho học sinh Lào ở bậc THPT. Giai đoạn
từ năm 2000 đến nay, Việt Nam tăng cường
đào tạo cho Lào cán bộ hệ đại học và sau đại
học với quy mô ngành nghề, hình thức, đối
tượng đa dạng. Trong 10 năm trở lại đây, số
lượng học sinh, học viên Lào được gửi sang
đào tạo tại Việt Nam theo diện Hiệp định được
duy trì từ 550 đến 650 người/năm.

Đảng và Nhà nước Việt Nam giao nhiệm vụ
cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,
quản lý trung, cao cấp cho Đảng và Nhà nước
Lào. Hằng năm, các trường trong hệ thống Học
viện tiếp nhận gần 500 cán bộ, học viên Lào
theo học các hệ, lớp cán bộ cấp chiến lược, cao
cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công
tác đảng, chính quyền nhà nước, học tập ở bậc
đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Nhiều
đồng chí đã tốt nghiệp xuất sắc trở về nước
công tác, đóng góp quan trọng vào công cuộc
xây dựng và phát triển đất nước Lào, trở thành
lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào,
lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung
ương và địa phương.

Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng đã ký
Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020 và giai
đoạn 2022-2026. Theo đó, hai bên tăng cường
trao đổi thông tin về tình hình mỗi Đảng, mỗi
nước, cung cấp thông tin về đường lối phát
triển, chính sách đối ngoại và công tác tổ chức
xây dựng Đảng của hai Đảng thông qua các
cuộc trao đổi đoàn, nhất là cuộc làm việc giữa
lãnh đạo hai Ban Tổ chức Trung ương về các
lĩnh vực: Tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức bộ
máy, biên chế, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác
quy hoạch, đào tạo cán bộ các cấp, nhất là cán

bộ cấp chiến lược… Công tác đào tạo, bồi
dưỡng đối với cán bộ cấp cao của Đảng Nhân
dân Cách mạng Lào theo thỏa thuận giữa hai
Bộ Chính trị được quan tâm đặc biệt, chất
lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. 

Từ năm 2016 đến 2019, Việt Nam đã mở 12
lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề với 491
đồng chí là bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng
và tương đương. Nội dung, chương trình đào
tạo, bồi dưỡng được cập nhật, bổ sung, đổi
mới, bảo đảm sự cân đối, hài hòa giữa bài
giảng và khảo sát, nghiên cứu, trao đổi kinh
nghiệm thực tế; báo cáo viên là những đồng
chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam có kinh
nghiệm thực tiễn phong phú.

riêng trong năm 2022, hai bên đã phối hợp
chặt chẽ, tham mưu tổ chức thành công
chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề
cho 89 cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân
Cách mạng Lào. Hai bên đang tiếp tục hoàn
thiện kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho
cán bộ trẻ và cán bộ các tỉnh biên giới của Việt
Nam - Lào - Căm-pu-chia theo thỏa thuận giữa
các đồng chí đứng đầu của 3 đảng.

Chính phủ hai nước Lào - Việt đã ký Thỏa
thuận chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo
dục, khoa học - kỹ thuật giai đoạn 2011-2020
với một điều khoản riêng về hợp tác giáo dục
- đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Theo
đó, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị,
cán bộ quản lý ở cấp Trung ương và địa
phương; cán bộ khoa học - kỹ thuật, giảng viên
trong các trường học, cán bộ đang phục vụ
chương trình hợp tác và đào tạo nghề phục vụ
hợp tác đầu tư giữa hai nước. Đồng thời, cải
tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, học sinh. Quan tâm và khuyến
khích các địa phương giữa hai nước có chương
trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đối
với cán bộ cơ sở ở các làng, bản của các địa
phương dọc biên giới hai nước. Nâng cao chất
lượng đào tạo cán bộ, học sinh của hai nước…
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Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp
tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục, phát triển
nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020” đã tạo ra
sự thay đổi tích cực đối với công tác đào tạo
nguồn nhân lực của Lào, trong đó điểm nhấn là
triển khai xây dựng, sửa đổi các cơ chế, chính
sách nhằm nâng cao công tác quản lý, tiếp nhận,
đào tạo lưu học sinh Lào, điều chỉnh các chế độ
học phí, sinh hoạt phí, tạo điều kiện cho công
tác đào tạo ngày càng hiệu quả, tạo sự chuyển
biến rõ rệt về số lượng và chất lượng. 

