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Chủ tịCh hồ Chí minh nÓi về
PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐảNG
sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải từ trong quần chúng ra, trở
lại nơi quần chúng.

... Vì vậy, trong công việc chỉnh đốn Đảng, cũng như trong mọi công việc khác, quyết
phải thực hành cách liên hợp sự lãnh đạo với quần chúng và liên hợp chính sách chung
với chỉ đạo riêng.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 5, tr.330-331.lãnh đạo đúng nghĩa là:
1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng. Mà muốn thế thì nhất định phải so

sánh kinh nghiệm của dân chúng. Vì dân chúng chính là những người chịu đựng cái kết
quả của sự lãnh đạo của ta.

2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng. Mà muốn vậy, không có dân chúng giúp sức thì
không xong.

3. Phải tổ chức sự kiểm soát, mà muốn kiểm soát đúng thì cũng phải có quần chúng
giúp mới được.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 5, tr.325.đảng phải:
... Lập chương trình hành động cụ thể trong từng huyện và từng tỉnh.
Phân phối đảng viên (như nhà binh phân phối binh sĩ).
Các đồng chí phụ trách một vùng hay một công tác nào đó phải lập chương trình hành

động cho mỗi đồng chí trong mỗi một tổ chức.
Các ban chấp ủy phải quản lý và kiểm soát rất tỉ mỉ việc thi hành các chương trình hành

động đó.
Sđd, tập 3, tr.90.lãnh đạo nhân dân bằng cách tuyên truyền, giải thích, cổ động, giáo dục, tổ chức nhân

dân, dựa vào nhân dân để thực hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Sđd, tập 6, tr.432.chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng phải khéo tập trung ý kiến

của quần chúng, hóa nó thành cái đường lối để lãnh đạo quần chúng. Phải đem cách nhân
dân so sánh, xem xét, giải quyết các vấn đề, mà hóa nó thành cách chỉ đạo nhân dân.

Sđd, tập 5, tr.338.muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; muốn biết các nghị quyết có được thi hành
không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một
cách, là khéo kiểm soát.

Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết
điểm nhất định bớt đi.

Song, muốn kiểm soát có kết quả tốt, phải có hai điều: Một là việc kiểm soát phải có
hệ thống, phải thường làm. Hai là người đi kiểm soát phải là những người rất có uy tín.

Sđd, tập 5, tr.327.



Sáng 20-10-2022, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội
khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường

Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. 
Đây là kỳ họp cuối năm, dự kiến trong 21

ngày làm việc với nhiều nội dung quan trọng,
mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần Hội nghị lần thứ
6 BCH Trung ương khóa XIII gắn với những
quyết sách đúng đắn, sáng suốt cả về lập pháp,
giám sát tối cao và quyết định những vấn đề
quan trọng của đất nước.

Quốc hội xem xét, cho ý kiến và quyết định
các nội dung quan trọng. Theo đó, Quốc hội
xem xét các báo cáo của Chính phủ, báo cáo
thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về tình
hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội năm 2023; kết quả thực hiện ngân
sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách
nhà nước và phương án phân bổ ngân sách
Trung ương năm 2023; tình hình, kết quả thực
hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến
kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Về công tác lập pháp, Quốc hội xem xét,
thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết
có chứa quy phạm pháp luật, gồm: Luật Thực
hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Khám bệnh, chữa
bệnh (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia
đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật
Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền
(sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Tần số vô tuyến điện; Nghị quyết ban
hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị
quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách
đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh
Đắk Lắk; Nghị quyết về thí điểm cấp quyền
lựa chọn, sử dụng biển số xe ô tô thông qua
đấu giá.

Quốc hội cũng thảo luận, cho ý kiến 7 dự án
luật khác, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật
Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi);
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa
đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện
tử (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự. 

Đây là công việc lập pháp vừa có phạm vi
rộng lớn, vừa chứa đựng những vấn đề chuyên
sâu, trong đó có những dự án luật ngay trước
thềm Kỳ họp đã thu hút được sự quan tâm sâu
sắc của nhân dân cả nước. 

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề
“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-
2021”. Đây là nội dung giám sát quan trọng,
có quy mô lớn, phạm vi rộng, cấp bách trên
nhiều lĩnh vực được đại biểu Quốc hội, Nhân
dân và cử tri cả nước quan tâm, gửi gắm nhiều
kỳ vọng, mong muốn tạo chuyển biến rõ rệt
trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí, cùng với công cuộc đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng
trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực,
hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước ở
Trung ương và địa phương. 

Quốc hội cũng xem xét, quyết định miễn
nhiệm, bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước; miễn
nhiệm, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải; phê chuẩn đề nghị bổ
nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế. Quốc hội cũng tổng
kết việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14
về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển
TP. Hồ Chí Minh, xem xét đề xuất của Chính
phủ cho gia hạn hiệu lực Nghị quyết này và một
số vấn đề quan trọng khác r

P.V
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kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV: 

những quyết sách đúng đắn, sáng suốt
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Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy về mục
đích của việc học: 

“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ,
Học để phụng sự Đoàn thể, giai cấp và nhân

dân, Tổ quốc và nhân loại.
Muốn đạt mục đích, thì phải cần, kiệm, liêm,

chính, chí công, vô tư”.
(Bút tích ghi trong Sổ Vàng của Trường

Đảng cao cấp Trung ương, nay là Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc học không
phải lấy cho được học hàm, học vị, để có danh,
để tìm con đường làm quan phát tài mà trước
hết học để làm việc.

Trên đời này, sự học là vô cùng cần thiết đối
với con người. Trẻ em sinh ra đã bắt đầu được
nuôi dạy, được đến trường học tập, được dạy
cho những tri thức cơ bản để lớn lên, trưởng
thành, có kỹ năng làm việc. Làm việc trước hết
nuôi sống bản thân, sau đó đóng góp chung cho
xã hội, tức là lao động để cống hiến. Công việc
mà người ta đảm nhiệm hoàn toàn phụ thuộc
theo yêu cầu của từng ngành nghề trong từng
thời cuộc. Làm nghề gì phải học tinh thông
ngành ấy, học phải đi đôi với hành. Việc học,
đối với người dù có bằng cấp cao vẫn chưa đủ.
Do đó sự học là vô bờ. Để đáp ứng được yêu
cầu ngày càng cao của kinh tế - xã hội thì người
ta phải tự giác thường xuyên học tập và tu
dưỡng, học suốt đời, phải học nữa, học mãi, còn
sống thì còn phải học. Lấy tự học làm chính.

Lịch sử nhân loại đã cho ta những gương
sáng về động cơ học tập, mục đích học tập và
cách tự học. Ph.ăng-ghen là một ví dụ điển
hình. ông chỉ có bằng tú tài. Vâng lời cha làm
nghề kinh doanh, ông thôi học đại học. Từ thực

tiễn ông nhận ra sự bất công của xã hội tư bản,
mâu thuẫn sâu sắc giữa giai cấp tư sản với
những người lao động làm thuê. Với trái tim
nhân hậu và bầu nhiệt huyết của một thanh niên
khát khao chân lý, khát khao cống hiến cho
nhân loại cần lao, ông đã từng bước tự học
nâng cao trình độ của mình và trở thành một
nhà bác học, một nhà lý luận thiên tài, cùng
C.Mác sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa
học. Do sự phân công giữa hai người, ngoài
việc viết các tác phẩm chính luận (viết riêng và
viết chung), Ph.ăng-ghen đảm trách hầu hết
việc bút chiến, đập lại những luận điệu, những
“tác phẩm” của các học giả, các giáo sư, tiến sĩ
lừng danh của giai cấp tư sản để khẳng định
những chân lý khoa học.

Không chỉ bằng những tố chất thiên bẩm, để
có bút lực đủ sức đăng đàn tranh luận, ông
chẳng có quyền uy nào ngoài quyền uy trí tuệ
để đánh bại kẻ đối nghịch về mặt lý luận. Vì vậy,
ông đã tự mình vượt lên, đạt tới trình độ thực
học của một trí thức tiêu biểu của giai cấp vô
sản và nhân loại nhưng ông không bao giờ nghĩ
đến việc tìm cho mình một học hàm, học vị cao
mặc dù ông có thừa điều kiện làm việc đó.

Cuộc bút chiến của ông với GS, TS. Đuy-
rinh trên báo chí Đức, sau này được in thành
sách với cái tên “ông Đuy-rinh đảo lộn khoa
học (Chống Đuy-rinh) là một cuộc bút chiến
lớn nhất trong lịch sử Chủ nghĩa Mác. Đây quả
thật là một công việc khó khăn. ông viết: “Hệ
thống của ông Đuy-rinh được phê phán trong
quyển sách này bao trùm một lĩnh vực rất rộng;
tôi buộc phải theo dõi ông khắp nơi và đem
những quan niệm của tôi ra đối lập lại những
quan niệm của ông ta”(1). Những quan niệm của

Nhân kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2022)

HOÏC SUOÁT ÑÔØI ÑEÅ COÁNG HIEÁN
TrầN XuÂN ĐỉNH
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Ph.ăng-ghen là đưa phép biện chứng vào trong
quan niệm về tự nhiên và về lịch sử. Song
muốn có quan niệm vừa biện chứng, vừa duy
vật về tự nhiên thì người ta phải biết toán học
và khoa học tự nhiên. Ph.ăng-ghen thành thật
thừa nhận rằng cả C.Mác và ông đều có những
hạn chế về các lĩnh vực khoa học đó. Để giành
thắng lợi trong cuộc đấu tranh lý luận này, ông
cần có sự “lột xác” hoàn toàn. Trong lời tựa
viết cho ba lần xuất bản cuốn “Chống Đuy-
rinh”, Ph.ăng-ghen đã ghi: “Mác là một nhà
toán học tinh thông nhưng về khoa học tự
nhiên thì chúng tôi chỉ có thể nghiên cứu một
cách rời rạc, đứt đoạn, không thường xuyên. Vì
thế… tôi đã cố “lột xác” hoàn toàn… trong lĩnh
vực toán học và về khoa học tự nhiên và tôi đã
dùng phần lớn thời gian của tôi trong tám năm
vào việc đó. Đúng vào giữa quá trình lột xác
ấy tôi đã phải nghiên cứu cái gọi là triết học tự
nhiên của ông Đuy-rinh… Việc ý thức được
rằng mình chưa nắm vững các vật liệu đã khiến
tôi thận trọng; sẽ không ai có thể vạch ra được
các lầm lẫn thực sự của tôi về những sự kiện
đã biết hồi đó, cũng như những điều sai lệch
trong việc trình bày những lý thuyết đã được
công nhận hồi đó”(2). Qua luận chiến “Chống
Đuy-rinh” của Ph.ăng-ghen, lần đầu tiên thế
giới quan Mác-xít được trình bày một cách
hoàn chỉnh, súc tích và dễ hiểu cả ba bộ phận
cấu thành của nó: Chủ nghĩa duy vật biện
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, khoa học
kinh tế chính trị và CNXH khoa học. Ph.ăng-
ghen đã chỉ ra mối liên hệ không thể tách rời
và phụ thuộc lẫn nhau giữa ba bộ phận cấu
thành Chủ nghĩa Mác; chúng gắn bó với nhau
và tác động lẫn nhau như thế nào, chúng tạo
nên toàn bộ một hệ thống lý luận mà các bộ
phận cấu thành khi riêng rẽ thì tương đối độc
lập nhưng đồng thời lại chỉ có thể hiểu được
một cách đúng đắn trong mối liên hệ bên trong
giữa chúng với tổng thể. Không những thế, ở
tác phẩm này, Ph.ăng-ghen còn tiếp tục phát

triển lý luận Mác-xít trong những vấn đề cơ
bản, ông đã sử dụng những thành tựu mới nhất
của khoa học tự nhiên cũng như những kinh
nghiệm của cuộc đấu tranh giai cấp. Điều này
có ý nghĩa chỉ đạo cho chúng ta ngày nay khi
vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ
Chí Minh trong điều kiện khoa học - công nghệ
phát triển như vũ bão, cũng như việc tổng kết
thực tiễn rút ra những bài học kinh nghiệm để
không bị lạc hậu đối với cuộc sống đương đại,
đồng thời đủ khả năng đấu tranh chống các
luận điệu sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng.

Với những tác phẩm viết riêng cùng những tác
phẩm viết chung với C.Mác (trong đó có “Tuyên
ngôn của Đảng Cộng sản” - một trong những tác
phẩm quan trọng nhất của chủ nghĩa cộng sản
khoa học) và những tác phẩm viết sau khi C.Mác
qua đời (trong đó có cuốn “Nguồn gốc của gia
đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”) minh
chứng Ph.ăng-ghen là một nhà bác học thiên tài
(từ của C.Mác gọi Ph.ăng-ghen) ngang tầm với
C.Mác. “Chủ nghĩa Mác” như loài người quen
gọi hoàn toàn là công trình sáng tạo của hai ông
C.Mác và Ph.ăng-ghen. Tuy vậy, với đức tính
khiêm nhường của mình, đã nhiều lần Ph.ăng-
ghen tuyên bố ông chỉ là một “cây vĩ cầm nhỏ
bé” bên cạnh C.Mác. ông đề nghị học thuyết của
hai người được mang tên C.Mác.

Công lao, tài năng và đức độ của ông, tình
bạn cao cả, vĩ đại của ông với C.Mác mãi mãi
làm cho ông trở thành bất tử; mãi mãi là tấm
gương sáng cho những người cộng sản và nhân
loại trên toàn thế giới.

Hồ Chí Minh cũng là một người như thế.
Bác của chúng ta khi ra đi tìm đường cứu nước,
Người chưa học hết bậc trung học cơ sở.
Nhưng với ham muốn, ham muốn tột bậc là
làm cho “Nước ta được hoàn toàn độc lập, dân
ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có
cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” tạo

(Xem tiếp trang 59)
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1. nhân dân là chủ thể của quyền lập
hiến

Nhân dân là một khái niệm bao gồm toàn
thể công dân Việt Nam, không phân biệt già
trẻ, gái trai, giàu nghèo, dân tộc, giai cấp, tín
ngưỡng, tôn giáo... Trong khái niệm Nhân dân,
mọi người bình đẳng như nhau, không có bất
kì sự phân biệt nào. Nhân dân là người sáng
tạo nên lịch sử của mình nên Nhân dân là
nguồn gốc của quyền lực, là chủ thể của quyền
lập hiến. Đó là sự thể hiện một cách trọn vẹn
nhất quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân. 

Lời nói đầu của Hiến pháp năm 1946 ghi
rõ: “Được quốc dân trao cho trách nhiệm thảo
bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội nhận thấy rằng
Hiến pháp Việt Nam phải ghi lấy những thành
tích vẻ vang của cách mạng”(1). Theo đó, Quốc
hội là chủ thể được quốc dân bầu ra để đại
diện cho quốc dân thực hiện quyền lập hiến
mà không phải là chủ thể của quyền lập hiến.
Chủ thể của quyền lập hiến là Nhân dân. Lời

nói đầu của Hiến pháp sử dụng thuật ngữ
“Quốc hội”, nhưng chương III của Hiến pháp
lại sử dụng thuật ngữ “Nghị viện nhân dân”.
Không phải ngẫu nhiên mà trong cùng một
bản Hiến pháp lại sử dụng thuật ngữ khác
nhau. Đây chính là sự phân biệt giữa Quốc hội
lập hiến và Quốc hội lập pháp. “Quốc hội”
viết trong Lời nói đầu là Quốc hội lập hiến,
còn “Nghị viện nhân dân” ở chương III là
Quốc hội lập pháp. Vì thế, Điều thứ 23 ghi rõ:
“Nghị viện nhân dân giải quyết mọi vấn đề
chung cho toàn quốc, đặt ra các pháp luật, biểu
quyết ngân sách, chuẩn y các hiệp ước mà
Chính phủ ký với nước ngoài”(2). Theo quy
định này, Nghị viện nhân dân chỉ có quyền lập
pháp, Hiến pháp không quy định Nghị viện
nhân dân có quyền lập hiến. Cuộc Tổng tuyển
cử ngày 6-1-1946 bầu ra Quốc hội, Quốc hội
lập hiến có nhiệm vụ soạn thảo và thông qua
Hiến pháp. Sau khi Hiến pháp được Quốc hội
thông qua và được toàn dân phúc quyết thì
Quốc hội lập hiến hoàn thành nhiệm vụ và tự

Quyền lực Nhà nước

LUOÂN THUOÄC VEÀ NHAÂN DAÂN
TS. TrầN THị PHúC AN

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày
3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách cần phải làm
ngay của Chính phủ mới, trong đó có xây dựng Hiến pháp. Ngày 28-10-1946,
kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiến pháp năm 1946 là một bản hiến
pháp dân chủ, tiến bộ, mẫu mực trên nhiều phương diện, trong đó đề cao vai
trò của Nhân dân, quyền lực của Nhân dân trong Nhà nước. Tư tưởng về
quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân trong Hiến pháp năm 1946 đến nay
vẫn còn nguyên giá trị.



giải tán. Trên cơ sở Hiến pháp đã được toàn
dân phúc quyết, Quốc hội lập pháp sẽ được
bầu ra. Tuy nhiên, chưa kịp tổ chức phúc
quyết toàn dân thì cuộc kháng chiến toàn quốc
bùng nổ, Quốc hội lập hiến trở thành Quốc hội
khóa I thực hiện quyền lập pháp. Điều thứ 70,
Hiến pháp năm 1946 quy định, việc sửa đổi
Hiến pháp phải do hai phần ba tổng số nghị
viên yêu cầu. Nghị viện bầu ra một ban dự
thảo những điều thay đổi. Những điều thay đổi
khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa
ra toàn dân phúc quyết. Điều đó cho thấy
quyền lực của Nhân dân cao hơn quyền lực
của Quốc hội lập hiến. Như vậy, Hiến pháp
được quan niệm là một phương thức để xác
lập các giới hạn pháp lý đối với quyền lực Nhà
nước. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trước chúng ta
đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi
đến chế độ thực dân không kém phần chuyên
chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân
dân ta không được hưởng quyền tự do, dân
chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân
chủ”(3). Với Hiến pháp năm 1946, lần đầu tiên
trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân
phận thần dân trong chế độ phong kiến, thân
phận người nô lệ trong chế độ thực dân đã trở
thành chủ thể của quyền lực nhà nước.

2. nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà
nước

Nhân dân là chủ thể tối cao và duy nhất của
quyền lực chính trị. Quyền lực Nhà nước là kết
tinh trí tuệ và văn minh nhân loại, là thành quả
đấu tranh bền bỉ của Nhân dân. Điều 1 Hiến
pháp năm 1946 quy định: “Tất cả quyền bính
trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam,
không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu
nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Quy định này một
mặt đã khẳng định quyền lực Nhà nước thuộc
về Nhân dân, Nhân dân là chủ thể tối cao của
quyền lực, mặt khác khẳng định sự thống nhất
giữa quyền lực Nhà nước - quyền lực Nhân
dân. Thuật ngữ “quyền bính” trong bối cảnh

của Hiến pháp năm 1946 được hiểu với hai
nghĩa: 1) Quyền lực. 2) Quyền tự quyết của
Nhân dân về vận mệnh, số phận của mình. Với
nguyên tắc “mọi quyền bính trong nước là của
toàn thể nhân dân” nên trong thành phần Quốc
hội đầu tiên của Việt Nam có đầy đủ mọi thành
phần giai cấp, tầng lớp, đảng phái chính trị.
Đây chính là sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc
trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược. Điều đó cho thấy, đại đoàn kết
không dừng lại ở nguyên tắc chính trị mà trở
thành một nguyên tắc hiến định. Nguyên tắc
đó tạo điều kiện cho việc huy động, phát huy
và nhân lên nguồn sức mạnh của khối đại đoàn
kết toàn dân tộc trong sự nghiệp kháng chiến
và kiến quốc.

Tư tưởng quyền lực Nhà nước thuộc về
Nhân dân trong Hiến pháp chính là sự ghi
nhận, thừa nhận điều kiện tiên quyết cho một
chính quyền hợp pháp và chính đáng. Tức là
khi chính quyền đó được hình thành và hoạt
động trên cơ sở sự đồng thuận của Nhân dân.
Chính vì vậy, hiến pháp được coi là khế ước
của Nhân dân, là văn bản thể hiện sự đồng
thuận về một chính quyền của Nhân dân và về
sự ủy thác quyền lực của Nhân dân cho Nhà
nước. Ngay trong Lời nói đầu của Hiến pháp
năm 1946 đã xác định nhiệm vụ “kiến thiết
quốc gia trên nền tảng dân chủ” và “thực hiện
chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của Nhân
dân”. Quyền của Nhân dân đối với Nhà nước
là quyền của chủ nhân, quyền thực hiện khả
năng kiểm soát và giám sát người được giao
quyền, được ủy quyền. Hiến pháp năm 1946
ghi rõ: “Nghị viện nhân dân do công dân Việt
Nam bầu ra” (Điều 24), vì thế “Nhân dân có
quyền bãi miễn các đại biểu mình bầu ra”
(Điều 20). Nhưng điều này không đồng nhất
quyền lực Nhân dân với quyền lực Nhà nước.
Nhân dân không bao giờ trao toàn bộ quyền
lực của mình cho Nhà nước mà vẫn giữ lại
những quyền quyết định về những vấn đề
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trọng đại của quốc gia, dân tộc. Hiến pháp năm
1946 quy định: “Nhân dân có quyền phúc
quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến
vận mệnh quốc gia” (Điều 21) và “Những việc
quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra Nhân
dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số nghị
viên đồng ý” (Điều 32). Như vậy, trong mối
quan hệ giữa Nhân dân và Nghị viện nhân dân
thì quyền lực Nhân dân cao hơn quyền lực
Nghị viện và Nhân dân là người quyết định
cuối cùng về Hiến pháp của mình, không một
cơ quan nào có quyền đó. Chính điều này
quyết định tính tối cao của Hiến pháp và bảo
đảm cho sự ổn định, trường tồn của Hiến pháp.

Khẳng định quyền lực Nhà nước thuộc về
Nhân dân không chỉ là nguyên tắc cơ bản được
ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 mà còn
gắn với thiết lập cơ chế bảo đảm thực hiện
quyền lực thực sự của Nhân dân. Đó là tư
tưởng chỉ đạo bao quát toàn bộ nội dung Hiến
pháp được thể hiện cụ thể trong các quy định
về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ
máy Chính phủ từ Trung ương đến địa
phương. Hiến pháp năm 1946 quy định: “Cơ
quan hành chính cao nhất của toàn quốc là
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”
(Điều 43). Chủ tịch nước trong chính thể cộng
hòa dân chủ nhân dân sẽ không được thiết lập
bằng con đường truyền ngôi, hay suy tôn
đương nhiên mà phải được lựa chọn trong cơ
quan đại biểu cao nhất của Nhân dân đó là
Quốc hội. Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa chọn trong Nghị viện nhân dân và
phải được hai phần ba tổng số nghị viên bỏ
phiếu thuận (Điều 45). Phó Chủ tịch nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa chọn trong nhân dân
và bầu theo lệ thường (Điều 46). Chế định
Nghị viện nhân dân được quy định trong Hiến
pháp năm 1946 đã thể hiện một hình thức dân
chủ mới của chính thể cộng hòa lần đầu tiên
được thiết lập ở một nước thuộc địa nửa phong
kiến. Bản chất, tổ chức và phương thức hoạt

động của Nghị viện nhân dân là phù hợp với
tình hình thực tế của Việt Nam sau Tổng tuyển
cử năm 1946 với sự tham gia của nhiều lực
lượng chính trị trong một cơ chế dân chủ nhân
dân. Tuy còn một số hạn chế về quyền so với
Quốc hội sau này như: Không được ban hành
Hiến pháp; luật đã được Nghị viện biểu quyết
có thể bị phủ quyết bởi Chủ tịch nước; Chủ
tịch nước không chịu trách nhiệm trước Nghị
viện, trừ tội phản quốc; chưa thành lập và giám
sát Tòa án… Song những quy định về Nghị
viện cho thấy đây là cơ quan có đủ các điều
kiện bảo đảm quyền lực nhân dân. Trong cơ
chế quyền lực này, nguyên tắc tập quyền
XHCN - nguyên tắc cơ bản của tổ chức và
hoạt động của nhà nước XHCN - đã được áp
dụng bước đầu. Điều này hoàn toàn phù hợp
về mặt lý luận cũng như thực tiễn tổ chức
chính quyền dân chủ nhân dân - là giai đoạn
quá độ để tiến lên nhà nước XHCN.