Cuối năm 2020, hai bên tiếp tục ký kết Đề
án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác
Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát
triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030”
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh
Lào liên quan đến công tác đào tạo tiếng Việt,
đào tạo chuyên ngành, bồi dưỡng cán bộ quản
lý các cấp. Theo đó, hằng năm Chính phủ Việt
Nam cấp 1.100 học bổng cho lưu học sinh Lào
sang học tập tại Việt Nam ở các bậc học như
THPT, đại học, sau đại học và bồi dưỡng nâng
cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, ngôn ngữ.
Giai đoạn 2011-2021, Việt Nam tiếp nhận gần
30.000 lưu học sinh Lào theo hiệp định và
ngoài hiệp định với cơ cấu ngành nghề và cấp
bậc đào tạo khác nhau. Thực hiện đào tạo, bồi
dưỡng cho 1.196 cán bộ, giáo viên, sinh viên
Lào thông qua 44 đợt/khóa tập huấn đa phần
tại Việt Nam với thời gian từ 2 đến 9 tháng.
Năm học 2021-2022 có trên 14.000 lưu học
sinh Lào đang học tập tại Việt Nam. 

Hằng năm, Lào dành 60 suất học bổng cho
các học viên Việt Nam theo học các chương
trình đào tạo ngắn hạn, đại học và thạc sỹ tại
các trường đại học của Lào. Hai bên cam kết
thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dạy nghề thông
qua việc cung cấp các trang thiết bị phục vụ
cho việc dạy nghề của Lào; triển khai hợp tác
hiệu quả trong việc tập huấn tay nghề cho các
thí sinh Lào tham dự Hội thi tay nghề ASEAN
hằng năm.

Vươn tới tương lai
Để thúc đẩy hợp tác về giáo dục, đào tạo,

bồi dưỡng cán bộ giữa hai nước Việt Nam -
Lào trong thời gian tới, cần đẩy mạnh thực
hiện một số biện pháp sau: 

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường củng cố tình
hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt - Lào làm
nền móng bền vững cho quan hệ hợp tác toàn
diện, trong đó có giáo dục, đào tạo giữa hai
nước. Đây là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác
hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hai
bên đều xác định công tác cán bộ có vị trí, vai
trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi
quốc gia trong tình hình mới. Do đó, việc nhận
thức và coi trọng vấn đề hợp tác giáo dục, đào
tạo, bồi dưỡng sẽ giúp hai bên xác định rõ nhu
cầu, trọng tâm đào tạo cán bộ hiệu quả, phù
hợp, đáp ứng với yêu cầu thực tế mỗi nước.

Thứ hai, liên tục đổi mới nội dung, phương
pháp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
giữa hai bên đáp ứng yêu cầu trong tình hình
mới. Trong đó tiếp tục khảo sát, nghiên cứu nội
dung chương trình để tổ chức các lớp bồi
dưỡng, cập nhật kiến thức theo các đối tượng
mà mỗi nước cần. Dựa trên nhu cầu, trọng tâm
đào tạo và nhóm đối tượng, hai Đảng, hai Nhà
nước sẽ xây dựng, thiết kế chương trình,
phương pháp giảng dạy, học tập, trao đổi, giao
lưu đoàn phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn
mỗi bên. 

Thứ ba, tiếp tục đa dạng hóa nhóm đối
tượng và phương thức đào tạo. Hai bên cần xác
định rõ ưu tiên đào tạo trong mỗi giai đoạn.
Trên cơ sở đó, mở rộng thêm nhóm đối tượng
và phương thức đào tạo từ học sinh, sinh viên
đến cán bộ các cấp; đào tạo dưới nhiều hình
thức như dài hạn, ngắn hạn, đào tạo trực tuyến,
giao lưu đoàn… Cần xem xét tăng chỉ tiêu,
chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Lào
ở những lĩnh vực mà nước bạn có nhiều nhu
cầu. Tăng cường trao đổi, hợp tác đào tạo qua
nhiều kênh: Giữa Chính phủ hai nước, giữa các
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địa phương… 
Thứ tư, tăng cường cơ chế quản lý, giám sát

việc thực hiện các quy chế, chương trình hợp
tác đào tạo, giáo dục giữa hai bên. Theo đó, để
chương trình phối hợp đào tạo, giáo dục đạt
kết quả, duy trì cơ chế định kỳ đánh giá kết
quả, chất lượng của các chương trình giao lưu,
hợp tác giáo dục, đào tạo để tìm hướng giải

quyết, khắc phục những hạn chế. Tiếp tục rà
soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản thỏa thuận,
xây dựng cơ chế, chính sách giáo dục, đào tạo
phù hợp với tình hình thực tế của mỗi nước.
Duy trì cơ chế thường xuyên trao đổi, chia sẻ
thông tin và phản ánh, giải quyết những khó
khăn, bất cập trong quá trình thực hiện những
thỏa thuận song phương r

lực chuyên môn xuất sắc, có tư duy đổi mới,
sáng tạo mạnh mẽ và tâm huyết làm lực lượng
nòng cốt về tư vấn chiến lược. 

Hai là, tiếp tục xác định những lĩnh vực,
ngành nghề trọng tâm Thành phố cần phát
triển để làm cơ sở đánh giá nhu cầu thuê
chuyên gia nhằm tạo đột phá về số lượng và
chất lượng công trình, sản phẩm khoa học
phục vụ đời sống. Thành phố cần thiết kế mô
hình thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người
có tài năng đặc biệt với phương pháp luận đổi
mới sáng tạo, mở; thiết lập đầy đủ quy trình,
môi trường làm việc, chế độ thù lao xứng đáng
để chuyên gia và gia đình có cuộc sống tốt đẹp,
từ đó các chuyên gia yên tâm cống hiến.

Ba là, khi thực hiện chính sách thu hút
chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng
đặc biệt, cần chú trọng đến đối tượng tham gia
là các trường đại học, viện nghiên cứu, trung
tâm nghiên cứu vì ở đó có các hệ sinh thái đáp
ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, cộng sự
tương xứng với đội ngũ chuyên gia; cần sự chủ
động của đội ngũ công chức, viên chức ở khu
vực công bởi sự đồng hành tại khu vực công
sẽ nói lên nhu cầu cấp thiết của họ và sự thụ
hưởng cùng kết quả của chính sách.

Bốn là, Thành phố cần tập trung hoàn chỉnh
và triển khai thực hiện chính sách thu hút
chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng
đặc biệt phù hợp với chủ trương thí điểm theo

Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và
điều kiện thực tiễn của Thành phố; xây dựng
cơ chế tài chính đặc thù cho việc thu hút
chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng
đặc biệt có tính đột phá so với các quy định
hiện hành để phát triển Thành phố. Đồng thời,
tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, đầu tư
xứng đáng về cơ sở vật chất, ngân sách khoa
học cho các lĩnh vực nghiên cứu khoa học đổi
mới sáng tạo, văn hóa - thể thao... 

Năm là, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền,
quảng bá và giới thiệu chủ trương, chính sách
của Thành phố đến các cơ quan, tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là các viện
nghiên cứu, trường đại học, các hiệp hội khoa
học có uy tín và lực lượng trí thức người Việt
Nam ở nước ngoài. Thực hiện công tác kiểm
tra, giám sát thường xuyên và có hiệu quả việc
bố trí, sử dụng và phát huy năng lực chuyên
môn của người được thu hút.