Sự kết hợp giữa các giá trị phổ biến của chế
độ dân chủ cộng hòa đã từng tồn tại trong lịch
sử với những đặc điểm cụ thể của Việt Nam
trong điều kiện nhân dân lao động không phân
biệt nam nữ, giàu nghèo và thành phần dân tộc
trở thành chủ nhân của quyền lực nhà nước, là
một sự lựa chọn tất yếu khách quan của lịch
sử. Từ lựa chọn này, các thiết chế quyền lực
của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
trong Hiến pháp năm 1946 được xác định rất
đặc thù. Mặc dù các thiết chế quyền lực dân
chủ phổ biến trong chính thể dân chủ cộng hòa
như Chính phủ, Nghị viện nhân dân, Tòa án
được tổ chức và hoạt động trên cơ cấu của
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Song
về bản chất không theo thuyết tam quyền phân
lập, phân chia và kiềm chế quyền lực mà là các
thiết chế quyền lực có sự phối hợp, cùng nhau
hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản nhằm bảo vệ thành quả của Cách mạng
Tháng Tám, xây dựng một nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa mới.
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3. Cách thức tổ chức chính quyền nhân
dân ở địa phương

Tổ chức quyền lực nhà nước không chỉ diễn
ra theo chiều ngang giữa các nhánh quyền lực
lập pháp, hành pháp, tư pháp mà còn liên quan
tới tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước ở địa
phương. Điều 57, Hiến pháp năm 1946 quy
định: Nước Việt Nam về phương diện hành
chính gồm có ba bộ: Bắc, Trung, Nam. Mỗi bộ
chia thành tỉnh, mỗi tỉnh chia thành huyện,
mỗi huyện chia thành xã. Như vậy, dưới cấp
quốc gia có 3 cấp chính quyền: Tỉnh (thành
phố), huyện (thị xã) và xã (thị trấn). Có thể
xem cấp xã là chính quyền cơ sở. Tuy nhiên,
chỉ có cấp tỉnh và xã ở nông thôn và thành phố,
thị xã ở đô thị là có HĐND do đầu phiếu phổ
thông và trực tiếp bầu ra. HĐND tỉnh, thành
phố, thị xã hay xã cử ra ủy ban hành chính.
Điều đặc biệt là cấp bộ và cấp huyện không
thành lập HĐND mà chỉ có Ủy ban hành chính
(Điều 58). Có thể nói, các nhà lập hiến năm
1946 đã vận dụng cơ chế rất sáng tạo nhằm
bảo đảm chính quyền ở các đơn vị hành chính
cấp bộ và cấp huyện vẫn mang đậm tính chất
của chính quyền nhân dân mà không phải đặt
thêm cơ quan dân cử HĐND.

Sự vận dụng sáng tạo với cơ chế HĐND cấp
dưới bầu ủy ban hành chính cấp trên: HĐND
cấp tỉnh, thành phố bầu ủy ban hành chính cấp
bộ; HĐND cấp xã bầu ủy ban hành chính cấp
huyện. Như vậy, có thể xem các đại biểu
HĐND cấp tỉnh, thành phố đóng vai trò là
những đại cử tri đi bầu ra ủy ban hành chính
cấp bộ và đại biểu HĐND xã đóng vai trò là
những đại cử tri bầu ủy ban hành chính cấp
huyện. Cơ chế này bảo đảm chính quyền ở mọi
đơn vị hành chính vẫn do dân bầu (trực tiếp
hoặc gián tiếp); chịu trách nhiệm trước Nhân
dân. Cách quy định này cho thấy, HĐND mang
nặng tính chất là một định chế chính trị, ủy ban
hành chính mang nặng tính chất một cơ quan
hành chính. Điều đó cho thấy tư tưởng của

Hiến pháp năm 1946 đã tiếp cận được xu
hướng phát triển của thời đại là: Tăng tính tự
chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa
phương, phát huy tính năng động, sáng tạo của
địa phương. Điều này cũng đã được Hiến pháp
năm 2013 kế thừa và phát triển ở Điều 112: “1)
Chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm
việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa
phương; quyết định các vấn đề của địa phương
do luật định; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ
quan nhà nước cấp trên. 2) Nhiệm vụ, quyền
hạn của chính quyền địa phương được xác định
trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ
quan nhà nước ở Trung ương và địa phương và
của mỗi cấp chính quyền địa phương. 3) Trong
trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương
được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ
quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo
đảm thực hiện nhiệm vụ đó”(4).

Để bảo đảm một nền hành chính thống nhất,
Hiến pháp năm 1946 quy định các nghị quyết
của HĐND phải được cấp trên phê chuẩn. Việc
phê chuẩn này nhằm bảo đảm cho sự thống
nhất của nền hành chính nhà nước, tạo một nền
hành chính mạnh, đồng thời hình thành một cơ
chế giám sát hành chính đối với chính quyền
địa phương. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử
nên cơ chế quyền lực nhà nước ở địa phương
trong Hiến pháp năm 1946 không được thực
hiện. Thay vào đó, việc tổ chức chính quyền
địa phương được thực hiện theo quy định của
Sắc lệnh số 63-SL ngày 22-11-1945 về tổ chức
HĐND và ủy ban hành chính xã, huyện, tỉnh,
kỳ và Sắc lệnh số 77-SL ngày 21-12-1945 về
tổ chức HĐND và ủy ban hành chính thành
phố, khu phố. 

Tư tưởng quyền lực Nhà nước thuộc về
Nhân dân trong Hiến pháp năm 1946 là một
thắng lợi lớn của những người cộng sản và các
chuyên gia lập pháp của Việt Nam do Chủ tịch
Hồ Chí Minh chỉ đạo. Đây là “bản hiến pháp

10 X©y dùng §¶ng sè 11-2022

LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

(Xem tiếp trang 63) 



X©y dùng §¶ng sè 11-2022   11

LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

những kết quả quan trọng
Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày

2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải
cách tư pháp đến năm 2020, việc cụ thể hóa
các phương thức lãnh đạo phù hợp với đặc thù
về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư
pháp được ban hành, bảo đảm vừa giữ vững
vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa đề cao nguyên
tắc pháp quyền, phát huy dân chủ, tính chủ
động của các cơ quan tư pháp, thể hiện ở
những điểm sau:

Thứ nhất, Đảng ban hành chủ trương, chính
sách lớn về tổ chức và hoạt động của các cơ
quan tư pháp, nhất là về chiến lược cải cách tư
pháp, về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ
quan bảo vệ pháp luật; về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống
tội phạm; về hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực
pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư
pháp… Các chủ trương, chính sách đã xác
định rõ mục tiêu, phương hướng với tầm nhìn
dài hạn và đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trong
từng giai đoạn cụ thể, đặc biệt xác định rõ các
nguyên tắc lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo của
Đảng nhưng không làm thay, không can thiệp

vào hoạt động chuyên môn của các cơ quan tư
pháp. Đây là định hướng chính trị quan trọng
để các cơ quan tư pháp xây dựng tổ chức bộ
máy, đội ngũ cán bộ, xác định và tổ chức thực
hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao
quản lý, phụ trách.

Thứ hai, Đảng lãnh đạo xây dựng, sửa đổi,
bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh
vực tư pháp, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan
tư pháp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay,
hệ thống văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt
động của các cơ quan tư pháp đã tương đối đầy
đủ, đồng bộ, cơ bản thể chế hóa kịp thời các
chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là các
chủ trương, quan điểm về bảo vệ công lý gắn
với tôn trọng và bảo đảm quyền con người,
quyền công dân; công khai, minh bạch, dân
chủ, công bằng và tuân thủ pháp luật; tăng
cường kiểm soát quyền lực tư pháp… Từ khi
Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông
qua, nhiều đạo luật lớn, quan trọng trong lĩnh
vực tư pháp được ban hành, sửa đổi, bổ sung,
hoàn thiện, như: Luật tổ chức Tòa án Nhân dân
(TAND), Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân
(KSND), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình

TIẾP TỤC CỤ THỂ HÓA PHương THứC lãnH đạo CủA đảng
đối với cÔNG TÁc Tư phÁp

TS. LÊ THị HIềN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tư pháp đã có bước phát triển quan
trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan tư pháp được kiện toàn, đổi
mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Đạt được kết
quả trên, một trong những nguyên nhân quan trọng là việc cụ thể hóa
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp có nhiều đổi mới,
ngày càng hoàn thiện.



sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự…
Thứ ba, Đảng lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ

máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các
cơ quan tư pháp theo hướng tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả. Qua nhiều lần củng
cố, kiện toàn, đến nay tổ chức và hoạt động của
TAND được đổi mới theo mô hình 4 cấp, tăng
thẩm quyền xét xử sơ thẩm cho TAND cấp
huyện, mở rộng thẩm quyền xét xử của Tòa án
đối với các khiếu kiện hành chính. Hệ thống
tổ chức của Viện KSND được kiện toàn phù
hợp với hệ thống tổ chức của TAND; xác định
rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện KSND khi
thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động
tư pháp trong các giai đoạn tố tụng hình sự; mở
rộng thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra
Viện KSND tối cao cả về loại tội và chủ thể
thực hiện tội phạm… 

Thứ tư, Đảng lãnh đạo các cơ quan tư pháp
thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất
là trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc theo
đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng,
phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, hoặc liên
quan đến cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, các
cơ quan tư pháp phải báo cáo, xin ý kiến chỉ
đạo của cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền.
Cấp ủy, tổ chức đảng cho ý kiến chỉ đạo về
định hướng, chủ trương, quan điểm xử lý,
không chỉ đạo cụ thể về tội danh, mức án. Qua
đó từng bước khắc phục tình trạng buông lỏng
lãnh đạo hoặc làm thay, can thiệp không đúng
vào hoạt động của các cơ quan tư pháp; tạo
điều kiện để cơ quan tư pháp phát hiện, điều
tra, xử lý, thực hiện đúng nguyên tắc mọi công
dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Thứ năm, nhiều chủ trương của Đảng về
công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí,
sắp xếp, quy hoạch, luân chuyển cán bộ được
triển khai thực hiện có hiệu quả trong các cơ
quan tư pháp. Trong đó có chủ trương phân
công, bổ nhiệm cấp ủy viên có đủ năng lực,

bản lĩnh và uy tín làm Viện trưởng Viện
KSND, Chánh án TAND các cấp; bố trí người
đứng đầu các cơ quan tư pháp không là người
địa phương; tuyển chọn, bổ nhiệm các chức
danh tư pháp thông qua thi tuyển; kiện toàn hệ
thống cơ sở đào tạo các chức danh tư pháp.
Nhờ đó, đội ngũ cán bộ tư pháp trưởng thành
cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt hơn
yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thứ sáu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực
hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của
cơ quan tư pháp, góp phần kiểm soát quyền lực,
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt
động tư pháp. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp
đã chú trọng tiến hành kiểm tra, giám sát tổ
chức đảng và đảng viên, nhất là kiểm tra khi có
dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát người
đứng đầu cơ quan tư pháp và các chức danh tư
pháp trong quá trình thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội
chính Trung ương tập trung kiểm tra, giám sát
các cơ quan tư pháp trong công tác phát hiện,
xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực;
thu hồi tài sản; tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố
giác tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có
dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, tiêu cực.
Đảng đoàn Quốc hội tích cực lãnh đạo, chỉ đạo
xây dựng hoàn thiện cơ chế giám sát của các
cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp;
tăng cường hoạt động chất vấn các vấn đề liên
quan đến hoạt động tư pháp; tổ chức nhiều cuộc
giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật
trong quá trình điều tra, bắt, tạm giam, tạm giữ,
truy tố, xét xử, thi hành án. Các tỉnh, thành ủy
lãnh đạo HĐND các cấp triển khai nhiều hoạt
động giám sát trong lĩnh vực tư pháp ở địa
phương. Qua đó nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng
viên trong các cơ quan tư pháp; kịp thời phát
hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm,
xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm.
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Một số hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình

đổi mới, cụ thể hóa, hoàn thiện phương thức
lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp
vẫn còn những hạn chế, có mặt chưa đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Một số cấp ủy, tổ
chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công
tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan tư
pháp; việc lãnh đạo, triển khai thực hiện một
số nhiệm vụ tư pháp hiệu quả chưa cao. Việc
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ
quan tư pháp chưa bảo đảm cơ cấu và 3 độ
tuổi, số lượng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu
số còn ít. Vẫn còn tình trạng thiếu nguồn cán
bộ đủ tiêu chuẩn. Công tác luân chuyển cán bộ
Ngành Tư pháp giữa Trung ương và địa
phương chưa được tiến hành thường xuyên.
Quan hệ công tác giữa cấp ủy, tổ chức đảng
trong cơ quan tư pháp với lãnh đạo cơ quan tư
pháp và giữa ban cán sự đảng với cấp ủy đảng
trong các cơ quan tư pháp còn một số bất cập.
Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy,
tổ chức đảng với hoạt động tư pháp chưa
thường xuyên; việc tự kiểm tra của tổ chức
đảng trong các cơ quan tư pháp còn hạn chế;
hiệu quả giám sát các hoạt động tư pháp chưa
đáp ứng yêu cầu. Quá trình chỉ đạo xử lý các
vụ án, vụ việc vẫn còn một số đồng chí cấp ủy
vi phạm nguyên tắc, bị xử lý kỷ luật...

nhiệm vụ thời gian tới
Đại hội XIII của Đảng đề ra nhiệm vụ: “Tiếp

tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên
nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính,
phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Hoạt
động tư pháp phải có trọng trách bảo vệ công
lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân,
bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích Nhà nước,
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ
chức, cá nhân”. Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục
đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với các cơ quan tư pháp, trọng tâm là
thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao chất lượng ban hành và tổ
chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính
sách của Đảng về công tác tư pháp, trong đó
chú trọng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn
chiến lược trong đề ra chủ trương, chính sách.
Khắc phục tình trạng ban hành một số nghị
quyết về tổ chức và hoạt động của cơ quan tư
pháp chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi, dẫn
đến khó thể chế hóa và tổ chức thực hiện
không đạt hiệu quả cao. Tổ chức tổng kết
thực tiễn, nghiên cứu lý luận sâu sắc; chọn lọc
kinh nghiệm của các nước có nền tư pháp tiến
bộ để nghiên cứu, học tập. Nâng cao chất
lượng hoạt động, đề cao tính chủ động, sáng
tạo của Ban Nội chính Trung ương, ban nội
chính các tỉnh, thành ủy và các cơ quan tư
pháp trong việc tham mưu, đề xuất với Trung
ương Đảng, cấp ủy các cấp về việc ban hành
chủ trương, chính sách, quy định về công tác
tư pháp.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các
cơ quan tư pháp trong thực hiện chức năng,
nhiệm vụ được giao. Trong đó, xác định rõ
nhiệm vụ, quyền hạn nội dung lãnh đạo của
cấp ủy, tổ chức đảng; trách nhiệm của tập thể,
cá nhân cấp ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo
công tác tư pháp. Không để xảy ra tình trạng
cấp ủy buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp
không đúng vào hoạt động tư pháp. Thực hiện
đúng cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo giải
quyết những vụ án, vụ việc nghiêm trọng,
phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy
định của Đảng. Hoàn thiện cơ chế lãnh đạo,
chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ
đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực đối với cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan
tư pháp Trung ương; của BTV cấp ủy địa
phương với cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan tư
pháp cùng cấp.

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối

X©y dùng §¶ng sè 11-2022   13

LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

(Xem tiếp trang 29)



14 X©y dùng §¶ng sè 11-2022

LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Đồng bộ các khâu trong
công tác cán bộ

Xây dựng, nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ luôn
được xem là “xương sống”
trong đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng. tP. hà
nội xác định, để thực hiện
thành công mô hình chính
quyền điện tử thì đội ngũ cán
bộ phải đáp ứng được yêu cầu
nâng cao hiệu lực, hiệu quả,
quản lý theo yêu cầu nhiệm
vụ. Theo đó, Thành ủy chú
trọng việc rà soát, đánh giá,
xây dựng phương án sắp xếp
bố trí, lựa chọn cán bộ ưu tú,
đủ năng lực, uy tín ứng cử các
chức danh chính quyền. Quy
định khung tiêu chí đánh giá
hằng tháng đối với cán bộ,
công chức, viên chức, lao

động hợp đồng trong hệ thống
chính trị của TP. Hà Nội đã
được Trung ương lấy làm mẫu
và đánh giá là mô hình đột phá
trong công tác đánh giá cán bộ,
giúp khắc phục tình trạng hình
thức, “cào bằng”, góp phần
nâng cao chất lượng công tác
cán bộ. Bởi vậy, từ ngày 1-1-
2022 Hà Nội mạnh dạn thực
hiện đánh giá cán bộ hằng
tháng bằng phần mềm công
khai toàn thành phố. Quy định
về đánh giá cán bộ hằng tháng
lần này được coi là bước tiến
lớn tiến đến xác lập cơ sở để
thực hiện đồng bộ với các
khâu khác của công tác cán bộ
như quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng, luân chuyển, điều
động, đề bạt, bổ nhiệm, bảo
đảm đúng người, đúng việc, sát

thực tiễn. Đồng thời, tạo xung
lực mới, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của hệ
thống chính trị thành phố.

Thời gian qua, Đà nẵng
xác định việc đổi mới phương
thức lãnh đạo thông qua công
tác tổ chức - cán bộ là một
trong những khâu trọng tâm,
có tính đột phá. Đảng bộ thành
phố chú trọng thực hiện
nguyên tắc “động” và “mở”
trong quy hoạch cán bộ. Ban
hành, triển khai thực hiện có
hiệu quả nhiều dự án, đề án,
chương trình để tạo nguồn cán
bộ được đào tạo bài bản, có
khả năng tiếp cận nhanh khoa
học - công nghệ hiện đại, trình
độ lãnh đạo, quản lý tiên tiến.
Trong đó có các đề án đem lại
hiệu quả tích cực như: Đề án
47 về hỗ trợ đào tạo bậc đại
học tại các cơ sở giáo dục
trong nước và ở nước ngoài
bằng ngân sách nhà nước
dành cho học sinh các trường
THPT trên địa bàn thành phố;
Đề án 393 về đào tạo 100 thạc
sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở nước
ngoài; Đề án 922 về phát triển
nguồn nhân lực chất lượng

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
bằng công tác cán bộ

NGô VăN HÙNG
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Thực tiễn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung
ương 5 (khóa X) cho thấy phương thức lãnh đạo của Đảng
bằng công tác tổ chức - cán bộ, giới thiệu những đảng viên
ưu tú có năng lực và phẩm chất vào làm việc trong các cơ
quan của hệ thống chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng.
Nhiều tỉnh, thành phố đã có nhiều sáng kiến, mô hình hay
về đổi mới phương thức lãnh đạo này, đề ra nhiều giải pháp
đem lại thành tích nổi bật cho địa phương.
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cao của TP. Đà Nẵng; Đề án
89 về tạo nguồn cán bộ cho
chức danh bí thư đảng ủy và
chủ tịch uBND phường, xã
trên địa bàn TP. Đà Nẵng; Đề
án tạo nguồn và phát triển cán
bộ nữ giữ các chức danh thuộc
diện BTV Thành ủy quản lý
đến năm 2025 và những năm
tiếp theo.

Tại hải Phòng, BTV Thành
ủy ban hành Kết luận số 09-
KL/Tu “Về tăng cường cán bộ
trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp
huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí,
luân chuyển cán bộ giữa các
địa phương, cơ quan, đơn vị
trong Đảng bộ thành phố”. Sau
Đại hội Đảng bộ thành phố lần
thứ XVI đến nay, Thành ủy đã
tăng cường 21 cán bộ trẻ cho
cơ sở (trong đó có 13 cán bộ trẻ
dưới 30 tuổi giữ chức vụ lãnh
đạo cấp xã). Qua thời gian
công tác tại địa phương, các
cán bộ đều chứng minh được
năng lực bản thân và được
nhân dân đồng tình ủng hộ,
đánh giá cao.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII
của Đảng, công tác cán bộ tiếp
tục được đổi mới, đặc biệt
trong việc đẩy mạnh thí điểm
đổi mới cách tuyển chọn cán
bộ lãnh đạo theo hướng dân
chủ, khách quan, công khai,
minh bạch, chặt chẽ hơn.
Nhiều tỉnh, thành phố như tP.
hồ Chí Minh, hà nội, Bà
Rịa - Vũng tàu… tổ chức
nhiều cuộc thi tuyển chức danh
cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm

tìm người thật sự có đức, có tài,
phù hợp với các vị trí lãnh đạo,
quản lý, góp phần nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động
của hệ thống chính trị, chống
chạy chức, chạy quyền.

Đề cao trách nhiệm của
cán bộ

Câu chuyện về việc “xé
rào” để cứu dân, hạn chế tối đa
ca tử vong trên địa bàn Quận
6 và huyện Củ Chi là 2 điểm
sáng nổi bật trong bức tranh
chống dịch COVID-19 tại tP.
hồ Chí Minh. Đây cũng
chính là cơ sở thực tế để
Thành phố quyết liệt trong
việc triển khai xây dựng quy
chế bảo vệ cán bộ năng động,
dám nghĩ, dám làm và dám
chịu trách nhiệm. Trên cơ sở
cụ thể hóa Kết luận số 14 của
Bộ Chính trị, uBND TP. Hồ
Chí Minh vừa ban hành kế
hoạch về thực hiện chủ trương
khuyến khích và bảo vệ cán
bộ, công chức, viên chức,
người lao động năng động,
sáng tạo vì lợi ích chung. Đây
là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên của
nước ta đề ra cơ chế bảo vệ
cán bộ, có chính sách khen
thưởng và xem xét đề bạt, đưa
vào quy hoạch chức vụ lãnh
đạo, quản lý đối với cán bộ có
những sáng kiến áp dụng
thành công. uBND thành phố
đưa ra 3 bước để cán bộ đề
xuất giải pháp, sáng kiến gồm:
1) Xác định, đăng ký nội dung
sáng kiến. 2) Xác định, xây
dựng và tổ chức thực hiện một

sáng kiến cụ thể. 3) Xác định,
triển khai thực hiện (nghiên
cứu áp dụng rộng rãi trên địa
bàn thành phố). Theo đó, từ
tháng 10-2022, mỗi cơ quan,
đơn vị đăng ký ít nhất một
sáng kiến trình uBND TP. Hồ
Chí Minh xem xét phê duyệt
chủ trương nghiên cứu. Từ
năm 2023 trở đi, cơ quan, đơn
vị đăng ký giải pháp, sáng kiến
theo kế hoạch hằng năm hoặc
theo chỉ đạo của uBND thành
phố. Các cơ quan chức năng sẽ
đánh giá khách quan, đầy đủ
với từng phần việc cụ thể. Nếu
cán bộ làm với động cơ trong
sáng, không vụ lợi, đề xuất cấp
có thẩm quyền xem xét miễn
hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.
Nếu phát hiện hành vi lợi dụng
chính sách để thực hiện hoặc
bao che các hành vi vụ lợi,
tham nhũng, tiêu cực phải xử
lý nghiêm. Mô hình này được
kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá, góp
phần xây dựng, phát triển
Thành phố giữ vững vai trò
“đầu tàu” kinh tế của cả nước.

Dân có tin thì Đảng mới
cử

Trong nhiều năm qua, tỉnh
Quảng ninh đặc biệt quan
tâm xây dựng đội ngũ cán bộ
cấp cơ sở thực sự gần dân, sát
dân, tâm huyết, có trách
nhiệm với công việc bằng
thực hiện mô hình bí thư chi
bộ đồng thời là trưởng thôn,
bản, khu phố thông qua quy
trình nhân sự “Dân tin - Đảng
cử”. Mô hình này đã góp phần
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rât́ lớn trong việc thực hiện
chủ trương tinh gọn bộ máy
của tỉnh Quảng Ninh. Nêú
năm 2015, toàn tỉnh có đến
12.549 người hoạt động
không chuyên trách ở cấp
thôn, thì đến tháng 3-2022
giảm còn 3.086 người. Điểm
nổi bật của mô hình là đã khắc
phục tính khô cứng, khiên
cưỡng trong sinh hoạt chi bộ
làm cho sinh hoạt chi bộ giải
quyết những vấn đề cuộc sống
đòi hỏi, tính cộng đồng cũng
được thể hiện rõ nét hơn.

Ngày 3-7-2022, các chi bộ
thôn, bản, khu phố trên địa
bàn tỉnh Quảng Ninh đồng
loạt tổ chức đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu
trực tiếp bí thư chi bộ tại đại
hội. 100% các đồng chí
trưởng thôn, khu phố đều
được đảng viên tín nhiệm bầu
làm bí thư chi bộ với tỷ lệ
phiếu bầu cao. Trong đó 27%
bí thư chi bộ được bầu mới,
63% bí thư chi bộ tái cử.

Lá phiếu của người dân đã
chứng minh tính hiệu quả của
mô hình. Trên cương vị “hai
vai”, những người cán bộ đã
có bước chuyển vượt bậc
trong quản lý, điều hành, xử lý
các tình huống ở cơ sở, tạo sự
đồng thuận “ý Đảng, lòng
Dân”, đưa hoạt động của thôn,
khu phố trên địa bàn tỉnh ngày
càng đi vào nền nếp, hiệu quả,
góp phần xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị ở cơ
sở ngày càng vững mạnh.

Rõ trách nhiệm của người
đứng đầu

Quảng ninh là một trong
những đơn vị đi tiên phong cả
nước trong việc hợp nhất, tinh
gọn các cơ quan tương đồng
chức năng, làm giảm các tầng
nấc trung gian, rõ đầu mối
chịu trách nhiệm, đặc biệt là
rõ trách nhiệm cá nhân người
đứng đầu. Tỉnh cũng đi đầu về
chủ trương thực hiện mô hình
bí thư cấp ủy không là người
địa phương. Hiện nay, 100%
đơn vị cấp huyện và 154/177
(bằng 87,01%) đơn vị cấp xã
có bí thư cấp ủy không là
người địa phương.

Tỉnh ủy Quảng Ninh cụ thể
hóa Quy chế làm việc mẫu của
BCH, BTV tỉnh, thành ủy
bằng cách gắn trách nhiệm
của tập thể và cá nhân, nhờ đó
nâng cao năng lực lãnh đạo
của đảng bộ, của BTV, nhưng
không lấn sân, không bao biện
làm thay công việc của chính
quyền. Đồng thời, quy định rõ
trách nhiệm tập thể và cá
nhân, nhất là cá nhân phụ
trách các lĩnh vực, đồng thời
bảo đảm đổi mới và tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng
trong lĩnh vực kinh tế, một
lĩnh vực nhạy cảm dễ rơi vào
trạng thái bao biện, làm thay
chính quyền.

Tỉnh ủy Đồng nai xác định
trong công tác cán bộ cần
phải tăng cường phân công,
phân cấp hợp lý, xác định rõ
và tôn trọng vai trò, trách

nhiệm của tổ chức và người
đứng đầu. Tỉnh ủy yêu cầu
các cấp ủy, tổ chức đảng, cấp
ủy viên, đảng viên là thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị
căn cứ kế hoạch của BCH
Đảng bộ tỉnh để xây dựng, cụ
thể hóa thành kế hoạch,
chương trình hành động, tổ
chức thực hiện tại địa phương,
đơn vị; thống nhất quan điểm
chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả là trách nhiệm của cả hệ
thống chính trị dưới sự lãnh
đạo tập trung, thống nhất của
BCH Đảng bộ tỉnh. Người
đứng đầu cấp ủy, tổ chức
đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh
đến cơ sở phải trực tiếp chỉ
đạo và chịu trách nhiệm trước
Tỉnh ủy trong việc tổ chức
thực hiện tại địa phương, đơn
vị. Lấy kết quả lãnh đạo thực
hiện nghị quyết của Trung
ương, kế hoạch của Tỉnh ủy
làm một trong những tiêu chí
để đánh giá, xếp loại hằng
năm đối với tập thể, cá nhân.

Một số tỉnh, thành ủy như
hà nội, Đà nẵng căn cứ Kết
luận số 21 của Hội nghị lần
thứ tư BCH Trung ương Đảng
khóa XIII đang xây dựng quy
định và hướng dẫn thực hiện
thí điểm giao quyền cho bí thư
cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để
bầu ủy viên thường vụ cấp ủy;
cấp trưởng có trách nhiệm lựa
chọn, giới thiệu để bầu, bổ
nhiệm cấp phó r
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Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam gánh vác trọng

trách lịch sử là người lãnh đạo cách mạng Việt
Nam, là người đầy tớ trung thành của Nhân
dân, do đó sứ mệnh của Đảng phải là người đi
tiên phong, dẫn dắt dân tộc, nói trước, làm
trước, hy sinh trước. Phẩm chất đó khắc sâu
một cách tự nhiên trong ý thức, trách nhiệm
của mỗi đảng viên, trở thành nguồn gốc làm
nên bản lĩnh và sức mạnh của Đảng. Vì vậy,
nêu gương là vấn đề không thể thiếu trong việc
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của Đảng. Đảng viên phải đi trước mở đường,
tự giác nêu gương, nhất là nêu gương về đạo
đức, luôn giữ vững tinh thần chịu đựng gian
khổ, hy sinh, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên
hạ”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Quần
chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo
đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm
mực thước cho người ta bắt chước”; “Một tấm
gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài
diễn văn tuyên truyền”. 

Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa
nhiệm kỳ khóa VII của Đảng nêu rõ: “Mọi
đảng viên đều phải chấp hành thật tốt, gương

mẫu và phấn đấu trở thành người sản xuất,
công tác và quản lý giỏi”. Tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VIII, IX và XI, XIII, Đảng ta
tiếp tục khẳng định: “Mọi cán bộ phải thường
xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện,
trau dồi phẩm chất chính trị...; gương mẫu
trong đạo đức và lối sống, kết hợp hài hòa giữa
lợi ích cá nhân và lợi ích chung, khi lợi ích cá
nhân mâu thuẫn với lợi ích chung thì phải biết
đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết”; “Xây
dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh
đạo và quản lý ở các cấp, vững vàng về chính
trị, gương mẫu về đạo đức. Trong sạch về lối
sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt
động thực tiễn, gắn bó với nhân dân”; “Đảng
lãnh đạo bằng hành động gương mẫu của đảng
viên” và coi đó là một trong những phương
thức lãnh đạo quan trọng; “Tự giác nêu gương
để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên
phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa thúc đẩy các
phong trào cách mạng”. Nhờ phương thức lãnh
đạo đó, những năm qua việc thực hiện trách
nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trong đó
có vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ,
đảng viên đã có chuyển biến tích cực. 

Thực tiễn hơn 92 năm qua cho thấy, Đảng
ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao
vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình
bằng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bằng bản
lĩnh, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng thành quả
cách mạng đấu tranh giành độc lập qua hai
cuộc kháng chiến trường kỳ và hơn 35 năm đổi

NEÂU GÖÔNG CUÛA ÑAÛNG VIEÂN
Một phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng

KIM Lưu
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng,
Đảng ta luôn coi trọng việc nêu gương của
cán bộ, đảng viên, xem đây là một trong
những phương thức lãnh đạo quan trọng, là
truyền thống quý báu của Đảng. 



mới. Niềm tin đó được bồi đắp qua thời gian
bằng sự nỗ lực, nêu gương, không ngại gian
khó của đội ngũ cán bộ, đảng viên qua các thời
kỳ; bằng hành động, việc làm, những phẩm
chất cao quý của các lớp đảng viên. Trong
những năm tháng khó khăn nhất của cách
mạng đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, tiêu
biểu cho tinh thần yêu nước, hy sinh thân mình
vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây dựng
được uy tín tuyệt đối trong lòng Nhân dân. 

Ngày nay, trong điều kiện vận hành nền
kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhiều
đảng viên đi tiên phong trên các lĩnh vực, làm
gương sáng cho quần chúng học tập, noi theo.
Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền đã trở thành tấm
gương mẫu mực về đạo đức, lối sống, luôn nêu
cao tinh thần trách nhiệm với công việc, thực
hiện nói đi đôi với làm, hết lòng phụng sự
Đảng, Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, quý
trọng. Đó chính là uy tín của Đảng tạo nên sức
mạnh to lớn, bền sâu trong Nhân dân. Phát
biểu tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII),
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định:
“Ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên đã từng bước được nâng lên, tạo sự
chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ
chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ”, góp phần
ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu
cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và
Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhiều cấp ủy, địa phương đã chú trọng nâng
cao chất lượng, hiệu quả phương thức nêu
gương. Nhiều cách làm mới, sáng tạo, quyết
liệt đã được triển khai, đạt hiệu quả thiết thực.
Tỉnh ủy nghệ An đã triển khai học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh gắn với việc nêu gương của người đứng
đầu cấp ủy, coi đây là giải pháp đột phá để tác
động tích cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức. Người đứng đầu cấp ủy

phải nâng cao trách nhiệm tiếp dân, đối thoại
trực tiếp với dân và giải trình, xử lý những
phản ánh, kiến nghị của dân. Cả 3 cấp tỉnh,
huyện, xã đều lựa chọn những nội dung đột
phá để tập trung chỉ đạo, trong đó người đứng
đầu cấp ủy thường là trưởng ban chỉ đạo, chịu
trách nhiệm chính. Đảng bộ tỉnh hậu giang
chú trọng đồng bộ các quy định về trách nhiệm
nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với các
nội dung học tập và làm theo Bác; đưa những
vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan
tâm vào nội dung nghị quyết, chương trình, kế
hoạch hằng năm để giải quyết. Quan tâm lựa
chọn cán bộ đủ uy tín, năng lực để bổ nhiệm,
tạo tiền đề cơ bản để thực hiện việc nêu gương.
Nghiêm túc xử lý những người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có sai phạm,
cửa quyền, lộng quyền, lạm quyền. Đảng bộ
tỉnh Quảng ngãi triển khai cụ thể hóa vấn đề
nêu gương đến từng cán bộ, đảng viên bằng
hình thức đăng ký và cam kết nội dung nêu
gương phù hợp với cương vị công tác, nhiệm
vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên. Hằng
năm tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc
tổ chức thực hiện đăng ký nêu gương, tạo tinh
thần tự giác, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong
thực hiện nhiệm vụ, trong việc gương mẫu học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin
của Nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Trong giai đoạn có nhiều tác động từ mặt trái
của nền kinh tế thị trường, “một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị,
đạo đức, lối sống”, không giữ được vai trò tiên
phong, gương mẫu, sa vào lối sống ích kỷ, vụ
lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm
nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, tự thủ tiêu vai trò của mình. 6 tháng
đầu năm 2022, BCH Trung ương, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi
hành kỷ luật 27 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban
Bí thư quản lý; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp
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đã thi hành kỷ luật 295 đảng viên do tham
nhũng, cố ý làm trái. Điều đó đã gây dư luận
xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến thanh danh,
uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của
Nhân dân, tổn hại đến mối quan hệ giữa Đảng
với Nhân dân. Vì vậy, việc chỉ ra những tấm
gương tốt, cán bộ, đảng viên tiên phong hiện
nay là việc làm quan trọng để nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. 

giải pháp nêu gương của đảng viên trong
giai đoạn hiện nay

Để phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của
đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện
nay, cần tập trung thực hiện một số giải pháp
sau:

Một là, thực hiện tốt công tác quán triệt,
tuyên truyền, giáo dục, nắm vững quan điểm
của Đảng về nêu gương. Đưa vấn đề nêu
gương của cán bộ, đảng viên vào trong nghị
quyết thường kỳ, từ đó xác định các tiêu chí,
quy định về nêu gương của cán bộ các cấp phù
hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị và chức
trách, nhiệm vụ của cán bộ từng cấp. Để cho
họ thấy nêu gương là nhu cầu tự thân, tự giác
của mỗi người, từ đó góp phần nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng
viên trước Đảng, trước Nhân dân. 

Hai là, đa dạng hóa các hình thức, phương
pháp thực hiện vai trò nêu gương; duy trì có
nền nếp việc nêu gương của cán bộ, đảng viên
theo phương châm chức vụ, cương vị càng cao
thì càng phải nêu cao tính tiền phong, gương
mẫu. Kịp thời động viên, khuyến khích đội
ngũ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám
làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng
tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách,
quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ
được giao. Khích lệ cán bộ, đảng viên không
ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức,
nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện
nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm
nêu gương, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong

trào cách mạng.
Ba là, xây dựng bộ tiêu chí, hoàn thiện, công

khai các quy chế, quy định chuẩn mực đạo đức
của cán bộ, đảng viên phù hợp với từng vị trí
công tác, hoàn cảnh của họ. Để thực hiện tốt
công tác này cần thực hiện nghiêm các quy
định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, nhất
là Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của
BCH Trung ương (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh
đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW
ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về
“Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai
trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”... 

Bốn là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ,
đảng viên trên tất cả các lĩnh vực, trọng dụng
nhân tài của đất nước. Quan tâm bồi dưỡng cán
bộ toàn diện cả về phẩm chất, trình độ và năng
lực, coi trọng cả đức lẫn tài, trong đó đức là
gốc, tài có ý nghĩa quan trọng. Có cơ chế
khuyến khích và bảo vệ cán bộ tiên phong theo
tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng:
Cán bộ có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu
thực hiện nguyên tắc của Đảng và pháp luật
của Nhà nước, dám nghĩ, dám nói, dám làm,
dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo,
dám đương đầu với khó khăn, thử thách và
quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát
thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết,
quy định về trách nhiệm nêu gương. Tổ chức
chặt chẽ việc sơ kết, rút kinh nghiệm, tổ chức
gặp mặt, biểu dương, khen thưởng kịp thời các
tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong
thực hiện nêu gương. Phát huy vai trò giám sát
của cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân
đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện
các quy định nêu gương, góp phần phát huy tối
đa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ,
đảng viên, củng cố, bồi đắp uy tín, niềm tin của
Nhân dân với Đảng, Nhà nước r
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kết quả triển khai kết
luận số 25-kL/tW của Ban
Bí thư trong Công an nhân
dân giai đoạn 2018-2022

Trong công tác lãnh đạo,
chỉ đạo, Đảng ủy Công an
Trung ương đã bám sát Kết
luận số 25-KL/TW ngày 28-
12-2017 của Ban Bí thư về
giao quyền đào tạo và xác
nhận trình độ cao cấp lý luận
chính trị đối với Bộ Quốc
phòng, Bộ Công an và Hướng
dẫn số 15 để thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả. Khẩn
trương rà soát, đánh giá năng
lực đào tạo, chuẩn bị tốt các
điều kiện về chương trình, nội
dung, quy chế đào tạo; kiện
toàn, nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, giảng viên, bảo
đảm cơ sở vật chất - kỹ thuật
để đào tạo và xác nhận trình
độ cao cấp lý luận chính trị
ngay trong năm 2018. Đảng
ủy, ban giám đốc của 3 học

viện được giao quyền đã cụ
thể hóa các văn bản chỉ đạo
của cấp trên, ban hành nghị
quyết chuyên đề và kế hoạch
triển khai thực hiện. Đồng
thời, quán triệt đến các đơn vị
trực thuộc và đội ngũ cán bộ,
giảng viên, tạo sự thống nhất
cao trong nhận thức và tổ
chức thực hiện. Các học viện
đã thành lập ban chỉ đạo để
trực tiếp lãnh đạo công tác tổ
chức thực hiện Kết luận số 25
và Hướng dẫn số 15; tập trung
xây dựng và hoàn thiện các
quy định, quy chế, quy trình
đào tạo và xác nhận trình độ
cao cấp lý luận chính trị bảo
đảm hiệu quả, đúng yêu cầu.

Phát triển đội ngũ giảng
viên và chuẩn bị nội dung, Bộ
Công an đã chỉ đạo, tăng
cường, bổ sung đội ngũ giảng
viên lý luận chính trị thông
qua đào tạo, bồi dưỡng giảng
viên về chuyên môn, nghiệp

vụ các chuyên ngành lý luận
chính trị. Đến nay, ba học viện
của Bộ Công an có đội ngũ
giảng viên, nhà khoa học đông
đảo gồm 19 giáo sư, 55 phó
giáo sư, 237 tiến sĩ, 246 thạc
sĩ trực tiếp giảng dạy. Đây là
những người có thâm niên
giảng dạy, có trình độ và uy
tín khoa học, có khả năng áp
dụng các phương pháp giảng
dạy tích cực, hiện đại, ứng
dụng khoa học - công nghệ
vào giảng dạy. Các học viện
đã có cách làm sáng tạo, tích
cực tập huấn, bồi dưỡng đội
ngũ giảng viên và cán bộ quản
lý; kết hợp chặt chẽ giữa sử
dụng giảng viên cơ hữu và
giảng viên thỉnh giảng.

Bên cạnh số giảng viên
được tuyển dụng và giảng dạy
lý luận chính trị trước thời
điểm có Kết luận số 25, Bộ
Công an đã tích cực cử giảng
viên đi đào tạo sau đại học các

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

PGS, TS. Vũ THANH SơN
Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ

Nhu cầu đào tạo lý luận chính trị của Ngành Công an rất lớn và yêu
cầu chuẩn hóa tiêu chuẩn lý luận chính trị rất cao, vì thế Trung ương cần
tăng cường sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các trường,
học viện của Bộ Công an tham gia đào tạo lý luận chính trị, đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
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chuyên ngành lý luận chính
trị, nhất là đối với các môn
chưa có giảng viên cơ hữu.
Thực hiện chọn cử các giảng
viên trẻ, có năng lực đi đào tạo
sau đại học tại Học viện Chính
trị quốc gia Hồ Chí Minh và
các học viện, trường đại học
khác. Đồng thời, Bộ Công an
đã tích cực, chủ động xây
dựng kế hoạch, tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng về chuyên
môn, nghiệp vụ đối với đội
ngũ giảng viên và cán bộ quản
lý đào tạo với nhiều hình thức
khác nhau. Các học viện tích
cực chuẩn hóa trình độ cao
cấp lý luận chính trị cho đội
ngũ giảng viên giảng dạy cao
cấp lý luận chính trị.

Các học viện của Bộ Công
an tiếp cận khung chương
trình và giáo trình của Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh. Đồng thời, chương trình
hoàn chỉnh cao cấp lý luận
chính trị của Bộ Công an được
bổ sung 24 chuyên đề nghiệp
vụ Ngành Công an và 7
chuyên đề theo đặc thù của
từng học viện. Đây là các
chuyên đề đặc thù được lồng
ghép vào các buổi trao đổi,
thảo luận, sinh hoạt chuyên đề,
đi thực tế để học viên liên hệ,
vận dụng kiến thức đã học vào
thực tiễn đời sống, xã hội,
công tác. Các chương trình
này được Bộ Công an phối
hợp với Ban Tuyên giáo Trung
ương, Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh và các đơn vị

liên quan tổ chức thẩm định,
nghiệm thu đúng quy định. 

Củng cố cơ sở vật chất - kỹ
thuật phục vụ dạy và học được
quan tâm, chú trọng đầu tư.
Giảng đường, phòng học, thư
viện, nhà ăn, ký túc xá và các
phương tiện vật chất - kỹ thuật
đáp ứng yêu cầu giảng dạy và
học tập được tốt nhất, như:
Hội trường, phòng học sử
dụng bảng thông minh, máy
chiếu, phòng đọc, thư viện, ký
túc xá, các khu vui chơi, thể
dục, thể thao… 3 học viện của
Bộ Công an hiện có 10 hội
trường với gần 3.000 chỗ; 205
giảng đường chuyên dùng,
nhiều phòng học thông minh,
phòng hội thảo (khoảng
14.000 chỗ) được trang bị bàn
ghế, máy chiếu, máy tính,
thiết bị phá sóng điện thoại và
các trang thiết bị đồng bộ; 7
phòng đọc với khoảng
600.000 đầu sách, ký túc xá
với hơn 14.000 chỗ… phục vụ
việc học tập, nghiên cứu. 

5 năm qua (2018-2022), các
học viện đã đào tạo cao cấp lý
luận chính trị hệ tập trung cho
3.333 cán bộ; hệ không tập
trung cho 2.366 cán bộ; hoàn
chỉnh chương trình cho 1.136
cán bộ và xác nhận cho 883
cán bộ. Công tác đào tạo lý
luận chính trị đã có những
bước phát triển cả về số lượng
và chất lượng, cơ bản đáp ứng
yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý
luận chính trị cho cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp; góp phần

nâng cao bản lĩnh chính trị,
năng lực lãnh đạo, quản lý của
đội ngũ cán bộ các cấp trong
lực lượng Công an nhân dân.

Sau 5 năm thí điểm cho
thấy chủ trương giao nhiệm vụ
đào tạo cao cấp lý luận chính
trị cho một số học viện, nhà
trường của Bộ Công an là chủ
trương đúng đắn, kịp thời
nhằm đáp ứng mục tiêu xây
dựng lực lượng Công an nhân
dân cách mạng, chính quy,
tinh nhuệ, từng bước hiện đại,
làm nòng cốt trong thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc
gia và bảo đảm trật tự, an toàn
xã hội, đấu tranh phòng,
chống tội phạm. Mỗi cán bộ,
chiến sỹ, đảng viên phải được
đào tạo đủ năng lực và bản
lĩnh để đấu tranh, ngăn chặn,
đẩy lùi suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống,
“tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”, góp phần nâng cao uy
tín của Đảng, củng cố lòng tin
của Nhân dân.

Hội nhập quốc tế sâu rộng
và áp dụng thành tựu khoa học
- công nghệ gắn với cách
mạng 4.0 đặt ra nhiều thách
thức mới đối với mỗi cán bộ,
đảng viên trong đó có lực
lượng Công an nhân dân phải
học tập, nghiên cứu nâng cao
năng lực chuyên môn, rèn
luyện bản lĩnh chính trị. Điều
đó góp phần thiết thực xây
dựng lực lượng Công an nhân
dân tuyệt đối trung thành với
Đảng, Tổ quốc và Nhân dân,
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hoàn thành tốt nhiệm vụ chính
trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ an
ninh quốc gia, bảo đảm trật tự
an toàn xã hội, giữ vững môi
trường hoà bình, ổn định và
hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tích lũy tri thức hiện đại,
thành thạo kỹ năng lãnh đạo,
quản lý và xử lý tình huống
thực tiễn là những yêu cầu
mới ngày càng cao hơn đối
với cán bộ, đảng viên. Tăng
cường đào tạo lý luận chính trị
là một biện pháp cần thiết để
lực lượng Công an nhân dân
trở nên thích ứng nhạy bén với
những biến đổi mới trong và
ngoài nước. 

Để tiếp tục nâng cao chất
lượng đào tạo lý luận chính
trị trong Công an nhân dân 

Thứ nhất, chủ động tổ chức
thực hiện hiệu quả các quy
định của Đảng về đào tạo lý
luận chính trị trong tình hình
mới. Ngày 8-2-2022, Ban Bí
thư ban hành Quy định số 57-
QĐ/TW về đối tượng, tiêu
chuẩn và phân cấp đào tạo lý
luận chính trị. Theo đó, các
đối tượng học trung cấp và
cao cấp lý luận chính trị của
Bộ Công an được quy định rõ,
trách nhiệm của các bên liên
quan được xác định rõ. Các
học viện của Bộ Công an đang
thực hiện nhiệm vụ đào tạo
cao cấp lý luận chính trị cần
tuân thủ nghiêm Quy định và
cụ thể hóa bằng những quy
định cụ thể, chương trình đào
tạo phù hợp. riêng đối với

đào tạo trung cấp lý luận
chính trị, Lãnh đạo Bộ Công
an chỉ đạo các cơ quan chức
năng lựa chọn cơ sở đào tạo
trung cấp, chuẩn bị nội dung
theo yêu cầu của Cục Đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ
chức Trung ương) để tiến
hành khảo sát, đánh giá năng
lực. Trên cơ sở đó, Ban Tổ
chức Trung ương tham mưu
lựa chọn các cơ sở đào tạo đủ
năng lực đào tạo trung cấp lý
luận chính trị, trình Ban Bí thư
quyết định.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả
phối hợp với các cơ quan liên
quan. Trước hết, cần tăng
cường phối hợp chặt chẽ hơn
nữa giữa Cục Đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức
Trung ương) và Cục Đào tạo,
Cục Tổ chức - cán bộ (Bộ
Công an) trong triển khai,
thực hiện Quy định số 57 về
đối tượng, tiêu chuẩn và phân
cấp đào tạo lý luận chính trị.
Trong tham mưu xây dựng kế
hoạch đào tạo cao cấp lý luận
chính trị phải bảo đảm sát thực
tiễn. Tăng cường kiểm tra,
giám sát, đánh giá thực chất
công tác triển khai, thực hiện
nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý
luận chính trị tại các học viện,
nhà trường trong lực lượng
Công an nhân dân... 

Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ (Ban Tổ chức Trung ương)
luôn sẵn sàng phối hợp hiệu
quả, tạo thuận lợi tối đa cho
Cục Đào tạo, Cục Tổ chức -

cán bộ và 3 học viện của Bộ
Công an trong việc phân bổ
chỉ tiêu theo đúng yêu cầu, kịp
thời tháo gỡ khó khăn trong
triển khai đào tạo lý luận
chính trị. Các học viện Bộ
Công an phối hợp với Học
viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh trong chuyển giao
giáo trình, tổ chức bồi dưỡng,
tập huấn giảng viên và mời
giảng viên tham gia giảng dạy
các môn học. 

Thứ ba, củng cố đội ngũ
giảng viên năng lực và tâm
huyết với đào tạo lý luận
chính trị. Các học viện quan
tâm, tạo thuận lợi cho đội ngũ
giảng viên lý luận chính trị
nâng cao năng lực chuyên
môn, phẩm chất, uy tín ngang
tầm nhiệm vụ mới. Yêu cầu
đối với đội ngũ giảng viên là
phải không ngừng tự đào tạo,
học tập nâng cao trình độ về
mọi mặt, tích cực tổng kết
thực tiễn, có tinh thần kỷ luật
cao, trách nhiệm với mỗi bài
giảng; kỷ luật phát ngôn, kỷ
luật lên lớp, ý thức trách
nhiệm trong giảng dạy luôn
phải được quán triệt nghiêm
túc. Trong điều kiện thế giới
phẳng, cần tạo môi trường
khoa học rộng mở để giảng
viên tiếp cận tri thức tiên tiến,
trao đổi, học hỏi và chia sẻ tri
thức, kinh nghiệm quốc tế; mở
rộng các hình thức hoạt động
trên lớp và nghiên cứu thực tế,
tình huống, hội thảo… Cần
chú trọng đào tạo, bồi dưỡng
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đội ngũ giảng viên trẻ để bảo
đảm lực lượng giảng dạy kế
cận trong tương lai. Đội ngũ
giảng viên trẻ cần được đào
tạo, bồi dưỡng để hội tụ đủ các
điều kiện về bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức, trình độ
nghiệp vụ chuyên môn, trình
độ lý luận, kỹ năng sư phạm...,
đủ sức thay thế và đảm trách
nhiệm vụ mà thế hệ cán bộ
trước để lại.

Nâng cao năng lực giảng
dạy, trước hết yêu cầu giảng
viên vận dụng phương pháp
dạy và học tích cực, hiện đại.
Đổi mới phương pháp giảng
dạy và học tập theo hướng
phát huy tính chủ động, sáng
tạo của người học, lấy người
học làm trung tâm, người học
tham gia tích cực vào quá trình
đào tạo; giúp học viên tiếp tục
tự học, bổ sung, mở rộng và
nâng cao kiến thức, rèn luyện
về phương pháp tư duy, khả
năng vận dụng giải quyết tình
huống thực tiễn. Phương pháp
dạy và học hiện đại cho phép
người học tự tìm tòi và tích lũy
kiến thức phù hợp với hoạt
động thực tiễn của họ. Việc lấy
học viên làm trung tâm là cốt
lõi của phương pháp mới, thay
thế phương pháp cũ lấy giảng
viên làm trung tâm. Phương
pháp mới này đã được nhiều
cường quốc giáo dục trên thế
giới áp dụng từ lâu và đạt được
những thành công đáng kể. 