Sáu là, Trung ương cần nhanh chóng xây
dựng chiến lược về nhân tài quốc gia một cách
tổng thể, toàn diện, bài bản để thực hiện có
hiệu quả chủ trương của Đảng. Xây dựng ngân
hàng dữ liệu về các chuyên gia, nhà khoa học,
người có tài năng đặc biệt ở Việt Nam và ở các
nước, từ đó nhận diện các nhu cầu của Việt
Nam, trong đó có Thành phố để tìm kiếm, mời
gọi. Khi thu hút chuyên gia, nhà khoa học,
người có tài năng đặc biệt không nên phân biệt
người trong nước hay người ở nước ngoài,
miễn là kết quả công việc đáp ứng được mục
tiêu kỳ vọng r

SỨC HẤP DẪN MỚI...
(Tiếp theo trang 40)



CôNG TÁC TỔ CHỨC, BIÊN CHế
Đề nghị Trung ương sớm ban hành đồng
bộ các nghị định, hướng dẫn thực hiện

cho phù hợp với Quy định số 70-QĐ/TW ngày
18-7-2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên
chế của hệ thống chính trị và Quyết định số
72-QĐ/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị
về biên chế các cơ quan đảng, mặt trận Tổ
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung
ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối
trực tthuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026.

Ban tổ chức tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng tàu

œ Để triển khai thực hiện 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; Kết luận số 40-
KL/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về
nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế
của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và
Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18-7-2022 của
Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống
chính trị, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định số 1046/QĐ-TTg
ngày 6-9-2022 ban hành Kế hoạch triển khai
Kết luận số 28-KL/TW, Kết luận số 40-
KL/TW và Quy định số 70-QĐ/TW, trong đó
giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương
hoàn thiện thể chế để thực hiện tinh giản biên
chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay,
các bộ, ngành, địa phương đang xây dựng kế
hoạch triển khai Quyết định số 1046/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

Xin hỏi, cán bộ, công chức có kết quả xếp
loại 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm

xét tinh giản biên chế ở mức hoàn thành nhiệm
vụ và không hoàn thành nhiệm vụ nhưng
không thể bố trí việc làm khác phù hợp thì có
thuộc đối tượng tinh giản biên chế không?

thanhhai@...

œ Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1
Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10-

12-2020 của Chính phủ về chính sách tinh giản
biên chế thì cán bộ, công chức có 2 năm liên
tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế,
trong đó có 1 năm được xếp loại chất lượng ở
mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không
hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí
việc làm khác phù hợp (không phân biệt năm
được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ) thì
thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

CôNG TÁC CÁN BỘ
Đề nghị Trung ương nghiên cứu sửa đổi
Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 4-8-

2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số
nội dung trong tuyển dụng công chức, viên
chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội, trong đó một số vị
trí việc làm chỉ nên quy định đối tượng đăng
ký dự tuyển phải có lý lịch rõ ràng, bảo đảm
tiêu chuẩn chính trị theo quy định (không nhất
thiết phải là đảng viên) để cấp có thẩm quyền
tuyển dụng được đối tượng là sinh viên tốt
nghiệp đại học loại giỏi.

Ban tổ chức tỉnh ủy Bình Định

œ Hiện nay Ban Tổ chức Trung ương đã
tiến hành khảo sát ở một số địa phương,

cơ quan, đơn vị và đang tổng hợp báo cáo tổng
kết thực hiện Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW
ngày 4-8-2015 của Ban Tổ chức Trung ương
về một số nội dung trong tuyển dụng công
chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của các
tỉnh ủy, thành ủy. Ban Tổ chức Trung ương sẽ
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành trong
thời gian tới.

Hiện nay, tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán
bộ ứng cử hoặc nghỉ hưu được thực hiện

theo Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị
và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính
phủ, theo đó tuổi nghỉ hưu đã được nâng lên.
Do đó, đề nghị Trung ương xem xét điều chỉnh
tăng độ tuổi tham gia công tác đoàn các cấp
để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác bố
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trí, sắp xếp cán bộ đoàn phù hợp với yêu cầu
thực tiễn.

Ban tổ chức tỉnh ủy Phú Yên

œ Hiện nay Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh đang chủ trì, phối hợp với các

cơ quan liên quan để nghiên cứu bổ sung, sửa
đổi Quy chế cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Do đó, khi chưa có quy chế mới, đề nghị các
cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện theo đúng các
quy định hiện hành về độ tuổi cán bộ đoàn.