Phương pháp giảng dạy
mới đòi hỏi người học nâng

cao tính chủ động, sáng tạo,
người học phải tự học là
chính, giáo viên chỉ giới thiệu
những phần cơ bản, gợi ý cho
người học suy nghĩ và tự liên
hệ. Giảng viên đóng vai trò
“xúc tác”, “nêu vấn đề”, cung
cấp “phương pháp luận” cho
học viên tự giải quyết vấn đề
thông qua tự nghiên cứu, sáng
tạo. Cần lựa chọn các phương
pháp thích hợp như trao đổi,
thảo luận nhóm… tạo môi
trường thuận lợi cho người
học tự tìm tòi, chủ động tích
lũy tri thức và kỹ năng mới
cần thiết. Đội ngũ giảng viên
phải có tri thức sâu về chuyên
ngành, bao quát tri thức tổng
hợp, đủ năng lực cung cấp nền
tảng tri thức khoa học và giàu
kinh nghiệm xử lý tình huống
thực tiễn nhằm thỏa mãn sự
cầu thị của người học. Yêu
cầu giáo viên đứng lớp phải có
kinh nghiệm giảng dạy theo
phương pháp hiện đại và trải
qua thực tế. Bởi điều này có
ảnh hưởng lớn tới chất lượng
giảng dạy.

Trước áp lực đổi mới và
biến đổi nhanh chóng của thế
giới tri thức gắn với cách
mạng 4.0, đội ngũ giảng viên
đào tạo lý luận chính trị cần
học tập, nghiên cứu không
ngừng để không lạc hậu với
thời đại và đặc biệt tránh lạc
hậu hơn học viên vì thực tế
nhiều học viên có chức vụ,
trình độ cao, có trải nghiệm
công tác, kinh nghiệm thực

tiễn phong phú. Giảng viên
cần có các công cụ hỗ trợ để
nâng cao trình độ như ngoại
ngữ, tin học. Khi thành thạo
ngoại ngữ, giảng viên sẽ tiếp
cận được kho thông tin, tri
thức rộng lớn trên toàn cầu,
giúp ích cho giảng viên trong
nghiên cứu và tích lũy tri thức.

Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) đề ra nhiệm vụ: Đổi
mới nội dung, phương pháp,
hình thức dạy và học lý luận
chính trị gắn với ứng dụng
thực tế, tăng cường kiểm tra
và quản lý chặt chẽ chất lượng
dạy và học. Do đó, đào tạo, bồi
dưỡng phải thiết thực, gắn với
sự vận động thực tiễn khách
quan, khả năng nâng cao năng
lực, kỹ năng cho cán bộ, đảng
viên trong xử lý các vấn đề
thực tiễn dựa trên cơ sở khoa
học, hạn chế tới mức thấp nhất
xử lý tình huống trên cơ sở chủ
nghĩa kinh nghiệm, cảm tính.

Chương trình đào tạo cần
phải đổi mới, phù hợp, linh
hoạt, đáp ứng nhu cầu người
học về tri thức chuyên môn,
lãnh đạo học, kỹ năng xử lý
tình huống chính trị thực tiễn
Ngành Công an. Nội dung
chương trình sát với việc nhận
thức và cung cấp cho người
học phương pháp luận giải
quyết vấn đề thực tiễn, hạn
chế lý luận kinh viện, hàn
lâm. Khung chương trình bảo
đảm yêu cầu về tính mở và
lựa chọn. Theo như lý luận về
phương pháp giảng dạy hiện
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đại, chương trình đào tạo cần
phải thiết kế “mở” để có thể
điều chỉnh môn học phù hợp
với từng đối tượng học và
trình độ người học, kỳ vọng
tri thức của người học đối với
hoạt động thực tiễn. Chương
trình linh hoạt cho phép người
học lựa chọn một số môn học
thích hợp, đem lại hữu ích tối
đa cho họ. Khung chương
trình cần cấu trúc thành hai
phần linh động: 1) Phần môn
học bắt buộc. 2) Phần môn
học lựa chọn. Học viên tùy
thuộc vào lĩnh vực đang công
tác hay dự kiến lĩnh vực công
tác sau khi tốt nghiệp, sẽ lựa
chọn những môn học chuyên
sâu thích hợp nhằm tích lũy
tri thức sát với thực tiễn công
tác. Việc tự nguyện lựa chọn
môn học trong phần lựa chọn
sẽ tạo thêm động lực cho
người học, vì họ tự nhận thức
được họ cần kiến thức chuyên
sâu nào, kỹ năng gì và họ tự
tìm cách tích lũy chúng một
cách tự giác, tự định hướng
mục tiêu.

Chương trình phải bao hàm
những nội dung kiến thức hiện
đại và phù hợp với yêu cầu
của cán bộ, đảng viên Ngành
Công an. Trong điều kiện phát
triển mạnh của khoa học -
công nghệ và toàn cầu hóa,
nhiều thông tin, tri thức hiện
đại của nhân loại cần phải cập
nhật. Cán bộ, đảng viên, chiến
sỹ cần tiếp cận nguồn thông
tin và tri thức vô giá này để

ứng dụng hữu ích vào công
việc và cuộc sống. 

Thứ tư, nâng cao hiệu lực
quản lý, tăng cường kiểm tra,
giám sát công tác đào tạo lý
luận chính trị. Sau khi Ban Bí
thư chính thức giao quyền đào
tạo cao cấp lý luận chính trị
cho Bộ Công an, Lãnh đạo Bộ
chỉ đạo các cơ quan chức
năng, học viên rà soát, bổ
sung các quy chế, quy định về
đào tạo lý luận chính trị (sơ
cấp, trung cấp, cao cấp),
hướng dẫn, quản lý và tổ chức
đào tạo; bổ sung cơ chế, chính
sách tài chính về đào tạo cán
bộ, chế độ, chính sách đãi ngộ
đối với người dạy và người
học; nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ làm công tác tham
mưu về đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ ở các cơ quan tham
mưu cấp ủy các cấp trong lực
lượng Công an nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, đánh
giá chất lượng đào tạo lý luận
chính trị là yêu cầu cấp bách
trong tình hình mới. Kiểm tra
công tác đào tạo là yêu cầu
thường xuyên để duy trì chất
lượng và kỷ cương. Cần thiết
xây dựng chế tài nghiêm minh
để xử lý những sai phạm trong
công tác đào tạo lý luận chính
trị. Yêu cầu tổ chức đào tạo
theo kế hoạch, thực hiện có
nền nếp, đúng thực chất, tránh
hình thức, chạy theo thành
tích ảo.

Đánh giá chất lượng đào
tạo lý luận chính trị là một

trong những công cụ quan
trọng trong quản lý đào tạo,
bồi dưỡng. Cần hình thành hệ
thống kiểm định đánh giá chất
lượng các cơ sở đào tạo, các
chương trình đào tạo, quy
trình và tiêu chí đánh giá cán
bộ sau đào tạo. Trước hết, cần
xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá
chất lượng như các căn cứ để
kiểm tra, giám sát chất lượng
đào tạo. Việc đánh giá cần
được tiến hành định kỳ để xây
dựng cơ sở dữ liệu mô tả quá
trình định tính và định lượng
kết quả đào tạo.

Một trong những tiêu chí
của Bộ tiêu chí đánh giá chất
lượng đào tạo lý luận chính trị
là đánh giá học viên trong và
sau đào tạo. Trong quá trình
đào tạo, bồi dưỡng cần đánh
giá học viên ở các góc độ: 1)
Kết quả học tập các môn học
(chuyên môn). 2) Ý thức tham
gia các hoạt động thực tế. 3)
rèn luyện tác phong, đạo đức,
kỷ luật. 

Việc đánh giá sau đào tạo,
bồi dưỡng là ghi nhận hiệu quả
của đào tạo, bồi dưỡng khi học
viên phát huy nội dung học tập
vào thực hiện nhiệm vụ được
giao. Đây là kênh thông tin
phản hồi cần thiết để cơ quan
tham mưu về đào tạo, bồi
dưỡng và cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng có những điều chỉnh về
nội dung chương trình và cách
thức tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng sát với nhu cầu sử dụng
học viên r
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Quảng Nam

đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị

LÊ VăN DũNG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam

những kết quả khả quan
Tỉnh ủy Quảng Nam luôn xác định đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng phải trên quan
điểm phát huy quyền làm chủ của nhân dân,
lấy dân làm gốc, làm trung tâm. Nghị quyết số
15-NQ/TW ngày 30-7-2007 của BCH Trung
ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt
động của hệ thống chính trị” được Đảng bộ
tỉnh Quảng Nam xác định là nhiệm vụ thường
xuyên, lâu dài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
trong công tác xây dựng Ðảng và hệ thống
chính trị. 15 năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quyết
tâm, kiên trì đổi mới với nhiều cách làm phù
hợp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy tốt vai trò
quản lý và hiệu quả hoạt động của chính
quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt
trận Tổ quốc (MTTQ) và đoàn thể chính trị -
xã hội.

BTV Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy các
cấp nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai

trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nêu
cao tính tiền phong, gương mẫu của từng cán
bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; phát
huy trí tuệ tập thể, thực hiện nghiêm nguyên
tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;
phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Ngay sau mỗi kỳ đại hội Đảng, Tỉnh ủy ban
hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh
ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND
tỉnh, Ban Cán sự đảng uBND tỉnh. Đồng thời,
thành lập Tổ thẩm định Quy chế làm việc cấp
ủy cấp huyện, ban hành Quy định về phân cấp
quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; trong đó,
quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, mối
quan hệ công tác của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy,
Thường trực Tỉnh ủy đối với các cấp ủy, tổ
chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Mặt
khác, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên
BTV, cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo
cấp ủy cấp dưới; thường xuyên theo dõi tình
hình của địa phương, đơn vị, hoạt động của
cấp ủy và chính quyền để tập trung lãnh đạo,

Quảng Nam là tỉnh nằm trong khu vực duyên hải miền Trung, có vị trí quan
trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đảng bộ tỉnh hiện
có 22 đảng bộ trực thuộc, 1.158 TCCSĐ, 3.351 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ
sở với 70.825 đảng viên. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, những năm qua
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam luôn quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị
quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng các chương trình, kế
hoạch, đề án... triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn
diện với nhiều cách làm sáng tạo.



chỉ đạo kịp thời. Theo đó, các cấp ủy viên được
phân công tham 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 để nắm
tình hình cơ sở. Trong việc phân cấp, phân
quyền, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột
xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết
luận, chỉ thị của Đảng; tập trung vào những vị
trí quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai
phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng
đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong
việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và
việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn
được giao.

Tỉnh ủy Quảng Nam đổi mới quy trình ban
hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận theo hướng
ngắn gọn, thiết thực, rõ việc, rõ trách nhiệm.
Đã thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Tổ
công tác để theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc
triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận đã
ban hành. Đồng thời, đổi mới việc nghiên cứu,
học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận… theo
hướng chủ động, đa dạng với nhiều hình thức;
xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các
chương trình hành động, kế hoạch thực hiện
để các nghị quyết, chỉ thị, kết luận sớm được
triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao nhất.

Trong đổi mới phương thức lãnh đạo của
cấp ủy đối với hoạt động của chính quyền,
Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy chú trọng lãnh đạo xây
dựng bộ máy chính quyền thực sự tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tích cực xây
dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.
Từng bước chuyển biến nhận thức từ chính
quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Lãnh
đạo HĐND các cấp đổi mới phương pháp tiếp
xúc cử tri và tổ chức kỳ họp theo hướng dân
chủ hóa trong việc chất vấn và trả lời chất vấn;
chất lượng các nghị quyết của HĐND, quyết
định của uBND được nâng lên, đúng pháp
luật, tính khả thi cao, được nhân dân đồng tình,

hưởng ứng. Định hướng cho MTTQ và các
đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới cách thức,
phương pháp vận động, thực hiện tốt vai trò
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực sự trở
thành cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, chính
quyền. 

Khẳng định con người - cán bộ là nhân tố
quyết định thành bại của việc thực hiện chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
đặc biệt quan tâm đổi mới phương thức lãnh
đạo bằng công tác tổ chức - cán bộ. Theo đó,
trong triển khai, bám sát yêu cầu đặt ra là đội
ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến
cơ sở phải có số lượng, cơ cấu hợp lý, có bản
lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, phẩm
chất, năng lực nổi trội, có quyết tâm đổi mới
sáng tạo, có tâm huyết, khát vọng cống hiến.
Đảng bộ tỉnh kịp thời hoàn thiện các quy định,
quy chế trong công tác cán bộ, cụ thể hóa
thành các hướng dẫn, chương trình, kế hoạch
để thực hiện thống nhất, đồng bộ giữa các
khâu, các bước về công tác tổ chức - cán bộ từ
tỉnh đến cơ sở; qua đó tạo nguồn đội ngũ cán
bộ có khả năng tiếp cận nhanh khoa học - công
nghệ hiện đại, trình độ lãnh đạo, quản lý tiên
tiến. 

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chú trọng đổi mới
nội dung, cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát
và kỷ luật của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công
tác thanh tra, điều tra, giám sát của các cơ quan
nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã
hội và giám sát của nhân dân. Thực hiện kiểm
tra, giám sát theo phương châm giám sát phải
mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm,
tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của
Đảng; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống
tham nhũng, lãng phí; kê khai tài sản, thu
nhập... Tăng cường kiểm tra, giám sát trách
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nhiệm của người đứng đầu trong công tác tham
mưu, xây dựng chính sách, kịp thời ngăn chặn
vi phạm trong ban hành văn bản, lồng ghép
“lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ. Mở rộng giám
sát trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực; chú trọng
vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn
kết, dư luận xã hội quan tâm; nâng cao tính chủ
động để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, ngăn
chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Bốn bài học kinh nghiệm
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đổi

mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với
hoạt động của hệ thống chính trị tại tỉnh Quảng
Nam vẫn còn những vướng mắc, khó khăn,
hạn chế như: Một số cấp ủy, đảng viên chưa
nắm chắc các phương thức lãnh đạo của Đảng,
dẫn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo còn lúng túng,
rập khuôn, máy móc, làm theo kinh nghiệm,
hiệu quả chưa cao. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy
đảng ở một số cơ quan hành chính, các đơn vị
sự nghiệp và doanh nghiệp còn bị xem nhẹ;
một số cấp ủy chưa phát huy vai trò lãnh đạo,
chỉ đạo đối với hoạt động của chính quyền và
các đoàn thể, có những nội dung chậm đổi
mới. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các
cấp, các ngành chưa thường xuyên, hiệu quả.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt
diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư
luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Công tác kiểm
tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn
bị động, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và cán
bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Phương
thức lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính
trị cơ sở, công tác cán bộ cơ sở còn nhiều hạn
chế. Nội dung, phương thức hoạt động của
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuy
đổi mới nhưng chưa rõ nét, còn mang tính hình
thức; công tác giám sát và phản biện xã hội
hiệu quả chưa cao.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết
số 15-NQ/TW ngày 30-7-2007 của BCH
Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi

mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với
hoạt động của hệ thống chính trị”, BTV Tỉnh
ủy Quảng Nam rút ra 4 bài học kinh nghiệm
sau:

Một là, đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng phải trên cơ sở kiên định các nguyên tắc
tổ chức và hoạt động của Đảng, thực hiện đúng
nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng và phát
huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ
chức trong hệ thống chính trị; phải gắn với
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức. Đẩy mạnh phân cấp, tăng cường trách
nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. 

Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
phải được tiến hành thường xuyên, xuất phát
từ thực tiễn với quyết tâm chính trị cao; không
ngừng tìm tòi, sáng tạo, vừa làm vừa sơ, tổng
kết, rút kinh nghiệm. Đồng thời, phải gắn với
việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của
các cấp ủy đảng và đảng viên theo hướng khoa
học, dân chủ, sát cơ sở. 

Ba là, cần làm tốt công tác tuyên truyền,
quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc,
nội dung trong nghị quyết, kết luận của Trung
ương, chương trình hành động của cấp ủy về
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và
xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nghiên
cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết, hướng
dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng phải gắn với đổi mới, kiện toàn tổ chức
bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả theo các chủ trương, nghị
quyết của Trung ương, của tỉnh. Trong quá
trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cần
phải gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm,
tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức,
năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm
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vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,
giám sát… 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian
tới

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc đổi
mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với
hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh
Quảng Nam tập trung thực hiện tốt một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

Thứ nhất, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn
diện của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát,
kiểm soát quyền lực; thực hiện nghiêm các
nguyên tắc của Đảng. Nêu cao tính chủ động,
sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết
của Đảng. Đổi mới việc xây dựng, ban hành
nghị quyết của Tỉnh ủy và các cấp ủy theo
hướng đẩy mạnh hơn nữa vai trò chủ thể của
nhân dân, lấy việc nâng cao chất lượng cuộc
sống của nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt
trong quá trình hoạch định chính sách. Tăng
cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức
thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với phân
công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho tập thể,
cá nhân.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp,
phong cách, lề lối làm việc trong các cơ quan
của Đảng từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng và thực
hiện phong cách làm việc khoa học, tập trung
dân chủ, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm.
Phát huy vai trò nêu gương của người đứng
đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng
cường đi cơ sở, đối thoại với nhân dân, tháo
gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc,
những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn.
Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông
tin, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa
trong các cơ quan đảng.

Thứ hai, tăng cường xây dựng Đảng về
chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp,
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên

truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo
đức lối sống, tinh thần phục vụ nhân dân của
cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu
quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn
với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên
quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác
tổ chức - cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm
soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định, quy
trình về công tác cán bộ; xác định rõ trách
nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng
đầu. Cơ cấu, sắp xếp lại hợp lý đội ngũ cán bộ
theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm
đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng
cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đẩy
mạnh thực hiện chủ trương luân chuyển cán
bộ. rà soát, sàng lọc, kịp thời thay thế những
cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ
sức khỏe, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời
hạn bổ nhiệm hay đến tuổi nghỉ hưu. Hoàn
thiện các quy định, chế độ, chính sách thu hút
nhân tài, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng để tạo
nguồn cán bộ chất lượng cao. Thực hiện thi
tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản
lý; thực hiện nghiêm Quy định về kiểm soát
quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy
chức, chạy quyền.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của các TCCSĐ và chất lượng đội ngũ
đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng
trong các loại hình. Quan tâm công tác phát
triển đảng viên bảo đảm yêu cầu về số lượng,

28 X©y dùng §¶ng sè 11-2022

LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM



X©y dùng §¶ng sè 11-2022   29

LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

chất lượng; rà soát, sàng lọc đưa những người
không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật
trong Đảng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn các
hành vi vi phạm, góp phần xây dựng Đảng và
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp
tục thực hiện chủ trương giám sát theo hướng
mở rộng, kiểm tra theo hướng có trọng tâm,
trọng điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát công
tác cán bộ, các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm,
các cơ quan, đơn vị, địa phương có vấn đề nổi
cộm, bức xúc, được dư luận quan tâm. Tập
trung xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư

khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời, nghiêm minh
các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. 

Thứ năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu
quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội. Phát huy hơn nữa vai trò của
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham
gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính tị từ tỉnh đến cơ sở; giám sát và
phản biện xã hội. Tăng cường tuyên truyền,
vận động, thuyết phục nhân dân tham gia phát
triển kinh tế - xã hội, xây dựng vững chắc khối
đại đoàn kết toàn dân tộc để Nhân dân tin
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng r

với các cơ quan tư pháp để phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực ngay trong chính các cơ quan
có chức năng phòng, chống tham nhũng theo
đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng
kiểm tra, giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ
chốt trong các cơ quan tư pháp và các chức
danh tư pháp trong quá trình thực hiện chức
trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường tự
kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện sai phạm
trong nội bộ. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác
kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của
Quốc hội, HĐND các cấp, mặt trận Tổ quốc,
giám sát của nhân dân và báo chí, truyền
thông.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư
pháp trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, uy
tín, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới. Quán triệt, cụ thể hóa và triển
khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính
sách của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng
đội ngũ cán bộ, nhất là nguyên tắc Đảng thống
nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội

ngũ cán bộ trong các cơ quan tư pháp. Tiến
hành đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác
cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây
dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng,
tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kiểm
soát quyền lực, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán
bộ, nhất là đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp
để phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các
hành vi tham nhũng, tiêu cực.

5. Tiếp tục cải tiến phong cách, lề lối làm
việc của cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ
quan tư pháp. Xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu
quả chương trình công tác toàn khóa và hằng
năm, tập trung ưu tiên những nhiệm vụ lớn,
quan trọng, cấp bách, khâu đột phá. Thường
xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy
chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng trong
các cơ quan tư pháp; cơ chế phối hợp giữa cấp
ủy, tổ chức đảng các cơ quan tư pháp ở Trung
ương với cấp ủy địa phương trong việc lãnh
đạo công tác tư pháp. Tiếp tục nghiên cứu mô
hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức
và đặc thù hoạt động của các cơ quan tư pháp,
bảo đảm hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả,
góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với các cơ quan tư pháp r

Tiếp Tục cụ Thể hÓA...
(Tiếp theo trang 13)
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tìm ở đâu?
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh:

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đảng
viên chỉ là số ít, người ngoài Đảng thì hàng
triệu, hàng chục triệu, đoàn kết với nhau mới
đưa cách mạng đến thắng lợi. Tuy nhiên, lâu
nay chúng ta “ngầm hiểu” rằng, những người
giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan của
Đảng, Nhà nước ngay từ cấp trưởng phòng
phải là đảng viên. Thoái hóa, biến chất trong
đội ngũ cán bộ hầu hết đều là những đảng viên
này khi họ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Cán bộ, thậm chí cán bộ lãnh đạo cấp cao bị
kỷ luật đến mức phải xử lý hình sự cũng là
những đảng viên trước đó được đánh giá, xếp
loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Sau Cách mạng Tháng Tám, nhiều trí thức
từng làm việc trong bộ máy của Chính phủ cũ
được Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng mời
về làm việc. Họ không phải là đảng viên, cái
duy nhất họ có là tinh thần yêu nước và phẩm
chất đạo đức cách mạng trong sáng. Chủ tịch
Hồ Chí Minh chọn cán bộ hội tụ cả đức và tài,
tức đã là cán bộ thì phải có năng lực, đồng
thời có đạo đức, biết yêu nước, thương dân.
Tư tưởng của Bác Hồ là tìm, chọn người tài
trong toàn dân. 

Câu chuyện “danh phận ở ngoài Đảng” của
cố GS, TS. Nguyễn Văn Huyên, nguyên Bộ
trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục (tên gọi của Bộ
Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 1946-1975)
trong gần 29 năm là bài học về cách dùng cán
bộ thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm
1960, sau gần 25 năm giữ cương vị Bộ trưởng,
Đảng ủy Bộ Quốc gia Giáo dục muốn giới
thiệu GS, TS. Nguyễn Văn Huyên vào Đảng.

Baøn veà “duïng nhaân” trong Ñaûng
Đỗ ANH

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

Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh: Xây
dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây
dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ “then chốt
của then chốt”. Tuy nhiên, nhiều sự việc liên
quan đến công tác cán bộ thời gian qua cho
thấy cách chọn, dùng cán bộ của ta vẫn
chưa chuẩn. Cần có những giải pháp mang
tính đột phá trong cách tìm người, dùng
người, bố trí họ vào những vị trí phù hợp
trong bộ máy công quyền.

kỳ 3: Chọn và lọc cán bộ



Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã góp ý: “Để chú Huyên
ở ngoài Đảng có lợi hơn là ở
trong Đảng”. Đây là một lời
khuyên đúng đắn vì trong thời
kỳ đất nước bị chia cắt làm hai
miền, rất cần người trong
Đảng, ngoài Đảng, các đảng
phái khác cùng tham gia chính
quyền để tạo thành một mặt
trận thống nhất, đoàn kết cả
nước. Đã có lần GS, TS.
Nguyễn Văn Huyên viết đơn
xin từ chức với lý do mình là
người ngoài Đảng nhưng chính
Bác Hồ là người đã khuyên
ông: “Chú đã làm việc rất tốt,
điều đó chứng tỏ không phải cứ
là đảng viên thì mới làm việc
hiệu quả. Vấn đề cốt yếu là có
tư tưởng yêu nước, thương
dân, có phương pháp làm việc
đúng, nhiệt tình và công tác
tích cực thì sẽ hoàn thành tốt
nhiệm vụ. Chú có đủ những
yếu tố đó, vì vậy Bác khuyên
chú cứ tiếp tục giữ trọng trách
mà Chính phủ giao. Đây cũng là làm việc vì
dân, vì nước”. Bác Hồ nhấn mạnh: Không cốt
là đảng viên cộng sản hay không đảng, mà cốt
là làm việc tốt hay kém, hiệu quả hay không
hiệu quả, điều đó mới quan trọng. Đến nay,
trong các kỷ vật của cố GS, TS. Nguyễn Văn
Huyên được gia đình lưu giữ cẩn thận, vẫn còn
lá đơn xin vào Đảng cùng bản lý lịch tự thuật
nhuốm màu thời gian.

ông Hoàng Xuân Hãn - người được Nhà
nước ta truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về
khoa học xã hội và nhân văn, chỉ trong 4 tháng
(từ ngày 20-4-1945 đến 20-8-1945) trên cương
vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Mỹ thuật của
Chính phủ Trần Trọng Kim đã làm được rất

nhiều việc lớn, nổi bật là việc “Xây dựng và
ban hành chương trình giáo dục bằng chữ quốc
ngữ cho các trường trung học, áp dụng việc
học và thi tú tài lần đầu tiên bằng tiếng Việt”.
Nhiều lần ông Hoàng Xuân Hãn được Bác Hồ
mời tới nói chuyện, luận bàn về chính quyền,
về trí thức, về sự hợp tác giữa các đảng phái,
cá nhân…

“Sàng” bằng gì?
Hiện nay, cán bộ trong hệ thống chính trị có

tình trạng vừa thừa, vừa thiếu. Thừa người có
phẩm chất, năng lực hạn chế nhưng lại thiếu
người có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên
định, đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành
mạnh và có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm
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Chủ nhiệm hội đồng tư vấn về văn hóa - xã hội, Ủy
ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt nam nguyễn
túc: Tìm người tài trong toàn dân tộc

“Cần mở rộng tư duy về việc tìm người tài. Phải tìm
người tài trong toàn dân tộc. Phải quán triệt tư duy “chọn
người” theo Tư tưởng Hồ Chí Minh đến mọi tầng lớp.
Công tác cán bộ là của Đảng nhưng nếu Đảng chỉ chọn
cán bộ trong Đảng, thay vì tìm người ưu tú trong dân thì
tư tưởng sẽ bị bó hẹp và lập tức cảm thấy “bí”. Công tác
cán bộ là công tác của cả hệ thống chính trị chứ không phải
là công tác của một vài đồng chí ở ban tổ chức...”.

Phó Chủ tịch hội đồng khoa học các cơ quan đảng
trung ương Vũ Văn Phúc: Thể chế hóa đột phá trọng
dụng nhân tài

“Đại hội XIII của Đảng chủ trương phát hiện, thu hút,
sử dụng và đãi ngộ nhân tài cả trong Đảng lẫn ngoài Đảng.
Chủ trương này rất đúng nhưng hai năm qua vẫn chưa xây
dựng được cơ chế, chính sách phù hợp để thực hiện. Thực
tế, nhân tài trong Đảng và ngoài Đảng của ta rất nhiều,
nhưng chưa có chính sách cụ thể, thống nhất nên người tài
muốn cống hiến cũng không biết cống hiến thế nào; không
được sử dụng đúng chỗ, giỏi lĩnh vực này đi làm lĩnh vực
khác. Thực tế, nhiều cử nhân giỏi, xuất sắc nhưng lại đi
làm công việc phục vụ. Chúng ta đang lãng phí điều này”.



vụ. Có những cuộc khảo sát chỉ ra số lượng cán
bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng
được yêu cầu, nhiệm vụ chỉ khoảng 50%, 20%
làm việc theo kiểu cầm chừng, 30% còn lại
không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Bởi
vậy, vấn đề cấp bách hiện nay là phải đưa ra
khỏi bộ máy những người không đủ phẩm
chất, năng lực, không đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ, đồng thời phải thu hút nhân tài vào
làm việc trong hệ thống chính trị theo đúng
tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Song song với chủ trương sàng lọc, đưa
những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi
Đảng, chúng ta cũng phải sàng lọc, đưa những
cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
ra khỏi bộ máy. Tuy nhiên, muốn “lọc” được
cán bộ phải có một hệ thống các quy chuẩn để
thực hiện khâu đánh giá cán bộ một cách chính
xác. Thời gian qua, công tác đánh giá cán bộ
của Đảng đã có nhiều đổi mới về nội dung,
phương pháp, cách thức, tạo nhiều chuyển biến
so với trước. Đã có quy định về khung tiêu
chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí
đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Dẫu
vậy, sự đánh giá vẫn mang nhiều định tính,
định lượng còn thấp. Khả năng tạo ra những
“mắt sàng” bằng các tiêu chí cụ thể được định
lượng rõ ràng vẫn chưa phát huy tính hiệu quả.
Các tiêu chí đề ra vẫn thiên về định tính với
những yêu cầu chung chung về phẩm chất
chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn.
Các tiêu chí về những thành tích, đóng góp
trong quá khứ của cán bộ ít được lượng hóa
nên việc nhận xét, đánh giá vẫn phụ thuộc vào
ý chí chủ quan của người đánh giá thay vì được
quyết định bởi năng lực của cán bộ, thể hiện
qua kết quả công việc. Nói cách khác, cơ chế
đánh giá và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong các
cơ quan thuộc hệ thống chính trị nước ta hiện
nay chưa thực sự dựa vào sự đóng góp cụ thể
của cán bộ với những kết quả tạo ra sự thay đổi
tích cực cho cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi

khi có cán bộ mới được bổ nhiệm, những
người liên quan có thể biết quá trình phấn đấu
của họ nhưng rất khó biết họ đã làm được gì,
đóng góp như thế nào cho sự phát triển của nơi
họ đã công tác.

Một trong ba đột phá chiến lược trong
nhiệm kỳ Đại hội XIII là phát triển nguồn
nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng
cao… gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng,
đãi ngộ nhân tài. Tuy nhiên, lâu nay sự đóng
góp của người tài vào sự nghiệp xây dựng và
phát triển đất nước còn rất hạn chế bởi nhiều
rào cản, bất cập liên quan đến cơ chế, chính
sách, chế độ đãi ngộ cũng như môi trường
làm việc, cống hiến. Chúng ta đã có nhiều
chính sách tuyển dụng nhân tài nhưng cơ chế
“giữ chân” người tài vẫn là bài toán chưa tìm
được lời giải.

Bác Hồ từng khẳng định: “Sử dụng cán bộ
trước hết phải vì công việc, vì việc mà bố trí
người, không vì người mà giao việc. Lựa chọn
được cán bộ phù hợp với công việc mới chỉ là
bước đầu của việc dùng người. Dùng cán bộ
không đúng tài năng của họ cũng là một thất
bại”. Do vậy, người biết dùng người tài, biết
dùng cán bộ đặc biệt quan trọng. Đó là chức
trách, nhiệm vụ của những người đứng đầu và
những người làm công tác tổ chức - cán bộ.
Muốn vậy, chúng ta phải xây dựng đội ngũ
những người làm công tác tổ chức - cán bộ tâm
huyết, chí công vô tư để phát hiện cho Đảng
những cá nhân toàn tâm toàn ý xây dựng Đảng,
phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân. Những
sự việc đau lòng trong công tác cán bộ thời
gian qua một phần xuất phát từ việc người làm
công tác tổ chức - cán bộ chưa tham mưu đúng
người cho Đảng. Muốn thực hiện tốt công tác
cán bộ, trước hết cần phải củng cố cơ quan ban
tổ chức cấp ủy các cấp, cơ quan tham mưu trực
tiếp cho Đảng về công tác cán bộ, trong đó có
nhiệm vụ trực tiếp xây dựng đội ngũ cán bộ
làm công tác tổ chức - cán bộ. 
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Dựa vào ai?
Những sự việc đáng tiếc liên quan một số

cán bộ thời gian qua đã đem lại nhiều bài học
sâu sắc về công tác cán bộ. Đã có cán bộ “thiếu
tài, kém đức” lọt vào quy hoạch, lợi dụng
những kẽ hở trong quy trình đề bạt, bổ nhiệm
để “leo cao, luồn sâu” trong bộ máy. Số cán bộ
bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của
Đảng đến nay đã minh chứng việc thực hiện
giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là việc thực

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,
phát huy quyền làm chủ của
nhân dân trong giám sát, lựa
chọn cán bộ chưa được thực
hiện tốt.

Cựu Chủ tịch uBND TP. Hà
Nội Chu Ngọc Anh và cựu Bộ
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh
Long khi bị bắt, khám xét nhà
riêng của họ đều là những căn
biệt thự hạng sang giữa lòng
Thủ đô. Cựu Chủ tịch uBND
TP. Hạ Long (Quảng Ninh)
Phạm Hồng Hà, một cán bộ
lãnh đạo cấp huyện bị khởi tố,
khi khám xét nhà riêng mới lộ
ra khối tài sản kếch xù là căn
biệt thự sát biển có giá thị
trường khoảng 150 tỷ đồng
cùng với 4 xe ô tô hạng sang.
Người cán bộ có thể không kê
khai, công khai, tổ chức không
biết, đồng nghiệp không hay
nhưng chắc chắn người dân nơi
cán bộ đó sinh sống đều biết.
Bởi thoái hóa, biến chất, tham
ô, tham nhũng cuối cùng cũng
biểu hiện ra bên ngoài qua của
cải vật chất như nhà cửa, xe
cộ... Bác Hồ từng chỉ rõ: “Khi
cất nhắc cán bộ, cần phải xét rõ
người đó có gần gụi quần

chúng, được quần chúng tin cậy và mến phục
không”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói:
“Dân biết cả đấy”. Điều này khẳng định quan
điểm “dựa dân” để “lựa người” trong sàng lọc,
lựa chọn cán bộ là hoàn toàn chính xác. 

Thời gian tới, khi làm công tác nhân sự, đặc
biệt là việc lựa chọn cán bộ cấp chiến lược,
Đảng ta cần tiếp tục thực hiện theo hướng công
khai, minh bạch hơn nữa. Việc lựa chọn cán bộ
không chỉ cần đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ
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nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm
tra trung ương Vũ Quốc hùng: Không cần phải đốt
đuốc, quan trọng là hỏi dân

“Tuyển chọn cán bộ hiện nay theo kiểu hành chính, họp
bàn rồi bỏ phiếu. Nghe thì có vẻ rất “oách” nhưng cuối
cùng lại hỏng. Cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra” không được áp dụng sâu rộng. Chúng ta không
cần phải “đốt đuốc đi tìm cán bộ”, cứ hỏi dân là ra. Nhưng
hỏi thế nào thì phải có cách riêng, khéo léo để không bị “lộ
bài”. Người làm tổ chức phải “đóng vai”, xuống địa bàn
dân cư, đến cơ quan, đơn vị cán bộ công tác để thẩm tra,
nắm tình hình về các mối quan hệ, gia đình… của cán bộ”.

nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt
nam nguyễn Sĩ Dũng: Cần cải cách để giảm bớt gánh
nặng điều hành cho bộ trưởng

“Lựa chọn bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế có
thể là một tín hiệu đáng mừng, khi chúng ta bắt đầu có sự
phân định tốt hơn giữa các loại hình lao động trong lĩnh
vực công bao gồm chính khách, công chức, viên chức,
thẩm phán, đồng nghĩa với việc coi bộ trưởng là chính
khách. Tuy nhiên, nếu bộ trưởng là chính khách thì sẽ có
vai trò là người lãnh đạo bộ, người đứng đầu về chính trị
của bộ chứ không nên hiểu là người duy nhất điều hành
công việc của bộ. Ở một số quốc gia, người điều hành công
việc của bộ phải là quốc vụ khanh. Phải chăng chúng ta
cũng cần cải cách để giảm bớt gánh nặng điều hành cho
các bộ trưởng? Công việc của một chính khách rất nhiều,
nếu bộ trưởng chịu trách nhiệm điều hành nữa thì quá tải
là điều không tránh khỏi”.



do các cơ quan của Đảng, Nhà nước thực hiện
mà cần chú ý lắng nghe tiếng nói từ chính
người dân nơi cán bộ, đảng viên công tác, cư
trú, từ các tổ chức chính trị - xã hội. Cần tiếp
tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để phát
huy vai trò của người dân được biết, được
giám sát, được đóng góp ý kiến trong việc lựa
chọn, giới thiệu nhân sự. Muốn xây dựng được
đội ngũ cán bộ thực sự đáp ứng yêu cầu của
Đảng, tức là tận trung với nước, tận hiếu với
dân trong bối cảnh đất nước ta phát triển kinh
tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường định
hướng XHCN thì phải có sự giám sát của dân.

Làm thế nào?
Bác Hồ nhấn mạnh: Muốn tránh khỏi sự

hao phí nhân tài, chúng ta cần phải sửa chữa
cách lãnh đạo. Lần đầu tiên nước ta có một “tư
lệnh” Ngành Y tế chưa được đào tạo chuyên
môn về y khoa. Sau hơn 3 tháng giữ quyền
điều hành một bộ quan trọng, trực tiếp chăm
sóc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân cả
nước, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã phê chuẩn
bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với
đồng chí Đào Hồng Lan. Cần thêm thời gian
để Bộ trưởng Bộ Y tế chứng tỏ năng lực của
mình khi điều hành một bộ đang gặp quá
nhiều khó khăn, thử thách nhưng phương án
lựa chọn Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng
Lan vào vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế được đánh
giá là một sự đổi mới trong tư duy “chọn
người” của Đảng.

Bộ Chính trị chắc chắn đã xem xét cẩn
trọng, kỹ lưỡng các yếu tố trong việc lựa chọn
nhân sự cho chiếc ghế “Bộ trưởng Bộ Y tế”.
Với những khủng hoảng nghiêm trọng cần có
biện pháp giải quyết ngay tức thì như những
gì Ngành Y đang đối mặt, chúng ta cần một
người Bộ trưởng giỏi quản lý lãnh đạo và
hoạch định chính sách hơn là một người chỉ
giỏi về chuyên môn. Với kinh nghiệm là một
nhà quản lý kinh qua nhiều vị trí từ Trung
ương đến địa phương, hay việc lãnh đạo thành

công công tác phòng, chống dịch COVID-19
tại Bắc Ninh trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, có
thể chứng minh đồng chí Đào Hồng Lan là một
người có năng lực lãnh đạo nổi trội và đó có
thể là một phần nguyên nhân của quyết định
điều động “trái thông lệ” trên. 

Việc coi bộ trưởng là chính khách là điều
không mới ở các quốc gia tiên tiến. Họ quan
niệm bộ trưởng là những chính trị gia hơn là
những nhà khoa học hoặc người làm chuyên
môn. Ví dụ, bộ trưởng quốc phòng của nhiều
nước không phải là tướng lĩnh quân đội. Người
làm bộ trưởng cần có tầm nhìn, kỹ năng hoạch
định và thúc đẩy chính sách. Đây là những kỹ
năng chính trị, không phải là kỹ năng điều
hành, càng không phải là kỹ năng chuyên môn.

Trong lịch sử, trường hợp phân công bố trí
cán bộ lãnh đạo, quản lý như đồng chí Đào
Hồng Lan không hiếm. Bác sỹ Trần Duy Hưng
được Bác Hồ đến tận tư gia giao nhiệm vụ làm
Chủ tịch TP. Hà Nội khi ông mới 33 tuổi. Dẫu
vậy, trong 24 năm trên cương vị này, ông đã
để lại cho Thủ đô rất nhiều công trình ấn tượng
thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Hay
khi đất nước ta vừa giải phóng, các đồng chí
lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ, người
đứng đầu các bộ, ngành chủ yếu trưởng thành
từ quân đội, không phải ai cũng có chuyên
môn đặc thù. 

Thực tiễn cũng cho chúng ta thấy, việc mất
đi những chuyên gia, nhà khoa học giỏi khi ta
bổ nhiệm họ vào vị trí lãnh đạo, quản lý là bài
học đắt giá về công tác cán bộ. Điều đó chứng
tỏ chúng ta cần phải xây dựng cơ chế, chính
sách đãi ngộ, sử dụng những chuyên gia cao
cấp, những nhà khoa học giỏi một cách hợp lý.
Có thể có chính sách, chế độ tiền lương đặc
thù, phù hợp với tài năng, sự đóng góp của họ
để không lãng phí nguồn trí tuệ quý cho đất
nước, đồng thời giúp họ tập trung phát triển
bằng chuyên môn, thay vì tiến thân chỉ theo
con đường chính trị r
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những bất cập từ thực tiễn
Thực tế ở Quảng Ngãi cho thấy, khi nhiệm

kỳ bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng TDP chưa
cùng thời điểm với nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực
thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn sẽ xảy ra
nhiều bất cập. Có nơi gần 12 tháng sau khi tổ
chức đại hội chi bộ mới tổ chức bầu trưởng
thôn, tổ trưởng TDP; có nơi kéo dài đến 3 năm
hoặc hơn. Trước khi thực hiện Đề án 07, huyện
Bình Sơn thực hiện việc bầu trưởng thôn, tổ
trưởng TDP sau đại hội chi bộ; huyện Tư Nghĩa
thực hiện việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng TDP
trước đại hội chi bộ. Nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ
trưởng TDP cũng chưa thống nhất: Huyện Tư
Nghĩa và Bình Sơn thực hiện nhiệm kỳ 2,5
năm; huyện Ba Tơ nhiệm kỳ 5 năm. Thời gian
tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng TDP
được chia làm nhiều đợt trong huyện, trong xã,
chưa tổ chức thống nhất với thời gian cụ thể. 

Nhiệm kỳ bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng
TDP tách biệt với nhiệm kỳ chi bộ dẫn tới
trường hợp một số đồng chí bí thư chi bộ được
giới thiệu để bầu trưởng thôn, tổ trưởng TDP

không trúng cử; một số trường hợp trưởng
thôn, tổ trưởng TDP chưa là đảng viên… Điều
này khiến việc phối hợp giữa đồng chí bí thư
chi bộ và trưởng thôn, tổ trưởng TDP thiếu
đồng bộ; vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh ở thôn, TDP chưa thể hiện rõ.
Một số nơi uy tín và trách nhiệm của trưởng
thôn, tổ trưởng TDP còn thấp; một số trưởng
thôn, tổ trưởng TDP tham gia giải quyết những
vấn đề phát sinh trên địa bàn còn lúng túng
hoặc chưa đúng quy định. Nhiều địa bàn thôn,
TDP rộng nên còn khó khăn trong việc tuyên
truyền vận động nhân dân chấp hành chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước. Đây cũng là nguyên nhân
khó thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời
là trưởng thôn, tổ trưởng TDP. Trình độ, năng
lực thực tiễn của một số người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, TDP chưa đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quyết tâm đổi mới
Để khắc phục những bất cập từ thực tiễn,

tháng 10-2021, BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban
hành Đề án số 07-ĐA/Tu về thực hiện thí điểm
mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại các huyện Ba
Tơ, Tư Nghĩa và Bình Sơn. Đề án với chủ
trương cấp ủy, chi bộ lựa chọn thống nhất nhân
sự có uy tín, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ giới thiệu để nhân dân bầu trưởng thôn, tổ
trưởng TDP; sau khi trúng cử giới thiệu để đại
hội chi bộ thôn, TDP bầu làm bí thư chi bộ
(hoặc phó bí thư chi bộ, chi ủy viên), giúp cho
bộ máy tinh gọn, hợp lòng dân, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động
của hệ thống chính trị ở cơ sở. 

HIEÄU QUAÛ TÖØ CAÙCH LAØM MÔÙI

BảO YếN

Với quyết tâm đổi mới trong công tác xây
dựng Đảng, Quảng Ngãi đã triển khai Đề
án số 07-ĐA/TU ngày 28-10-2021 (sau đây
gọi là Đề án 07) về thực hiện thí điểm mô
hình “Dân tin - Đảng cử” tại các huyện Ba
Tơ, Tư Nghĩa và Bình Sơn. Mô hình “Dân
tin - Đảng cử” góp phần quan trọng đổi
mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng ở thôn,
tổ dân phố (TDP); nâng cao hiệu quả hoạt
động của hệ thống chính trị ở cơ sở.



Đề án 07 với cách làm mới, thể hiện quyết
tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp ở Quảng
Ngãi nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của Đảng từ cơ sở.

Cân nhắc kỹ trong việc chọn địa bàn thí
điểm, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định chọn các
thôn, TDP tại 3 huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa và Bình
Sơn, đại diện cho các khu vực miền núi, đồng
bằng và khu vực có nhiều đơn vị kinh tế tư nhân
của tỉnh để đánh giá đúng thực trạng hoạt động
của hệ thống chính trị ở thôn, TDP. Đồng thời,
từ các địa phương thí điểm rút kinh nghiệm để
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong toàn tỉnh, góp
phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội
đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Đề án 07, mỗi huyện thống nhất chọn
1 ngày chủ nhật trong tháng 5-2022 để bầu
trưởng thôn, tổ trưởng TDP trên địa bàn huyện,
xem đây là Ngày hội toàn dân bầu trưởng thôn,
tổ trưởng TDP tại cơ sở. Thời gian nhiệm kỳ
trưởng thôn, tổ trưởng TDP được điều chỉnh
theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ thôn, TDP; những
nơi nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng TDP chưa
hết thì rút ngắn thời gian nhiệm kỳ, những nơi
đã hết nhiệm kỳ thì kéo dài thời gian nhiệm kỳ
của trưởng thôn, tổ trưởng TDP đến khi tổ
chức Ngày hội toàn dân bầu trưởng thôn, tổ
trưởng TDP. Đại hội chi bộ được tiến hành sau
khi đã hoàn thành việc bầu trưởng thôn, tổ
trưởng TDP. Thời gian đại hội chi bộ theo quy
định của Đảng, không quá 30 ngày sau ngày
bầu trưởng thôn, tổ trưởng TDP.

Bên cạnh yêu cầu xây dựng quy trình công
tác nhân sự trưởng thôn, tổ trưởng TDP gắn
liền với nhân sự chi ủy chi bộ thôn, TDP, trong
Đề án 07 đề ra tiêu chuẩn cụ thể cho bí thư,
phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ thôn, TDP và
trưởng thôn, tổ trưởng TDP. Đây là cơ sở quan
trọng để lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, đồng
thời là giải pháp cơ bản để đáp ứng yêu cầu
thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đòi
hỏi xây dựng đội ngũ người hoạt động không

chuyên trách ở thôn, TDP có phẩm chất chính
trị, năng động, sáng tạo, có kỹ năng hoạt động
thực tiễn, trình độ chuyên môn để nắm được
đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước. 

Theo Đề án 07, tiêu chuẩn bí thư (hoặc phó
bí thư, cấp ủy viên) chi bộ thôn, TDP; trưởng
thôn, tổ trưởng TDP tuổi đời không quá 65
tuổi; có trình độ học vấn tốt nghiệp THCS trở
lên đối với xã miền núi, tốt nghiệp THPT đối
với xã đồng bằng; trình độ lý luận chính trị sơ
cấp trở lên (đối với bí thư, phó bí thư, cấp ủy
viên) chi bộ thôn, TDP. 

Tuy nhiên, để có nguồn nhân sự đáp ứng
yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện không dễ. Tiêu
chuẩn về trình độ học vấn, lý luận chính trị
nhiều người chưa đạt. Thực tế ở nhiều chi bộ
thôn, TDP, đảng viên chủ yếu là cán bộ hưu trí,
tuổi cao; đảng viên trẻ bảo đảm tiêu chuẩn,
trình độ học vấn đi làm việc ở các công ty,
doanh nghiệp, không có nguyện vọng tham gia
công tác tại địa phương. 

Trước khi thực hiện Đề án 07, huyện Bình
Sơn có 52 nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ
kiêm trưởng thôn, tổ trưởng TDP, chi ủy viên
chi bộ của 16/22 xã, thị trấn chưa bảo đảm tiêu
chuẩn về trình độ học vấn, độ tuổi theo Đề án
07. Tương tự, huyện Tư Nghĩa còn 74 đồng chí
không đủ điều kiện về trình độ học vấn; 32
đồng chí chưa qua đào tạo lý luận chính trị; 37
đồng chí trên 65 tuổi. Giải pháp được BTV các
huyện ủy đưa ra là sử dụng nguồn cán bộ tại
chỗ, từ đó chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn thực
hiện công tác vận động, bố trí những người
hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia
cơ cấu các chức danh hoạt động không chuyên
trách ở thôn, TDP. 

Quyết liệt với nhiều biện pháp, đến tháng 5-
2022, 3 huyện đã hoàn thành các nội dung Đề
án 07 trước ngày diễn ra cuộc bầu cử trưởng
thôn, tổ trưởng TDP. Cấp ủy, chi bộ lựa chọn,
giới thiệu nhân sự dự kiến bầu làm trưởng
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thôn, tổ trưởng TDP đa số bảo đảm tiêu chuẩn,
điều kiện theo Đề án 07. Công tác chuẩn bị
nhân sự bầu trưởng thôn, tổ trưởng TDP gắn
với nhân sự chi ủy, chi bộ thôn, TDP; trưởng
thôn, tổ trưởng TDP đều là đảng viên (100%)
và dự kiến nhân sự bầu vào cấp ủy chi bộ
nhiệm kỳ 2022-2025 để cơ cấu trưởng thôn, tổ
trưởng TDP là bí thư hoặc phó bí thư, chi ủy
viên chi bộ; 100% chi bộ thôn, TDP có cấp ủy. 

Nhân sự lựa chọn ở nhiệm kỳ này có sự
khác biệt so với các nhiệm kỳ trước. Đảng viên
là người hoạt động không chuyên trách cấp xã,
cán bộ cấp xã, những đảng viên có phẩm chất,
năng lực, uy tín đều được giới thiệu để nhân
dân bầu làm trưởng thôn, tổ trưởng TDP. Do
đó, nhân sự giới thiệu đều trúng cử.