Cơ SỞ ĐảNG, ĐảNG VIÊN
Ở chi bộ tôi có đồng chí đang là đảng
viên dự bị nhưng đi xuất khẩu lao động

(thời gian 3 năm) và được chi bộ đồng ý miễn
sinh hoạt đảng. Do không tham gia lớp bồi
dưỡng đảng viên mới và khi hết thời gian dự
bị đảng viên đang ở nước ngoài nên đến nay
chưa được chuyển thành đảng viên chính thức.
Trong thời gian ở nước ngoài, đảng viên chấp
hành tốt pháp luật nước sở tại và giữ gìn tư
cách đảng viên. Sau khi về nước, đảng viên có
nguyện vọng được tiếp tục sinh hoạt đảng và
đề nghị được chuyển sinh hoạt đảng chính
thức. Xin hỏi, trường hợp này có được xem xét
để công nhận đảng viên chính thức không?

tranbichlan@...

œ Căn cứ Điều 5 Điều lệ Đảng “Người
được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời

kỳ dự bị 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức
lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục
giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên
chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ”. Do đó,
căn cứ Điểm 4, Hướng dẫn số 01-HD/TW
ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư hướng dẫn một
số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng thì
trường hợp nêu trên không bảo đảm hồ sơ, thủ
tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng
viên chính thức.

CHíNH SÁCH CÁN BỘ
Đề nghị Trung ương hướng dẫn cụ thể về
tiêu chuẩn, điều kiện thi và xét thăng

hạng chức danh biên tập viên và phóng viên

đang công tác tại cơ quan, đơn vị làm báo chí,
xuất bản khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Ban tổ chức tỉnh ủy hà nam

œĐối với tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét
thăng hạng chức danh biên tập viên và

phóng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn
vị trên thực hiện theo Nghị định số 115/NĐ-CP
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26-8-
2022 và Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày
25-6-2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc (đối
với tiêu chuẩn, điều kiện mang tính đặc thù),
đề nghị địa phương có đề xuất cụ thể để Ban
Tổ chức Trung ương nghiên cứu, phối hợp với
cơ quan chức năng liên quan để giải quyết.

Đề nghị Trung ương sớm triển khai bảng
lương chức danh theo vị trí việc làm.

nguyensam@...

œ Ban Tổ chức Trung ương sẽ ban hành
hướng dẫn đối với cán bộ, công chức,

viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng,
mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội sau khi cấp có thẩm quyền thống nhất ban
hành vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính
trị và Chính phủ ban hành Nghị định quy định
chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công
chức, viên chức và lực lượng vũ trang (thay
thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-
12-2004).

Đề nghị Trung ương xem xét nâng mức
phụ cấp đối với những cán bộ thực hiện

chức danh kiêm nhiệm vì mức phụ cấp hiện tại
(10%) chưa tạo động lực, khuyến khích cán bộ
làm việc. 

Ban tổ chức tỉnh ủy trà Vinh

œ Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo
Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền

lương Nhà nước về một số nội dung khi thực
hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo
Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó có đề xuất
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việc nghiên cứu, đổi mới chế độ phụ cấp kiêm
nhiệm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-
NQ/TW và tình hình thực tiễn. Trong khi chưa
có quy định mới, đề nghị địa phương căn cứ
quy định hiện hành tại Thông tư số
78/2005/TT-BNV ngày 10-8-2005 của Bộ Nội
vụ và Hướng dẫn số 55-HD/BTCTW ngày 31-

12-2005 của Ban Tổ chức Trung ương để thực
hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với người
được bầu cử hoặc được bổ nhiệm đồng thời
kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo đứng đầu các cơ
quan, đơn vị khác, bảo đảm nguyên tắc và điều
kiện theo quy định r

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đặc
biệt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, người
đứng đầu các đơn vị, địa phương đã lựa chọn
những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp,
nổi cộm để chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng
khâu, từng việc.

Để phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi
mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng
đầu, năm 2020 BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang đã
giao việc đột phá, đổi mới cho 22 cán bộ thuộc
diện BTV Tỉnh ủy quản lý đang giữ cương vị
chủ chốt, người đứng đầu của các địa phương
và các ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh với 52
việc; năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 giao
cho 64 đồng chí với 221 việc. Nội dung giao
việc tập trung vào giải quyết những vấn đề cấp
thiết của ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ
quan, đơn vị do cán bộ trực tiếp lãnh đạo,
quản lý… Sau một năm thực hiện, các công
việc được “đặt hàng” có chuyển biến tích cực,
nhiều việc đã có kết quả, sản phẩm cụ thể, các
việc tồn đọng kéo dài được giải quyết, tạo
hiệu ứng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở địa
phương, đơn vị. 