Luồng sinh khí mới
Nhờ công tác tuyên truyền, vận động, Đề án

nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ,
đảng viên, nhân dân, nhất là đảng viên trẻ. Dịp
này, huyện Tư Nghĩa có 9 đảng viên trẻ (dưới
30 tuổi) đã tham gia công tác ở địa phương,
huyện Ba Tơ có 7 đồng chí và 3 đồng chí ở
huyện Bình Sơn.

Được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân
trong quá trình các bước hiệp thương và quá
trình tổ chức thực hiện bầu cử trưởng thôn, tổ
trưởng TDP nên người dân phấn khởi tham gia
bầu cử, tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao. Huyện Ba Tơ
đạt 97,7%; Tư Nghĩa đạt 97,2%; Bình Sơn
87,7%. Kết quả, nhân sự giới thiệu bầu làm
trưởng thôn, tổ trưởng TDP đã được cử tri tín
nhiệm bầu 292 người/292 thôn, TDP (đạt
100% trúng cử), đủ số lượng trưởng thôn, tổ
trưởng TDP nhiệm kỳ 2022-2025. 

Đề án 07 đã đạt được mục tiêu tăng cường sự
lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống
chính trị cơ sở, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét
về năng lực, sức chiến đấu và phương thức lãnh
đạo của Đảng. Sắp xếp tổ chức ở cấp thôn, TDP
bảo đảm đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng
được đội ngũ những người hoạt động không

chuyên trách ở thôn, TDP là người có uy tín
trong nhân dân, năng lực, kỹ năng công tác tốt,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy
mạnh CNH, HĐH, hướng đến thực hiện
phương châm “Dân biết - dân bàn - dân làm -
dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng”.

Hiệu quả rõ rệt nhất từ cách làm mới “Dân
tin - Đảng cử” là sự đồng thuận, ủng hộ từ cấp
ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn
thể chính trị - xã hội đến mỗi cán bộ, đảng
viên, người dân. Không chỉ các huyện Ba Tơ,
Tư Nghĩa, Bình Sơn, sự đồng thuận thực hiện
Đề án 07 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi lan tỏa
rộng khắp trong tỉnh. Nhiều xã, phường ở TP.
Quảng Ngãi chọn cùng một ngày để tất cả các
thôn, TDP tổ chức cử tri đi bầu trưởng thôn, tổ
trưởng TDP, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi
trong nhân dân, ngày bầu cử thật sự là ngày
hội ở cơ sở. Nhân sự bầu chọn làm trưởng
thôn, tổ trưởng TDP đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ; chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2022-
2025 cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Đội ngũ cán bộ thôn, TDP là cầu nối giữa
Đảng, Nhà nước với Nhân dân, có vai trò quan
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
an ninh trật tự ở cơ sở. Do vậy, việc lựa chọn
đúng người để thực hiện công việc ở thôn,
TDP là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả
hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, tạo đột
phá trong phong trào ở địa phương. Từ thành
công của Đề án 07, thời gian tới mô hình “Dân
tin - Đảng cử” sẽ được nhân rộng ở Quảng
Ngãi với quyết tâm đổi mới, tạo bước đột phá
trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt là
xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ những người
hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP
trong toàn tỉnh; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên,
nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực,
uy tín, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ ở cơ sở, góp phần tăng cường niềm
tin của Nhân dân đối với Đảng r
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

C.
Mác bằng thiên tài khoa học của
mình đã chỉ ra quá trình phát triển
của các hình thái kinh tế - xã hội sẽ

dẫn đến xã hội XHCN như là quá trình phát
triển của tự nhiên. ông cũng đã chỉ ra một
cách khoa học về con đường để đi tới mục
tiêu. Nhưng chính ông đã có một phát hiện
quan trọng về vai trò của con người trong sự
phát triển tự nhiên ấy. Phát hiện của ông được
ghi vào Từ điển danh ngôn như sau: “Lịch sử
không làm gì cả, nó không tạo ra vô vàn của
cải, nó không chiến đấu. Chính con người,
con người thật sự đang sống, đã làm tất cả
những điều đó”. Và chính “bản thân xã hội
sản xuất ra con người với tính cách là con
người như thế nào thì nó cũng sản xuất ra xã
hội như thế”(1).

Người Việt Nam đang sống ở thời đại cách

mạng 4.0. Thời đại nào cũng có những yêu cầu
riêng phụ thuộc vào yêu cầu sản xuất, quản lý
xã hội ở thời kỳ đó. Nếu chúng ta không nỗ lực
mau chóng vươn lên khắc phục tình trạng yếu
kém hiện nay thì những mục tiêu mà Đại hội
XIII của Đảng đề ra chỉ là viễn tưởng. Thực
trạng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
của Việt Nam hiện nay đã được Đại hội XIII
của Đảng đánh giá khái quát như sau: “Thể chế
kinh tế thị trường định hướng XHCN còn
nhiều vướng mắc, bất cập chưa được tháo gỡ.
Năng lực xây dựng thể chế còn hạn chế; chất
lượng luật pháp và chính sách còn thấp. Môi
trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông
thoáng, minh bạch. Chưa tạo được đột phá
trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực phát triển. Thể chế phát
triển, điều phối kinh tế vùng chưa được quan

đỂ HIỆn THỰC HÓA Con đưỜng PHÁT TRIỂn đẤT nưỚC 
PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

Lời Tòa soạn: Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo
xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận
dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội… Động lực và nguồn
lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu
nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tạp chí Xây dựng Đảng
trân trọng giới thiệu loạt bài 5 kỳ “Để hiện thực hóa con đường phát triển
đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của PGS. Trần Đình Huỳnh, nghiên cứu
viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng.

XÂy dựng ngƯỜI VIỆt nAM tROng gIAI đOẠn MỚI
ĐỂ BIẾN KHÁT VỌNG THÀNH HIỆN THỰC

Bài 
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tâm và chậm được cụ thể hóa bằng pháp luật
nên liên kết vùng còn lỏng lẻo.

Năng lực và trình độ công nghệ của nền
kinh tế còn thấp. Công nghiệp vẫn chủ yếu
gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng không cao;
công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, tỉ lệ nội
địa hoá thấp, tham gia vào chuỗi giá trị toàn
cầu hiệu quả còn hạn chế; tốc độ tăng trưởng
nông nghiệp chậm lại; chất lượng nhiều dịch
vụ thấp.

Nhiều doanh nghiệp nhà nước thực hiện tái
cơ cấu và đổi mới cơ chế quản trị còn chậm;
thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
còn gặp vướng mắc cả về thể chế và tổ chức
thực hiện; hiệu quả sản xuất, kinh doanh còn
thấp; tình trạng nợ, thua lỗ, lãng phí còn lớn;
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải ngân
đầu tư công còn hạn chế. Phần lớn doanh
nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ, trình độ công
nghệ thấp, năng lực tài chính và quản trị yếu.
Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
công nghệ trung bình, gia công, lắp ráp, thiếu
gắn kết, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy
doanh nghiệp trong nước phát triển. Kinh tế
hợp tác phát triển yếu, kinh tế tập thể chưa làm
tốt vai trò liên kết, hỗ trợ kinh tế hộ. 

Thực hiện cơ chế giá thị trường đối với một
số hàng hoá, dịch vụ công còn lúng túng. Một
số loại thị trường, phương thức giao dịch thị
trường hiện đại chậm hình thành và phát triển,
vận hành còn nhiều vướng mắc, chưa hiệu quả,
nhất là thị trường các yếu tố sản xuất. Hệ thống
kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển thiếu
đồng bộ”... Nhìn thẳng vào sự thật để tìm cách
khắc phục là thái độ tích cực, khiêm nhường
và thông minh đúng như V.I.Lê-nin đã từng
nhắc lại lời của Ph.ăng-ghen, đại ý rằng: Cái
gì có thể áp dụng đối với cá nhân con người,
thì tuy mức độ có khác nhau, cũng có thể áp
dụng vào chính trị và các chính đảng được.
Người thông minh không phải là người không
phạm sai lầm. Không có và không thể có

những người không phạm sai lầm. Người
phạm sai lầm, biết nhanh chóng nhận ra sai
lầm, tìm nguyên nhân và đề ra chủ trương, biện
pháp khắc phục có hiệu quả là người thông
minh. Sự vĩ đại của vĩ nhân và các chính đảng
được sản sinh chính từ sự thông minh ấy. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định
CNXH không phải từ trên trời rơi xuống.
CNXH là chế độ xã hội do nhân dân tin tưởng
và cùng đồng lòng xây dựng. Muốn có CNXH
thì nhất thiết phải có con người XHCN. Theo
quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con
người XHCN có hai mặt gắn bó chặt chẽ với
nhau. Nó vừa kế thừa những giá trị truyền
thống tốt đẹp của quá khứ, vừa có những phẩm
chất mới đáp ứng những yêu cầu mới mà thời
họ đang sống đòi hỏi.

Điều quan trọng nhất hiện nay là vấn đề
giáo dục đạo đức, nhân cách và khát khao
cống hiến cho lớp người trung niên và thanh
thiếu niên - những người đã, đang và sẽ tiếp
nối gánh vác sự nghiệp cách mạng của đất
nước. Trước tiên là vấn đề tôn trọng quá khứ,
chúng ta không được phép quên quá khứ anh
dũng, đau thương và quật cường của dân tộc,
phải biết ơn sự hy sinh của các thế hệ trước đã
để lại cho ta cuộc sống hôm nay. Do vậy phải
biểu thị lòng biết ơn ấy bằng sự khát khao cống
hiến, phấn đấu để phát huy truyền thống làm
rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi, phải như
Bác Hồ đã dạy thế hệ sau phải hơn thế hệ
trước, “con hơn cha là nhà có phúc” và theo
như lời khuyên của C.Mác là thế hệ sau phải
biết đứng lên vai thế hệ trước mà tiến lên. Vấn
đề quan trọng nhất là lực lượng giáo dục: Gia
đình (các bậc cha mẹ, anh chị), xã hội (cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức
xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ), nhà trường (các
nhà quản lý giáo dục, nhà giáo). Tất cả lực
lượng giáo dục ấy cần phải ghi nhớ lời dạy của
C.Mác: Đã đến lúc các nhà giáo dục cũng cần
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phải giáo dục, nghĩa là phải tự chỉnh đốn để
làm gương và đủ khả năng giáo dục cho thế hệ
mới một cách thuyết phục.

Thứ hai, phải nâng cao lòng tự hào, lòng
tự trọng và biết xấu hổ. Tự hào thể hiện ở sự
hãnh diện, mãn nguyện về cái mà nhân dân,
dân tộc mình đã làm được và những thành tựu
mà ta đang có. Tự hào để tiếp tục nuôi khát
vọng, để vượt cao hơn chính mình, nỗ lực
vươn lên những đỉnh cao mới. Tự hào đúng
mực đòi hỏi một sự tự trọng và khiêm nhường.
Nếu tự hào quá mức hoặc không đúng thì lại
là sự hợm hĩnh, phô trương, kiêu ngạo và lố
bịch. Tự trọng và xấu hổ là hai khái niệm gần
như đồng nghĩa. Nó đều là loại tự ý thức về
nhân cách của mình, về danh dự, phẩm giá của
mình. Nó là cái tiềm ẩn ở trong mỗi con người
cũng như mỗi dân tộc. Tự trọng làm cho người
ta tự biết những giá trị tốt đẹp đích thực của
mình để giữ gìn, trân trọng và phát huy. Tự
trọng bao giờ cũng đi liền với sự khiêm
nhường, có chừng mực, biết đánh giá đúng
mình và đúng người, biết nhận ra những cái lố
bịch, xấu xa, hèn kém của bản thân, làm cho
người ta tự hào đúng mực về cái mình có, tự
hổ thẹn về sự thấp hèn, yếu kém của chính
mình. Và chính vì thế mà từ sâu thẳm trong
tâm hồn con người ta toát ra một sức mạnh,
một ý chí vươn lên.

Tự trọng khác tự hào. Tự hào thể hiện ở sự
hãnh diện, mãn nguyện về cái mình đã làm
được, cái mình đang có. Tự hào đúng mực đòi
hỏi một sự tự trọng; nếu tự hào quá mức, hoặc
không đúng thì lại là sự hợm hĩnh, phô trương,
kiêu ngạo và lố bịch, lại là tự hạ thấp mình mà
không biết xấu hổ. C.Mác viết: “… Tính tự
cao, tự đại của tư duy… bao giờ cũng đi song
song với sự phiến diện và tính tự hạ mình của
hiện thực”(2). Một con người cũng như một dân
tộc cần phải biết tự hào và tự trọng, lại càng
cần đề phòng thừa lòng tự hào - tự hào quá
mức, không đúng và thiếu lòng tự trọng. Vì

thừa hay thiếu đều kệch cỡm, đáng xấu hổ.
Theo C.Mác, làm cách mạng phải biết tự

hào, tự trọng và xấu hổ. Trong thư gửi ru-giơ,
ông đã viết về tình trạng nước Đức năm 1843
như sau: “… Nước Đức đã lún sâu hơn. Bạn
hãy tin rằng kẻ ít cảm thấy tự hào dân tộc nhất
cũng không thể không lấy đó làm điều quốc
sỉ… Đây là một sự thật ít ra cũng phơi trần
trước mắt chúng ta sự trống rỗng của chủ nghĩa
yêu nước của chúng ta, cái thân hình quái dị
của chế độ nhà nước chúng ta và buộc chúng
ta phải che mặt lại vì xấu hổ…”, “… xấu hổ là
một loại cách mạng… xấu hổ là một loại nổi
giận nhưng chỉ hướng vào bên trong. Và nếu
như cả một dân tộc thực sự cảm thấy xấu hổ
thì nó sẽ giống như một con sư tử thu mình lại
để chuẩn bị nhảy”(3).

Tổ quốc ta, nhân dân ta vì có lòng tự hào
dân tộc, tự trọng về danh dự và phẩm giá của
mình và biết xấu hổ vì bị mất nước, bị làm nô
lệ, bị nghèo nàn, lạc hậu mà vùng đứng lên làm
cách mạng - cách mạng dân tộc dân chủ, cách
mạng giải phóng dân tộc và cách mạng dựng
xây, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt
Nam. Chúng ta đã biết “thu mình lại” và cũng
đã biết “vùng dậy”. Chúng ta đã “nhảy” và sẽ
còn có những bước “nhảy” mạnh hơn, tiến xa
hơn để mau tới đích: Dân tộc ta thật giàu, nước
ta thật mạnh, xã hội ta thật công bằng, dân chủ,
văn minh để tiến tới đài vinh quang, sánh vai
với các cường quốc năm châu như Bác Hồ
mong muốn, nếu như mỗi người chúng ta ai ai
cũng đều biết tự trọng và biết xấu hổ khi làm
những việc mất nhân tính như tham nhũng,
chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, học
hàm, học vị, chạy quan hệ và chạy tội, si mê
quyền lực, tranh giành chức vị, bổng lộc, lãng
phí, quan liêu, vi phạm quyền làm chủ của
nhân dân. Về phương diện khoa học và công
nghệ, trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập
quốc tế hiện nay, chúng ta càng cần phải biết
xấu hổ vì mình mang danh là một dân tộc anh
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hùng, bất khuất, có một nền văn hiến đã lâu mà
hiện nay vẫn đang còn lạc hậu, chạy theo vết
xe công nghệ cũ của thế giới…

Thiết nghĩ, biết tự trọng và biết xấu hổ chính
là cách chúng ta biểu lộ lòng trung thành tuyệt
đối với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ
Chí Minh và cũng là cách chúng ta tỏ lòng
thành kính, biết ơn các vị tiền nhân, các anh
hùng, liệt sĩ và tất cả những ai đã đổ máu
xương, mồ hôi, nước mắt để có một Việt Nam
ngày nay. Sự dối trá, lừa mị, nói không đi đôi
với làm, nói một đằng làm một nẻo, nói ít làm
nhiều đó chính là thiếu tự trọng và rất đáng xấu
hổ mà mỗi chúng ta đang cần, rất cần khắc
phục để góp sức mình đưa Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng vào cuộc sống. 

Thứ ba, phải nuôi dưỡng chí khí cách
mạng. Cách mạng là “sự phản kháng của con
người chống lại cuộc sống mất nhân tính”. Một
điều hiển nhiên là lịch sử phát triển của loài
người từ trước tới nay đều tiến lên thông qua
các cuộc cách mạng. Theo C.Mác, để hiểu
được khái niệm “cách mạng” chúng ta phải
“đứng trên quan điểm chỉnh thể” mà thấy rằng,
dù cuộc cách mạng ấy chỉ diễn ra ở một địa
phương, một lĩnh vực thì ý nghĩa chân chính
và đích thực của nó cũng đều là “sự phản
kháng của con người chống lại cuộc sống mất
nhân tính”; là sự phản kháng của cộng đồng
chân chính chống lại sự bất công, tàn bạo đối
với con người, chống lại những gì hạ thấp
phẩm giá của con người. C.Mác khẳng định:
“Mỗi cuộc cách mạng đều phá hủy xã hội cũ
và vì thế nó mang tính chất xã hội. Mỗi cuộc
cách mạng đều lật đổ chính quyền cũ và bởi
vậy nó có tính chất chính trị”(4). Cách mạng
chính trị dù vô cùng quan trọng nhưng mới chỉ
lật đổ chính quyền cũ của giai cấp này, thiết
lập chính quyền mới của giai cấp khác. Việc
lật đổ xã hội cũ, thiết lập xã hội mới theo
đường lối của giai cấp công nhân, tức là làm
cuộc cách mạng XHCN thì theo C.Mác, sau

này cả V.I.Lê-nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh,
việc giành được chính quyền mới chỉ là bước
đầu trên con đường muôn dặm để chống lại
cuộc sống mất nhân tính, hay nói như Chủ tịch
Hồ Chí Minh là chống lại cái ác, trước tiên là
chống lại cái mất nhân tính từ trong bản thân
mình. Điều đó có nghĩa là đảng cách mạng
chân chính của giai cấp công nhân sẽ đứng
trước những trở lực mới, nhiều khi lại là những
chướng ngại từ bên trong, thậm chí là kẻ thù ở
bên trong: Chủ nghĩa cá nhân. C.Mác chỉ ra
rằng: “Giai cấp nào vừa giành được chính
quyền “cũng đều dựng lên những chướng ngại
của chính mình trước khi kịp vượt qua những
chướng ngại trước mặt mình, cũng đều biểu lộ
cái bản chất nhẫn tâm của mình trước khi biểu
lộ cái bản chất độ lượng của mình. Lời dạy này
của C.Mác đã giúp ta hiểu rõ hơn câu nói ngắn
gọn mà thâm thúy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
rằng: Muốn cách mạng, mạng phải cách, muốn
làm cách mạng thì trước hết phải cải tạo tâm
tính của bản thân mình. Những chướng ngại
của chính mình rất dễ làm ta bị dừng bước,
thậm chí thất bại trước những chướng ngại
trước mặt và do đấy sẽ làm cho “mỗi lĩnh vực
của xã hội công dân cũng đều nếm mùi thất bại
trước khi kịp ăn mừng thắng lợi của mình”(5).
Điều này đã được Nghị quyết Đại hội VI của
Đảng Cộng sản Việt Nam minh chứng bằng
Báo cáo tổng kết tình hình đất nước ta sau 10
năm giành thắng lợi và chỉ ra những bài học
cần ghi nhớ. 

Nhờ đổi mới tư duy, nhìn thẳng vào sự thật,
thấy rõ những “chướng ngại của chính mình”,
liên tục tìm cách khắc phục những sai lầm cũ
rồi trong sự phát triển lại phải khắc phục
những sai lầm nghiêm trọng mới như 3 Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII và XIII) đã
chỉ ra. Sau hơn 35 năm đổi mới, rất nhiều
“chướng ngại trước mặt mình” đã được vượt
qua, những thắng lợi giành được thật to lớn!
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TRANG TP. HỒ CHÍ MINH

KiNH NGHiệM PHáT TRiểN ĐảNG viêN
tẠI các khu chế Xuất, khu công nghIỆp ở tp. hồ chí MInh

THàNH SÁNG

khẳng định vai trò hạt nhân chính trị tại
doanh nghiệp

Đồng chí Ngô Đức Việt, Phó Trưởng Ban
Tổ chức Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế
xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho
biết, Đề án “Củng cố và phát triển lực lượng
chính trị trong các khu chế xuất, khu công
nghiệp, khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh
giai đoạn 2016-2020” đã kế thừa kết quả Đề
án giai đoạn 2011-2015. Triển khai Đề án, Tổ
công tác của Đảng ủy đã tiến hành khảo sát,
nhận diện gốc rễ những khó khăn, vướng mắc
trong công tác phát triển đảng trong doanh
nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN),
xác định một số khó khăn, vướng mắc như:
Nhiều đơn vị chưa đủ điều kiện thành lập tổ
chức đảng; một số chủ DN tư nhân chưa nhận
thức đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức đảng,

đoàn thể trong DN, còn có tâm lý lo ngại ràng
buộc về mặt chính trị, tổ chức, do đó chưa tạo
điều kiện cho việc thành lập tổ chức đảng; một
bộ phận công nhân lao động (CNLĐ) ngại
phấn đấu vào Đảng… Thực tế đó cho thấy,
muốn chủ DN đồng tình, ủng hộ việc thành lập
tổ chức đảng, đoàn thể trong DN thì tổ chức
đảng, đoàn thể phải hoạt động hiệu quả, mang
lại lợi ích thiết thực cho DN; muốn có nhiều
CNLĐ phấn đấu vào Đảng thì các đảng viên
trong chi bộ DN phải thực sự ưu tú, phải là tấm
gương trong lao động, sản xuất, trong chấp
hành nội quy của DN; muốn có đảng viên ưu
tú, gương mẫu thì trước hết họ phải là đoàn
viên ưu tú, có hiểu biết đúng đắn về Đảng...
Trên cơ sở đó, Tổ công tác tham mưu đẩy
mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên;
đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ
chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong
DN. “Điều cần thiết là phải làm cho chủ DN
tư nhân thấy được sự hiện diện cũng như vai
trò, vị trí của tổ chức đảng, đoàn thể trong DN.
Từ đó, chủ DN đồng tình, ủng hộ và tạo điều
kiện cho tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động, tạo
sự lan tỏa ra các DN lân cận” - Đồng chí Ngô
Đức Việt nói.

Để tạo nguồn phát triển đảng viên từ đoàn
viên công đoàn, đoàn viên thanh niên ưu tú, Tổ
công tác đã tham mưu với Thường trực Đảng
ủy chỉ đạo đảng ủy các khu tập trung đẩy mạnh
hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn
thanh niên trong DN. 

Phát huy vai trò cầu nối giữa CNLĐ và chủ

Từ 27 chi bộ, đảng bộ cơ sở với 738 đảng
viên (năm 2010), đến nay Đảng bộ Ban
Quản lý Khu Chế xuất và Công nghiệp TP.
Hồ Chí Minh có 15 đảng bộ, chi bộ cơ sở,
191 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với
1.974 đảng viên. Đây là kết quả của việc
Đảng bộ triển khai thường xuyên, đồng bộ
các giải pháp về xây dựng và củng cố tổ
chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp
(DN), trong đó đã thực hiện thành công Đề
án “Củng cố và phát triển lực lượng chính
trị trong các khu chế xuất, khu công nghiệp,
khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh giai
đoạn 2016-2020”.



DN, công đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền
về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước,
cách mạng cho CNLĐ nhân các ngày lễ lớn
bằng các hình thức như: Tổ chức các hoạt động
văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu,
tọa đàm… Công đoàn cơ sở chủ động trao đổi,
phối hợp với chủ DN về thực hiện quy chế dân
chủ cơ sở, quy chế đối thoại, quy chế hội nghị
người lao động; thực hiện tốt công tác chăm
lo, bảo đảm các chế độ, quyền lợi cho công
nhân, người lao động, tạo động lực và gắn kết
giữa các CNLĐ. 6 tháng đầu năm nay, Công
đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành
phố đã chăm lo cho 231 người lao động bị
nhiễm COVID-19 với số tiền gần 128 triệu
đồng, hỗ trợ cho 1 gia đình công nhân F0 tử
vong với số tiền 5 triệu đồng. Bên cạnh đó,
thực hiện tốt Chương trình “Chuyến tàu mùa
xuân”, hỗ trợ 135 vé tàu đi tuyến Đà Nẵng -
Thanh Hóa cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn
cảnh khó khăn, 3 năm liền không có điều kiện
về quê đón Tết… Tổ chức “Ngày hội công
nhân - Phiên chợ nghĩa tình” cho 3.000 công
nhân lao động tham dự; tặng 3.000 phiếu mua
hàng trị giá 900 triệu đồng cho công nhân
trong chương trình “Ngày hội công nhân -
Phiên chợ nghĩa tình” tại Khu chế xuất Tân
Thuận, Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp và
Khu công nghiệp Đông Nam.

Công đoàn các Khu Chế xuất và Công
nghiệp thành phố còn thường xuyên phối hợp
với Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công
nghiệp thành phố vận động các DN có vốn đầu
tư nước ngoài có trên 1.000 lao động tuyển
dụng cán bộ làm công tác công đoàn chuyên
trách tại DN. Hằng năm, Công đoàn lập danh
sách công đoàn viên ưu tú, chú trọng đến công
đoàn viên là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên
BCH công đoàn cơ sở để giới thiệu cho Đảng
xem xét bồi dưỡng, kết nạp.