Dù nhiều cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu
cấp ủy luôn thể hiện trách nhiệm, vai trò nêu

gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp
phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tuy nhiên một
bộ phận không nhỏ người đứng đầu đã có biểu
hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, sa vào tiêu
cực, tham nhũng, lãng phí… Từ năm 2013 đến
nay, cả nước có tới hơn 11.700 vụ án về tham
nhũng, kinh tế bị xử lý đều liên quan trách
nhiệm của người đứng đầu. Ở nhiệm kỳ Đại
hội XII của Đảng, trong số 3.200 cán bộ, đảng
viên liên quan tham nhũng, có không ít cán bộ
lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Trung ương Đảng quản lý nhưng thiếu gương
mẫu, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng,
pháp luật của Nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ Đại
hội XIII của Đảng đến tháng 6-2022, đã có 50
cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật,
trong đó có 8 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung
ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực
lượng vũ trang; đến tháng 10-2022 đã có 7 Ủy
viên Trung ương Đảng lần lượt nhận các hình
thức kỷ luật gồm cách chức, thôi chức, khai trừ
ra khỏi Đảng.

Đó là hậu quả của việc thực hiện chưa tốt
trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
Những hạn chế trong thực hiện trách nhiệm
nêu gương của người đứng đầu đã và đang làm
suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân
dân đối với Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng tiêu
cực đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo
tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 r

Hoan nghªnh b¹n ®äc phª b×nh T¹p chÝ

VỀ TRÁCH NHIỆM...
(Tiếp theo trang 29)
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nghiệp, nghiên cứu xây dựng chính sách về thu
hút nhân tài, chính sách đào tạo phát triển
nguồn nhân lực cho tương lai, thu hút đội ngũ
các chuyên gia, nhà khoa học.

Thứ tư, tranh thủ nguồn kinh phí từ Quỹ
Khuyến công quốc gia và nguồn kinh phí xúc
tiến thương mại, xây dựng chương trình hỗ trợ
phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực
cho từng giai đoạn; các chính sách hỗ trợ về
đầu tư, xúc tiến thương mại.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác quản
lý nhà nước đối với ngành công nghiệp trên địa
bàn, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản
lý các cấp trong việc theo dõi, nắm tình hình,
kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các hoạt động của
doanh nghiệp. 

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành
chính, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, tạo
môi trường thông thoáng trong đầu tư; tăng
cường trách nhiệm của các cấp, các ngành
trong giải quyết và xử lý công việc, bảo đảm
hỗ trợ kịp thời trong giải quyết những vấn đề
liên quan đến nhà đầu tư; xử lý nghiêm minh
những tập thể, cá nhân gây nhũng nhiễu, phiền

hà cho doanh nghiệp hoặc cố tình gây chậm trễ
trong công tác giải quyết những khó khăn,
vướng mắc của nhà đầu tư.

Thứ bảy, tăng cường công tác quản lý quy
hoạch, tổ chức lập quy hoạch xây dựng, phát
triển huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050, lập quy hoạch chỉnh trang đô thị. Chỉ đạo
UBND các xã, thị trấn lập quy hoạch bảo đảm
phủ kín 100% các quy hoạch chi tiết tại các
điểm dân cư, trung tâm xã làm cơ sở quản lý
quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và triển
khai thực hiện các chương trình, dự án phát
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Thứ tám, xây dựng quy chế, chương trình
phối hợp giữa các ban, ngành chức năng, chính
quyền địa phương trong công tác tuyên truyền
về cơ chế, chính sách để nâng cao hiểu biết của
người dân và doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong
việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã
hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về
đất đai; tổ chức tập huấn, hướng dẫn UBND
các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê đất đai,
nắm bắt thực trạng sử dụng đất làm cơ sở định
hướng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-
2030  phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội của huyện, đặc biệt là phát triển các
ngành công nghiệp r

TAM DƯƠNG...
(Tiếp theo trang 32)