Đoàn Thanh niên các Khu chế xuất và Công
nghiệp thành phố thường xuyên tuyên truyền
giáo dục cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công
nhân về tính gương mẫu, tiên phong, sáng tạo
trong lao động - sản xuất, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí qua những việc làm cụ thể,
thiết thực, phù hợp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh
việc tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; BTV đoàn cơ sở
cũng nhân rộng các mô hình hay, cách làm
sáng tạo bằng nhiều hình thức phong phú, phù
hợp; phối hợp với các đơn vị thuộc Thành
đoàn, quận, huyện tiếp tục duy trì và đẩy mạnh
nhiều chương trình chăm lo đời sống vật chất
và tinh thần cho thanh niên công nhân. Tổ
chức tốt các chương trình chăm lo Tết; các
hoạt động chăm lo cho con em của đoàn viên
thanh niên công nhân; các hoạt động đền ơn
đáp nghĩa, an sinh xã hội, ra quân bảo vệ môi
trường…. Qua các hoạt động, Đoàn Thanh
niên Khu đã phát hiện nhiều quần chúng ưu tú
để giới thiệu cho Đảng.

Từ hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh
niên cho thấy các DN cần phải có lực lượng
nòng cốt. Do đó, các cấp ủy đã tập trung lãnh
đạo đẩy mạnh triển khai xây dựng mô hình Tổ
công nhân nòng cốt trong DN gồm những
CNLĐ là những đoàn viên công đoàn, đoàn
viên thanh niên ưu tú am hiểu Luật Lao động,
có phẩm chất đạo đức tốt và có trình độ lý luận
chính trị nhất định; đã và đang phấn đấu trở
thành đảng viên, đồng thời tích cực giúp đỡ
CNLĐ phấn đấu vào Đảng. Các Tổ công nhân
nòng cốt luôn đi đầu trong việc chấp hành
nghiêm kỷ luật lao động, nhạy bén nắm bắt các
thông tin tại DN. Khi phát hiện được những
vấn đề CNLĐ quan tâm, bức xúc, Tổ công
nhân nòng cốt kịp thời tổng hợp và báo cáo chi
bộ, đảng ủy khu, kịp thời tuyên truyền, vận
động, hướng dẫn CNLĐ gửi kiến nghị với nội
dung hợp lý tới Công đoàn, để Công đoàn trình
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Ban Giám đốc DN có hướng giải quyết… 
Nhằm củng cố và thành lập các chi bộ tại

DN, BTV Đảng ủy Ban Quản lý đã ký Quy chế
phối hợp với các quận, huyện có khu chế xuất,
khu công nghiệp trú đóng. Trong đó, đề nghị
các quận, huyện rà soát lại số đảng viên đang
sinh hoạt tại nơi cư trú là CNLĐ đang làm việc
tại các DN trong các khu chế xuất, khu công
nghiệp, khu công nghệ cao trên 12 tháng
chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ Ban Quản
lý, tiến tới thành lập tổ chức đảng tại các DN.
Đảng ủy Ban Quản lý xây dựng kế hoạch thực
hiện Đề án theo từng năm, duy trì chế độ giao
ban hằng tháng, hằng quý, tổ chức hội nghị
tổng kết với cấp ủy đảng của đảng bộ các khu,
cán bộ chuyên trách đảng, chuyên trách công
đoàn và chuyên trách đoàn thanh niên của khu.
Hằng quý, Tổ công tác của Đảng ủy tiến hành
kiểm tra, giám sát hoạt động của các đảng ủy
khu, thường xuyên nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn
vướng mắc trong việc tạo nguồn, phát triển
đảng viên và thành lập chi bộ của Đảng bộ khu. 

Các đảng ủy khu định hướng mô hình hoạt
động chi bộ DN theo vai trò, chức năng,
nhiệm vụ, mối quan hệ của chi bộ với người
quản lý DN và các tổ chức có liên quan; tổ
chức nhiều hoạt động thiết thực cho CNLĐ.
Tập trung nâng cao chất lượng đảng viên bằng
việc phổ cập sơ cấp lý luận chính trị cho đảng
viên, tổ chức triển khai học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
bằng việc đăng ký nội dung phấn đấu cụ thể
từng năm gắn liền với nhiệm vụ của từng đảng
viên tại DN. 

Các chi bộ DN duy trì nền nếp sinh hoạt chi
bộ từ 10 đến 12 kỳ/năm, trong đó có 4 kỳ sinh
hoạt chuyên đề. Tỷ lệ đảng viên tham dự sinh
hoạt chi bộ ngày càng cao (đạt 83% trở lên).
Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp
với đặc điểm, tình hình của DN; sau khi họp,
các chi bộ đều đánh giá chất lượng sinh hoạt
chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng

dẫn của Thành ủy và Đảng ủy. 
Các chi bộ DN thống nhất ngày sinh hoạt chi

bộ định kỳ hằng tháng để đảng viên là CNLĐ
chủ động bố trí sắp xếp thời gian tham dự. Có
chi bộ được chủ DN tạo điều kiện cho sinh hoạt
tại DN, các chi bộ còn lại sinh hoạt tại văn
phòng đảng, đoàn thể trong khu. Năm 2018,
BTV Đảng ủy Ban Quản lý tiến hành khảo sát
tại 151 chi bộ, từ đó tiếp tục chỉ đạo nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ DN; tăng cường cán
bộ chuyên trách giữ chức bí thư đảng ủy các
khu, đồng thời thực hiện thí điểm mô hình chủ
tịch công đoàn cơ sở đồng thời là bí thư chi bộ
tại DN. Đến nay, có 40 chi bộ có chủ tịch công
đoàn đồng thời là bí thư chi bộ DN…

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công
tác phát triển đảng viên tại các khu chế xuất,
khu công nghiệp, khu công nghệ cao của
Thành phố ngày càng hiệu quả, đi vào chiều
sâu. Công tác phối hợp giữa tổ chức đảng,
đoàn thể ngày càng gắn kết, tạo nên sức mạnh
tổng thể của hệ thống chính trị tại các DN
trong khu. Các tổ chức đảng ở cơ sở thực hiện
tốt vai trò hạt nhân chính trị tại DN, kịp thời
giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở,
xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài
hòa, bền vững, góp phần phát triển sản xuất.
Cấp ủy, đảng viên trong chi bộ DN phát huy
vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo được uy tín
và sức ảnh hưởng đến CNLĐ và chủ DN.
Nhiều DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước
ngoài đã biết đến sự hiện diện của tổ chức đảng
trong các khu, một số chủ DN đồng thuận với
chủ trương thành lập tổ chức đảng trong DN,
một số đánh giá cao và tạo điều kiện cho chi
bộ hoạt động. Đến nay, hầu hết các DN cơ bản
tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng
và thành lập chi bộ đảng trong DN.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Ban Quản
lý Khu đã kết nạp 1.066 đảng viên (đạt 110,7%
chỉ tiêu), trong đó có 893 đảng viên tại các
DNNKVNN (đạt 114,5% chỉ tiêu). Trong 5
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năm, đã thành lập 69 chi bộ trong DNNKVNN
(đạt 115% chỉ tiêu). Công đoàn các khu đã
phát triển 39.080 đoàn viên công đoàn, giới
thiệu 1.427 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng xem
xét, kết nạp 500 đoàn viên ưu tú vào Đảng.
Đến hết năm 2020, có 35/86 chủ tịch công
đoàn cơ sở tại DN có trên 500 CNLĐ và 8/33
chủ tịch công đoàn cơ sở tại DN có từ 300 đến
dưới 500 CNLĐ là đảng viên. Đoàn Thanh
niên khu kết nạp 2.874 đoàn viên, thành lập
106 chi đoàn tại các DN; giới thiệu 918 đoàn
viên ưu tú cho Đảng, có 325 đoàn viên ưu tú
được kết nạp vào Đảng. Từ đầu năm 2021 đến
nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh
COVID-19, Đảng bộ vẫn hoàn thành vượt chỉ
tiêu phát triển đảng viên. Năm 2021, Đảng ủy
Ban Quản lý đã ra quyết định kết nạp 210 đảng
viên (đạt 104,4% chỉ tiêu), trong đó có 198
đảng viên tại các DNNKVNN (đạt 104,2% chỉ
tiêu). Đến hết tháng 9-2022, đã kết nạp 123
đảng viên, đạt 87,87% chỉ tiêu cả năm.

Bài học kinh nghiệm
Từ thực tiễn triển khai thực hiện Đề án,

Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và
Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh rút ra một số
kinh nghiệm sau:

Một là, các cấp ủy bám sát sự chỉ đạo của
Thành ủy, BTV Đảng ủy các Khu Chế xuất và
Công nghiệp thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác củng
cố và phát triển lực lượng chính trị trong các
khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ
cao thành phố. Tổ chức quán triệt đến tất cả các
đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đoàn thể để tạo sự
thống nhất về mặt nhận thức trong cán bộ, đảng
viên, đoàn viên về ý nghĩa, tầm quan trọng và
nội dung của Đề án; đồng thời xác định vai trò,
trách nhiệm của các đảng bộ, chi bộ, đoàn thể
trong thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

Hai là, đảng ủy các khu phối hợp chặt chẽ
với các đoàn thể, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo
thống nhất và đồng bộ đối với các hoạt động

diễn ra tại khu. Đối với Đoàn Thanh niên,
Đảng ủy Ban Quản lý Khu lãnh đạo trực tiếp
theo quy định của Điều lệ Đảng. Để lãnh đạo
công đoàn cơ sở DN chăm lo, bảo đảm tốt
quyền lợi của người lao động, đảng ủy cơ sở
khu xây dựng mối quan hệ phối hợp với Công
đoàn Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành
phố thông qua văn phòng đại diện Công đoàn
khu và cán bộ chuyên trách Công đoàn khu.
Nhằm phát huy vai trò công đoàn, BTV Đảng
ủy Ban Quản lý Khu cơ cấu đồng chí chủ tịch
Công đoàn Khu Chế xuất và Công nghiệp
thành phố tham gia BTV Đảng ủy để cùng với
BTV bàn và giải quyết các vấn đề chung có
liên quan đến nhiệm vụ của công đoàn. Đảng
ủy các khu cơ cấu đồng chí cán bộ chuyên
trách công đoàn khu là đảng viên tham gia cấp
ủy viên đảng bộ cơ sở khu. Qua đó, Đảng ủy
khu phân công đồng chí cán bộ công đoàn
chuyên trách khu với vai trò là cấp ủy viên
nắm thông tin tình hình hoạt động công đoàn
cơ sở DN trong khu và những hoạt động của
tổ chức công đoàn DN.

Ba là, nâng cao và phát huy vai trò bí thư
chi bộ tại các DN trong khu chế xuất, khu công
nghiệp về việc định hướng hoạt động của chi
bộ và các đoàn thể; xây dựng mối quan hệ hài
hòa giữa tổ chức đảng, đoàn thể với DN. Đồng
thời, khẳng định sự hiện diện của tổ chức đảng,
đoàn thể là hạt nhân chính trị trong công tác
lãnh đạo, tuyên truyền, vận động, tổ chức
nhiều hoạt động phong trào được công nhân,
người lao động, chủ DN hưởng ứng. 

Bốn là, tăng cường công tác đào tạo, bồi
dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, đặc biệt
là cấp ủy viên, bí thư chi bộ; bồi dưỡng nghiệp
vụ cho cán bộ chuyên trách đảng, bí thư chi bộ
trong công tác tuyên truyền, vận động và tăng
cường mối quan hệ với chủ DN, nâng cao vai
trò của chi bộ trong DN.

Năm là, thành lập tổ chức đảng tại DN câǹ
tiêń hành đồng bộ với việc thành lập các đoàn
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thể, vì qua hoạt động của các đoàn thể sẽ nâng
cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng;
từ các hoạt động của đoàn thể phát hiện ra
những nhân tố tích cực, đoàn viên ưu tú, giới
thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Sáu là, tiếp tục củng cố và duy trì việc ký
kết quy chế phối hợp với quận, huyện có khu
chế xuất, khu công nghiệp trú đóng. Sau khi
quy chế được ký kết, các quận, huyện ủy tiến
hành chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên
đang sinh hoạt tại nơi cư trú là công nhân đang
làm việc trong DN về đảng bộ khu để thành
lập tổ chức đảng tại DN r
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Bài học rút ra từ lời dạy của C.Mác và kinh
nghiệm thực tiễn của Đảng ta là: Sau một
chặng đường đấu tranh giành thắng lợi dù vĩ
đại đến đâu thì chủ thể của những thành tựu ấy
bao giờ cũng lại đứng trước những chướng
ngại mới của chính mình và tiếp tục gặp không
ít những chướng ngại mới trước mặt. Sự thách
đố của lịch sử là ở chỗ chủ thể ấy có biết
“thắng không kiêu, bại không nản” mà nhận ra
và có khả năng vượt qua được những chướng
ngại của chính mình hay không? Nếu không
biết vượt qua được chính mình thì mỗi bước đi
lại thêm khốn đốn. Vượt qua chướng ngại của
chính mình là điều tiên quyết để vượt qua
chướng ngại trước mặt.

Lịch sử phát triển theo đường xoáy ốc, nó
sẽ lặp lại ở một trình độ cao hơn, tinh vi và
phức tạp hơn. Sau hơn 35 năm đổi mới, cùng
với những thành tựu to lớn là những “chướng
ngại mới của chính mình”, những trở lực, nguy
cơ và thách thức mà Đại hội XIII của Đảng đã
chỉ rõ: Nhận thức, triển khai đổi mới tổ chức
bộ máy một số cơ quan Trung ương và địa
phương chưa đều, chưa thật đồng bộ. Công tác
cán bộ còn có mặt hạn chế, việc thực hiện một

số nội dung trong các khâu của công tác cán
bộ ở một số nơi còn hình thức. Tình trạng suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm”, bệnh lãng
phí, vô cảm, bệnh thành tích ở một bộ phận cán
bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi. Những chướng
ngại trước mắt không nhỏ và còn nhiều, nhưng
tin tưởng: Không chướng ngại nào mà những
người cộng sản chân chính không thể vượt qua
bởi họ đã biết nhận ra chướng ngại của chính
mình. Vấn đề là ở chỗ họ biết đoàn kết, có
nhiệt tình và dũng cảm vượt qua.

Nhiệt tình tựa như ngọn lửa bùng cháy, là
động lực của tất cả. Ở đây là vấn đề quan hệ
giữa lý trí và tình cảm. Nói đến lý trí là nói tới
sự hiểu biết, đến nắm vững chân lý khoa học,
đến lý tưởng, đến tri thức của thời đại, do đó
con người mới có tự do trong hành động, sáng
tạo. Lý trí và tình cảm hòa quyện với nhau trở
thành đời sống lý tưởng của con người, thành
niềm tin sắt son của con người, nó làm cho con
người có tình yêu thương lớn, sự dũng cảm lớn
và sự trung thành; nó nâng đỡ tinh thần con
người, giúp con người vượt qua mọi cám dỗ
của tiền bạc, danh vọng, tôn trọng phẩm giá
con người để sống cao thượng. Tất cả những
cái đó làm cho con người luôn luôn phấn đấu,
luôn học hỏi và say mê sáng tạo. 

Chỉ có như vậy đất nước ta, dân tộc ta,
Đảng ta mới có những thế hệ tiếp nối vừa giỏi
về khoa học công nghệ, vừa có tình yêu Tổ
quốc và Nhân dân, họ xứng đáng đứng trong
hàng ngũ của những người đấu tranh chống
lại những cái mất nhân tính của thời đại hiện
nay, biến khát vọng về một đất nước Việt Nam
phát triển phồn vinh, hạnh phúc trở thành hiện
thực r

-----
(1) C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập, NXB Sự

thật, H.1995, tập 3, tr.55. (2), (3), (4), (5) C.Mác
và Ph.Ăng-ghen toàn tập, NXB Sự thật, H.1978,
tập 1, tr.553; tr.488; tr.585-586, tr.559.

Để hiỆN ThỰc hÓA...
(Tiếp theo trang 41)
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thực hiện nhiều việc
mới, việc khó

Từ khi tái lập tỉnh đến nay,
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã
trải qua 6 kỳ đại hội (từ Đại
hội XII đến Đại hội XVII).
Mục tiêu xuyên suốt và nhất
quán trong các kỳ đại hội là
đổi mới để phát triển, trong
đó ngay từ Đại hội XII (năm
1997) Đảng bộ tỉnh đã xác
định: Tập trung phát triển
công nghiệp, coi công nghiệp
là nền tảng, động lực để phát
triển; nâng cao chất lượng
dịch vụ, đưa du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn; tăng
cường cải thiện môi trường
đầu tư; huy động, khai thác
và sử dụng hiệu quả các
nguồn lực để phát triển kinh
tế - xã hội, nâng cao đời sống
nhân dân. Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ lần thứ XVII xác
định mục tiêu phấn đấu đến
năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh

công nghiệp phát triển, một
trong những trung tâm công
nghiệp, dịch vụ, du lịch của
vùng và cả nước. Đến năm
2030 xây dựng Vĩnh Phúc
thành tỉnh phát triển, kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội đồng
bộ, hiện đại, cơ bản đủ các
tiêu chí của thành phố trực
thuộc Trung ương. Đến năm
2045 Vĩnh Phúc là thành phố
phát triển toàn diện trên tất cả
các mặt về kinh tế, xã hội,
môi trường. Nền kinh tế phát
triển theo hướng kinh tế số,
kinh tế tri thức.

Khi xây dựng và ban hành
các chỉ thị, nghị quyết, Tỉnh
ủy, BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
đều thực hiện đổi mới, tập
trung vào những vấn đề khó,
vấn đề mới mà Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh đã xác định, có xem xét
cho phù hợp tình hình thực tế

phát sinh. Những nghị quyết,
chỉ thị được ban hành đã thực
sự ngắn gọn, dễ hiểu, mang
tính đột phá, chiến lược, khả
thi cao; chú trọng đến việc
cân đối các nguồn lực và điều
kiện để triển khai có hiệu quả. 

Để hoàn thành mục tiêu
nghị quyết đại hội đề ra, Tỉnh
ủy xác định coi trọng công
tác xây dựng Đảng là nhiệm
vụ then chốt, trong đó công
tác cán bộ là “then chốt của
then chốt”. Đội ngũ cán bộ có
chất lượng sẽ góp phần đổi
mới cách thức lãnh đạo phù
hợp, kịp thời, hiệu quả. Bởi
vậy, Vĩnh Phúc đã có những
đổi mới toàn diện trong công
tác cán bộ, đưa công tác cán
bộ trở thành một trong 3 khâu
đột phá của nhiệm kỳ 2020-
2025, tạo động lực mạnh mẽ
để xây dựng hệ thống chính
trị trong sạch, vững mạnh.
Trọng tâm là công tác đào

THÖÏC TIEÃN LAØ THÖÔÙC ÑO HIEÄU QUAÛ  
phương thức lãnh đạo

HuY NAM

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với việc phát huy quyền
làm chủ của Nhân dân, lấy Dân làm gốc, đặt lợi ích, nguyện vọng chính
đáng của Nhân dân làm trung tâm trong các quyết sách chính là quan
điểm thống nhất, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh
Phúc. Và chính những thành tựu từ thực tiễn cuộc sống là thước đo sự
đồng thuận của ý Đảng - lòng Dân.
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tạo, bồi dưỡng; thực hiện
luân chuyển cán bộ lãnh đạo,
quản lý và đánh giá cán bộ
bằng sản phẩm. Từng bước
đổi mới có hiệu quả công tác
đánh giá cán bộ thông qua
việc đánh giá đa chiều. Từ
năm 2021, BTV Tỉnh ủy đã
thí điểm giao chỉ tiêu, nhiệm
vụ cụ thể cho bí thư, chủ tịch
các huyện, thành phố và lãnh
đạo một số sở, ngành. Trên
cơ sở đó thực hiện lượng hóa
tiêu chí đánh giá cán bộ bằng
sản phẩm theo Quy định số
371-QĐ/Tu ngày 22-9-2021
của BTV Tỉnh ủy. Đây được
coi là bước đột phá khắc phục
tình trạng nể nang, né tránh,
ngại va chạm. Đáng chú ý là
những yêu cầu về nhiệm vụ
được quy định chi tiết, cụ thể,
theo 4 nhóm cơ quan, đơn vị:
1) Cơ quan quản lý nhà nước.
2) Cơ quan tham mưu, giúp
việc Tỉnh ủy. 3) Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội. 4) Huyện, thành
phố. So với các tiêu chí
chung được quy định trong
các văn bản của Trung ương,
Quy định đánh giá cán bộ
bằng sản phẩm của tỉnh đưa
ra tiêu chí “đổi mới, sáng tạo
trong lãnh đạo, điều hành”
đánh giá kết quả thực hiện
chức trách, nhiệm vụ được
giao của cán bộ. 

Cùng với hoàn thành chức
trách, nhiệm vụ, cán bộ còn
có trách nhiệm nêu gương,
chức vụ càng cao càng phải

gương mẫu. Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng nêu rõ:
“Ðảng viên tự giác nêu gương
để khẳng định vị trí lãnh đạo,
vai trò tiền phong, gương
mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy
các phong trào cách mạng.
Nêu gương là trách nhiệm,
bổn phận và là đạo lý của
người đảng viên của Ðảng
trước Nhân dân”. Để nêu
gương trở thành phương thức
lãnh đạo hiệu quả của Đảng,
BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban
hành Quy định trách nhiệm
nêu gương của cán bộ, đảng
viên, trước hết là ủy viên
BTV, ủy viên BCH Đảng bộ
tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ
chốt các cấp; ban hành Quy
chế đối thoại trực tiếp giữa
người đứng đầu các cấp ủy
đảng, người đứng đầu chính
quyền các cấp với nhân dân.
Các quy định, quy chế đã góp
phần phát huy vai trò, trách
nhiệm nêu gương, giữ gìn
phẩm chất đạo đức, lối sống
của đội ngũ cán bộ, đảng
viên, nhất là người đứng đầu,
xây dựng và củng cố sự đoàn
kết, thống nhất trong cấp ủy,
đồng thuận trong xã hội, góp
phần làm sâu sắc hơn mối
quan hệ mật thiết giữa Đảng
với Nhân dân. Chính sự
gương mẫu, trách nhiệm của
người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền và các đồng chí ủy
viên BTV cấp ủy các cấp đã
lan tỏa mạnh mẽ đến đội ngũ
cán bộ, đảng viên, công chức,

viên chức, tạo động lực phát
triển, củng cố niềm tin của
Nhân dân với Đảng.

thành tựu đột phá
Với tinh thần đổi mới, sáng

tạo, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc
đã vượt qua nhiều khó khăn,
thách thức, giành được thành
quả trên nhiều lĩnh vực từ xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị đến
phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh. 

Các chỉ tiêu xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị đều đạt
và vượt mục tiêu Đại hội đề
ra. Việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 6 (lần 2) khóa
VIII về một số vấn đề cơ bản
và cấp bách trong công tác
xây dựng Đảng hiện nay;
Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI, XII) và Kết luận
Hội nghị Trung ương 4 (khóa
XIII) về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng gắn với học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh
và các quy định nêu gương
của Đảng được chỉ đạo quyết
liệt, bài bản, đạt nhiều kết quả
quan trọng. Hệ thống tổ chức
đảng ngày càng phát triển,
củng cố, kiện toàn. Khi mới
tái lập, Vĩnh Phúc có 474
TCCSĐ với hơn 37 nghìn
đảng viên; nay tăng lên 609
TCCSĐ với hơn 72 nghìn
đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-
2020, bình quân mỗi năm
Ðảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc kết
nạp được 2.389 đảng viên (chỉ
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tiêu 2.300 đảng viên/năm).
Ðội ngũ đảng viên đông về số
lượng, mạnh về chất lượng,
luôn phát huy tốt vai trò tiền
phong, gương mẫu, góp phần
thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ chính trị của địa phương.

Sắp xếp tổ chức bộ máy,
tinh giản biên chế và nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ của
tỉnh đạt nhiều kết quả quan
trọng. Vĩnh Phúc là một trong
những tỉnh, thành phố đầu tiên
trong cả nước xây dựng và
triển khai thực hiện Đề án số
01-ĐA/Tu ngày 30-11-2016
về sắp xếp tổ chức bộ máy,
tinh giản biên chế và nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức tỉnh giai
đoạn 2016-2021. Đây là một
trong những tỉnh xây dựng
được cơ sở thực tiễn để Trung
ương ban hành Nghị quyết số
18-NQ/TW “Một số vấn đề về
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả” và Nghị
quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục
đổi mới hệ thống tổ chức và
quản lý, nâng cao chất lượng
và hiệu quả hoạt động của các
đơn vị sự nghiệp công lập”.
Mặc dù Đề án của tỉnh được
ban hành trước, song các mục
tiêu của Đề án cơ bản tương
đồng với mục tiêu Nghị quyết
của Trung ương, vì vậy rất

thuận lợi cho công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, điều hành, triển
khai thực hiện Nghị quyết.
Kết quả, toàn tỉnh đã giảm
được 3 đầu mối trực thuộc
tỉnh; 1 đơn vị hành chính cấp
xã, 142 thôn, tổ dân phố; 243
đầu mối cấp phòng; 84 cấp
trưởng và 200 cấp phó; trên
11% tổng biên chế so với thời
điểm ngày 30-11-2016.

Bộ máy tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả, đội
ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ đã góp phần đưa
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc thực
hiện thắng lợi các mục tiêu
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII đề ra. Kinh
tế thay đổi mạnh sau 25 năm
tái lập. Tốc độ tăng trưởng
kinh tế luôn ở mức cao, có
năm tăng trên 20%. Bình
quân giai đoạn 1997-2021
tăng 13,4%/năm với chất
lượng cao. Quy mô kinh tế
của tỉnh ngày càng lớn, tiếp
tục khẳng định vai trò, vị trí
ngày càng quan trọng trong
vùng và cả nước. GrDP bình
quân đầu người liên tục tăng
qua các năm, năm 2021 đạt
114,3 triệu đồng/người, cao
gấp 52,5 lần so với năm
1997. Thu ngân sách nhà
nước luôn vượt mục tiêu đề
ra với nhiều dấu mốc quan
trọng, luôn trong nhóm các
tỉnh có số thu ngân sách cao

nhất của cả nước.
Thu hút đầu tư của Vĩnh

Phúc trở thành điểm sáng của
cả nước. Sau 25 năm tái lập,
hệ thống cơ sở hạ tầng của
tỉnh được cải thiện rõ rệt,
nhiều lĩnh vực hạ tầng vượt
trội so với các tỉnh vùng đồng
bằng sông Hồng và các tỉnh
lân cận. Đến hết năm 2021,
toàn tỉnh có 100% số xã đạt
chuẩn nông thôn mới, 11 xã
đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao, 36 thôn đạt chuẩn
nông thôn mới kiêủ mẫu, 6/9
huyện, thành phố được công
nhận đạt chuẩn, hoàn thành
mục tiêu xây dựng nông thôn
mới. Đời sống vật chất, văn
hóa của người dân được nâng
lên; bộ mặt đô thị, nông thôn
có nhiều khởi sắc; quốc
phòng, an ninh, trật tự an
toàn xã hội được củng cố và
tăng cường.

Những kết quả toàn diện
của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc
đã minh chứng cho những nỗ
lực của các cấp ủy, chính
quyền và nhân dân trong tỉnh.
Không ngừng đổi mới
phương thức lãnh đạo của
Đảng, xây dựng Đảng bộ
vững mạnh, đội ngũ cán bộ,
đảng viên tiên phong, gương
mẫu đã góp phần hiện thực
hoá nghị quyết của Đảng,
mang hạnh phúc cho Nhân
dân r

Hoan nghªnh b¹n ®äc phª b×nh T¹p chÝ
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trưởng thành trong gian
khó 

Trường THPT Ân Thi đóng
trên địa bàn thị trấn Ân Thi
(trước đây là xã Thổ Hoàng),
nằm ở vị trí trung tâm huyện
Ân Thi. Ngày đầu thành lập,
Trường cấp III Ân Thi (tên
gọi thời đó của Trường) chỉ có
hiệu trưởng và 9 giáo viên với
3 lớp 8 (tương đương với lớp
10 hiện nay), phải học nhờ
Trường Cấp II Hoàng Văn
Thụ (nay là Trường THCS thị
trấn Ân Thi), sau đó được xây
dựng hai dãy nhà cấp 4 gồm
10 phòng học, hoàn thành vào
năm học 1964-1965. Khu tập
thể giáo viên và phòng họp
hội đồng đều là nhà tranh,
vách đất. Đời sống của các
thầy, cô giáo hết sức khó
khăn. Học sinh đến trường
đều phải đi bộ hoặc ở trọ nhờ

các nhà dân xung quanh.
Song chính trong những gian
nan, vất vả ấy, khẩu hiệu “Tất
cả vì học sinh thân yêu” càng
là động lực thúc đẩy thầy trò
nhà trường quyết tâm phấn
đấu hoàn thành và hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ. Trong 2
năm học 1964-1965, 1965-
1966, Nhà trường đã được
tặng Cờ luân lưu “Trường phổ
thông cấp III dẫn đầu Phong
trào thi đua Hai tốt”. 

Năm học 1965-1966, cuộc
kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước bước vào giai đoạn ác
liệt, trường phải sơ tán về các
thôn Minh Lý, Đanh Xá
(thuộc xã Hoàng Hoa Thám).
Ở Ân Thi những năm ấy, lớp
học được bố trí ở đình, chùa,
bàn ghế là mũ rơm, túi xách.
Thầy cô phải chân đất, áo tơi,
còn học trò phải khoai lang,

cơm nắm đi học, vậy mà thầy
cô vẫn không một tiết bỏ lớp,
trò vẫn không một tiết bỏ bài.
Trong năm 1966, trường đã có
18 học sinh xuất sắc được
chọn cử đi học tập ở nước
ngoài. Đặc biệt, nhiều giáo
viên và học sinh nhà trường
đã nghe theo tiếng gọi thiêng
liêng của Tổ quốc, tình
nguyện xếp bút nghiên lên
đường ra trận với khí thế rất
đỗi hiên ngang. Những giọt
máu đào, sự hy sinh vẻ vang
của thầy giáo Đặng Đức Thọ
cùng 99 học sinh nhà trường
đã góp phần làm nên ngày
chiến thắng lịch sử 30-4-
1975. Bia đá ghi danh các anh
hùng liệt sĩ được lưu giữ trong
Phòng truyền thống của
Trường mãi mãi khắc ghi
những nghĩa nặng tình sâu,
niềm xúc động, tự hào và lòng

Trường THPT Ân Thi 

Vinh quang haønh trình 60 naêm
NGuYễN THị LOAN

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường

Thành lập tháng 9-1962, Trường THPT Ân Thi là một trong những trường
cấp 3 được thành lập đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. 60 năm qua, Nhà trường
là một trong những trường có bề dày truyền thống “Dạy tốt - Học tốt”, liên
tục nhiều năm liền là trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Ghi nhận
những đóng góp và những thành tích của thầy và trò, Nhà trường vinh dự
được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đúng vào
dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay.
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biết ơn sâu sắc của các thế hệ
thầy và trò. 

Chú trọng đổi mới
phương pháp giảng dạy 

Khi thành lập, Trường chưa
có chi bộ đảng, duy chỉ có
đồng chí Phan Chưởng - Hiệu
trưởng đầu tiên (1962- 1963)
là đảng viên, đến nay Chi bộ
trường đã có 64 đảng viên.
Nếu như ngày ấy đội ngũ giáo
viên hầu hết là sinh viên vừa
ra trường, chưa có đủ giáo
viên các bộ môn thì nay tổng
số cán bộ, giáo viên, nhân
viên là 77 người. 100% cán
bộ, giáo viên đạt chuẩn, 28
cán bộ, giáo viên có trình độ
thạc sỹ (chiếm 37,84%). 

Phát huy vai trò của trường
cấp 3 tốp đầu, Trường THPT
Ân Thi luôn đi đầu trong thực
hiện đổi mới phương pháp
giảng dạy theo hướng chuyển
từ tiếp cận nội dung sang tiếp
cận năng lực, lấy người học
làm trung tâm với 10 phẩm
chất và 7 năng lực cốt lõi
trong giáo viên và học sinh.
Nhà trường đã triển khai
chương trình đổi mới kiểm tra
đánh giá theo định hướng phát
triển năng lực người học
thuộc các lĩnh vực Toán học,
Đọc hiểu và Khoa học theo
chuẩn quốc tế (PISA). Cụ thể
ở môn Ngữ văn, Nhà trường
đã vận dụng cách hỏi của
PISA, một trong những
hướng đổi mới, nhằm đánh
giá năng lực đọc hiểu của học
sinh. Câu hỏi kiểm tra năng

lực đọc hiểu văn bản của
PISA gồm cả câu hỏi trắc
nghiệm khách quan và trắc
nghiệm tự luận, thường có hai
phần gồm mục đích câu hỏi
và cách cho điểm tối đa, cho
điểm một phần và không cho
điểm. Việc ra đề này được
Trường sử dụng hợp lý trong
các đề kiểm tra định kỳ, cuối
kỳ môn Ngữ văn. Nhà trường
đã tạo những Bộ câu hỏi môn
Ngữ văn, gồm: Câu hỏi trắc
nghiệm khách quan nhiều lựa
chọn dạng đơn giản; câu hỏi
trắc nghiệm khách quan nhiều
lựa chọn dạng phức hợp; câu
hỏi “đóng” trả lời ngắn; câu
hỏi “mở” trả lời dài. Các câu
hỏi sẽ xoay quanh nội dung,
hình thức của văn bản, ứng
dụng những điều “đọc” được
từ văn bản vào thực tiễn đời
sống của người học. 

Nhà trường cũng đã xây
dựng Ngân hàng đề thi theo
phần mềm Master Test. Đầu
năm học, Ban Chuyên môn
trường đều họp bàn, lập kế
hoạch và triển khai nhiệm vụ
xây dựng Ngân hàng Master
Test dùng chung trong toàn
trường. Mỗi chương trong
chương trình học ở mỗi môn
học sẽ xây dựng một ngân
hàng câu hỏi từ 200 đến 300
câu theo các ma trận kiểm tra
thường xuyên và kiểm tra
định kỳ. Các câu hỏi được
thẩm định 2 vòng độc lập và
bảo đảm lượng câu hỏi đủ để
tạo ra 4 đề khác nhau với

mức độ nhận thức là 40%
nhận biết, 30% thông hiểu,
20% vận dụng và 10% vận
dụng cao. Triển khai bài bản
như vậy nên mỗi năm, mỗi
bộ môn đều xây dựng được
ngân hàng câu hỏi từ 2.000
đến 3.000 câu. 5 năm qua,
Nhà trường đã xây dựng
được một ngân hàng câu hỏi
lớn (mỗi bộ môn có hơn
10.000 câu hỏi) và xây dựng
các ma trận kiểm tra, đánh
giá phù hợp với từng đối
tượng học sinh được cài đặt
sẵn trong phần mềm. Từ
ngân hàng câu hỏi lớn đó,
Ban Chuyên môn nhà trường
có thể tạo ra các đề kiểm tra
để thực hiện việc kiểm tra
quá trình học tập của học
sinh cũng như kiểm tra giữa
kỳ, cuối kỳ. Nhờ đó, Nhà
trường đã đạt được một số
kết quả, như: 100% các bài
học đều có câu hỏi để kiểm
tra đánh giá; 100% các bài
kiểm tra định kỳ đều có ma
trận đề được nạp vào phần
mềm Master Test; 100% các
bài kiểm tra định kỳ được tổ
chức tập trung, đề bài được
xuất từ ngân hàng đề Master
Test theo ma trận đã có... 

Xứng đáng là trường
thPt tốp đầu của tỉnh 

Những năm qua, với sự
quản lý đồng bộ và chặt chẽ,
môi trường giáo dục của Nhà
trường ngày càng được cải
thiện, việc thực hiện các nền
nếp trong học sinh tốt hơn,
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các tệ nạn xã hội bị loại trừ.
Học sinh đã chú ý tập trung
vào học tập và rèn luyện đạo
đức, phấn đấu vươn lên học
khá, học giỏi, số học sinh giỏi
toàn diện đã tăng lên rõ rệt.
Trước năm học 2017-2018, tỷ
lệ học sinh bỏ học thường
chiếm từ 0,5% đến 1%, tỷ lệ
học sinh khá, giỏi chỉ đạt từ
60% đến 70%, thì 5 năm qua
tỷ lệ học sinh khá, giỏi của
Trường luôn chiếm từ 81%
đến 92%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt
nghiệp THPT luôn trong tốp
đầu của tỉnh Hưng Yên, từ
98% đến 100%. Năm học
2020-2021, tỷ lệ học sinh đỗ
tốt nghiệp THPT đạt 100%,
học sinh đỗ vào các trường
đại học đạt trên 80%. Nhiều
học sinh đạt danh hiệu thủ
khoa, á khoa đầu vào của các
trường đại học, học viện lớn,
như: Học viện An ninh nhân
dân, Đại học Ngoại thương,
Học viện Ngoại giao... 

Nếu như trước năm học
2017-2018, tỷ lệ học sinh đoạt
giải trong các Kỳ thi chọn học
sinh giỏi tỉnh Hưng Yên chỉ
chiếm từ 16% đến 20% số học
sinh tham dự thì từ năm học
2017-2018 đến nay, Trường
THPT Ân Thi đã vươn lên
đứng trong tốp 5 trường
THPT có tỷ lệ học sinh đoạt
giải cao. Học sinh nhà trường
đã đoạt 21 giải quốc gia ở
nhiều lĩnh vực (giải nhất, nhì,
huy chương vàng, bạc); 221
giải cấp tỉnh; tỷ lệ học sinh

giỏi toàn diện năm sau cao
hơn năm trước; tỷ lệ tốt
nghiệp ổn định trên 99%. Tại
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc
gia năm học 2018-2019,
trường có 1 học sinh đạt điểm
10; năm học 2019-2020 có 9
học sinh điểm 10; năm học
2020-2021 có 16 học sinh
điểm 10. 

Phong trào nghiên cứu
khoa học, đổi mới phương
pháp và vận dụng các kỹ thuật
dạy học được Nhà trường tích
cực triển khai. Hằng năm, cán
bộ, giáo viên nhà trường hăng
hái đăng ký chuyên đề viết
sáng kiến để đúc rút kinh
nghiệm. 5 năm học vừa qua,
Nhà trường đã có 126 sáng
kiến xếp loại A cấp trường, 96
sáng kiến đạt cấp cơ sở và 3
sáng kiến đạt cấp tỉnh. Học
sinh nhà trường thường
xuyên tham dự Cuộc thi sáng
tạo khoa học - kỹ thuật khối
học sinh THPT tỉnh Hưng
Yên và đã đoạt nhiều giải
cao. Năm 2017, 2018, 2019,
học sinh nhà trường đã tham
dự Cuộc thi sáng tạo khoa
học - kỹ thuật do Bộ Giáo
dục và Đào tạo tổ chức, đoạt
1 giải ba và 2 giải khuyến
khích. Đặc biệt, năm học
2019-2020, Nhà trường đạt
chuẩn quốc gia mức độ 1 theo
Quyết định của Chủ tịch
uBND tỉnh Hưng Yên, đạt
kiểm định chất lượng giáo dục
cấp độ 2 theo Quyết định của
Giám đốc Sở Giáo dục và

Đào tạo tỉnh Hưng Yên, được
tặng Cờ thi đua “Đổi mới,
sáng tạo trong dạy và học”
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.

Chi bộ trường THPT Ân Thi
nhiều năm liền đạt danh hiệu
“Trong sạch, vững mạnh” và
“Trong sạch, vững mạnh tiêu
biểu”. 2 năm liền 2020-2021,
Chi bộ được BTV Huyện ủy
Ân Thi tặng Giấy khen “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ”.
100% đảng viên đều được
đánh giá, xếp loại hoàn thành
nhiệm vụ, trong đó trên 90%
hoàn thành tốt nhiệm vụ và
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chi bộ cùng Ban Giám hiệu
nhà trường đã làm tốt công tác
quy hoạch cán bộ hằng năm,
dự nguồn cán bộ để đáp ứng
nhu cầu phát triển của Nhà
trường và địa phương.

Trải qua 60 năm phấn đấu,
xây dựng và phát triển,
Trường THPT Ân Thi xứng
đáng là trường tốp đầu của
Ngành Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Hưng Yên. Nhìn lại hành
trình vẻ vang đó, lớp lớp thế
hệ học sinh nhà trường rất
vinh dự, tự hào về ngôi trường
đã giúp họ cất cánh ước mơ,
cập biết bao bến đò tri thức.
Đón nhận Huân chương Lao
động hạng Nhì dịp này là
phần thưởng xứng đáng cho
những nỗ lực, cố gắng, khát
khao của các thế hệ thầy và
trò nhà trường trong 60 năm
qua và những năm sau này r
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Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) tổng
kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung
ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt
động của hệ thống chính trị. Mặc dù Ban Chỉ
đạo Trung ương đã triển khai tổng kết nghị
quyết nghiêm túc, bài bản, công phu, khoa học,
có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, với tinh thần
trách nhiệm cao của các ban, bộ, ngành Trung
ương và các địa phương, các đồng chí lão thành
cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng
và Nhà nước, nhưng Ban Tổ chức Trung ương
vẫn phải đảm đương nhiệm vụ tham mưu chủ
yếu trong việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo tổng
kết trình BCH Trung ương. Bởi đây là một nội
dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng
- cũng là nội dung tác nghiệp rất quan trọng của
ban tổ chức cấp ủy các cấp - cần thường xuyên
theo dõi, đánh giá và kiến nghị đổi mới cho phù
hợp với thực tiễn nhằm bảo đảm cho sự lãnh đạo
của Đảng đạt hiệu quả cao nhất, vừa không bao
biện, áp đặt, làm thay, vừa không né tránh, sợ
trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo. 

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần
thứ XIX Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2005-
2010 có nêu ý đột phá về đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng bộ: “Bí thư cấp ủy và người
đứng đầu các cơ quan chính quyền, đoàn thể
phải chịu trách nhiệm đến cùng việc tổ chức
thực hiện các chủ trương đã đề ra. Cải tiến
mạnh mẽ lề lối làm việc, sâu sát cơ sở, giảm
bớt hội họp, nói ít làm nhiều, hướng vào giải

quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, có liên
quan đến đời sống nhân dân. Tăng cường đối
thoại với quần chúng nhân dân, chỉ đạo tháo
gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc và
những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn”.
Thời điểm này đang được luân chuyển từ Ban
Tổ chức Thành ủy về giữ chức Bí thư Quận ủy
Thanh Khê, tôi thấy ý tưởng về đổi mới
phương thức lãnh đạo như nêu trên, trách nhiệm
của mình với tư cách người đứng đầu Đảng bộ
quận sẽ nặng hơn, vừa cảm thấy ý tưởng này đã
mở ra cho Đảng bộ quận một cách nghĩ, cách
làm mới theo hướng “giảm bớt hội họp, nói ít
làm nhiều, hướng vào giải quyết những vấn đề
trọng tâm, bức xúc, có liên quan đến đời sống
nhân dân”. Chính nhờ đổi mới phương thức
lãnh đạo theo chỉ đạo trên mà Quận ủy Thanh
Khê đã đồng hành rất hiệu quả cùng ngư dân
quận trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão
Chanchu năm 2006, cơn bão cướp đi sinh mạng
của 50 ngư dân Thanh Khê và 200 ngư dân các
làng chài ven biển khác.

5 năm sau, tại Báo cáo chính trị trình Đại hội
đại biểu lần thứ XX Đảng bộ TP. Đà Nẵng
nhiệm kỳ 2010-2015, vấn đề đổi mới phương
thức lãnh đạo của Đảng bộ được thu hẹp từ bình
diện lãnh đạo chung của nhiệm kỳ trước vào
một bình diện cụ thể hơn là “Đổi mới tư duy,
phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác
cán bộ” nhằm “xây dựng một thế hệ cán bộ Đà
Nẵng dám nghĩ, dám làm, biết làm và dám
chịu trách nhiệm, không sợ khó khăn, không

tRỌng tRách cỦA ngƯỜI LÀM nghỀ tổ chức - cán bộ 
TRong đỔI MỚI PHương THứC lãnH đạo CủA đảng

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



né tránh, biết dấn thân vì sự nghiệp chung của
Đảng, của Dân; có phong cách làm việc nói đi
đôi với làm, nói ít làm nhiều, và làm có hiệu
quả”. Thực chất ở đây là sự chuyển hướng mối
quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo từ bộ
phận cán bộ lãnh đạo, quản lý - bí thư cấp ủy
và người đứng đầu các cơ quan chính quyền,
đoàn thể - sang đội ngũ cán bộ toàn thành phố.
Bởi chính họ mới là những người trực tiếp thể
hiện phương thức lãnh đạo của Đảng trong
công vụ, góp phần đưa Đà Nẵng vươn lên
thành một địa phương năng động và phát triển.
Thời điểm này tôi đã về lại Ban Tổ chức Thành
ủy và dự Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ
TP. Đà Nẵng cũng như Đại hội XI của Đảng với
cương vị Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Nhờ
đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của
Đảng về công tác cán bộ theo tinh thần Đại hội
đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ TP. Đà Nẵng nên
tôi đã tham mưu cho BTV Thành ủy thực hiện
chủ trương thi tuyển để bổ nhiệm vào các chức
danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan nhà nước,
nhất là cấp trưởng, trong đó có thí điểm thi
tuyển lãnh đạo cấp sở, đặc biệt đã hướng mạnh
về cấp cơ sở, là cấp gần dân nhất để tham mưu
cho BTV Thành ủy xây dựng Đề án Tạo nguồn
cho chức danh bí thư đảng ủy và chủ tịch
UBND phường, xã trên địa bàn TP. Đà Nẵng,
đến nay vẫn đang phát huy hiệu quả...

Tuy nhiên, càng suy ngẫm về trọng trách của
người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng trong
việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng,
tôi càng cảm thấy nỗ lực chuyển hướng mối
quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo từ bộ
phận cán bộ lãnh đạo, quản lý - bí thư cấp ủy
và người đứng đầu các cơ quan chính quyền,
đoàn thể - sang toàn thể đội ngũ cán bộ qua
thực tiễn Đà Nẵng nêu ở trên dường như vẫn
chưa đủ, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực
tiễn. Bởi tình trạng một bộ phận không nhỏ
đảng viên trong Đảng vẫn chưa thể góp sức
vào sự lãnh đạo chung của Đảng, không lãnh

đạo được quần chúng ngoài Đảng trong phạm
vi các cơ quan, đơn vị hoặc cộng đồng dân cư
mà tổ chức đảng của mình trực tiếp lãnh đạo,
vẫn chỉ “đóng vai” là người “được lãnh đạo”,
không khác quần chúng ngoài Đảng. Do đó,
người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng cần
tiếp tục tham mưu cho Đảng về việc làm thế
nào để tạo điều kiện và truyền cảm hứng giúp
đảng viên thường - được hiểu là đảng viên
không có hoặc không còn giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý - tham gia thực hiện nhiệm vụ
lãnh đạo theo những cách thức phù hợp nhằm
phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn từ lực lượng
đảng viên đông đảo này.

Đơn cử như phương thức lãnh đạo quan
trọng nhất của Đảng ta với tư cách đảng cầm
quyền là lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chiến
lược, các định hướng về chính sách và chủ
trương lớn mang tầm vĩ mô, trong phạm vi
toàn Đảng. Nhưng thực tế nhiều năm qua,
phương thức lãnh đạo này có phần khó tiếp cận
đối với đa số đảng viên thường, mặc dù về
danh nghĩa, mỗi lần xây dựng và ban hành
Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về
chính sách và chủ trương lớn trên các lĩnh vực,
đặc biệt là mỗi lần dự thảo văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc của Đảng và đại hội đảng
bộ từ cấp trên cơ sở trở lên, các cấp ủy có thẩm
quyền đều mở rộng dân chủ để tranh thủ sự
góp ý của từng đảng viên. Theo tôi, nếu có
cách làm phù hợp, tổ chức đảng các cấp vẫn
có thể huy động được “chất xám” của số đảng
viên thường - nhất là đảng viên từng là cán bộ
lãnh đạo, quản lý - đóng góp vào quá trình xây
dựng, tổ chức thực hiện và điều chỉnh các nghị
quyết, chủ trương của Đảng, của TCCSĐ,
không chỉ bằng trí tuệ, tâm huyết, mà cả tinh
thần phản biện thường là thẳng thắn, khách
quan hơn khi họ còn đương chức… 

Cần có cách làm phù hợp để tổ chức đảng các
cấp có thể huy động được “chất xám” của số
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Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN

Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII) diễn
ra tại Hà Nội từ ngày 3 đến 9-10-2022
đã thống nhất cao ban hành Nghị

quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm bảo
đảm giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm
quyền của Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm,
hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; chất
lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu của
thời kỳ phát triển mới.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối
với hoạt động của hệ thống chính trị là nhiệm
vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp ủy, tổ
chức đảng gắn với thực hiện Cương lĩnh, Điều
lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng,
được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới, xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng,
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo,
bảo đảm thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo,
Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
cần có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và
triển khai đồng bộ cả 5 phương thức lãnh đạo
của Đảng đối với hệ thống chính trị: Đảng lãnh
đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định
hướng và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên
truyền, thuyết phục, vận động; bằng tổ chức
đảng, đảng viên và công tác tổ chức, cán bộ;
bằng công tác kiểm tra, giám sát; bằng hành
động gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng với trọng tâm là coi trọng việc cụ thể hóa
sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội để
tối ưu hóa và hiện thực hóa tốt nhất các chủ
trương, đường lối của Đảng nhằm đưa nghị
quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách
hiệu quả. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán
bộ, đảng viên phải đổi mới phong cách lãnh
đạo, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, công
tâm, khách quan, sáng tạo vì sự nghiệp cách
mạng, vì cuộc sống của nhân dân.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
cần đồng bộ với đổi mới công tác cán bộ.
Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán
bộ tốt hoặc kém. Vì vậy, công tác cán bộ luôn
được xem là nhân tố quyết định sự thắng lợi
trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ xứng tầm,
đủ đức, đủ tài, được bố trí đúng năng lực, sở
trường. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, các
khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng,
bố trí, sử dụng... cần có tư duy mới, cách làm
mới nhằm đổi mới căn bản, toàn diện, bảo đảm
thực chất trước yêu cầu mới. 

Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng có kết quả, cần thận trọng, có bước đi
vững chắc. Vấn đề đã rõ thì kiên quyết đổi mới,
vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn ý kiến khác
nhau phải nghiên cứu, thí điểm, không nóng vội
nhưng không bỏ qua hoặc để chậm, ảnh hưởng
sự phát triển. Ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi lĩnh
vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung,
vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm
vụ lãnh đạo riêng của từng cấp, từng ngành,
từng lĩnh vực và của từng loại hình cơ quan Nhà
nước, từng tổ chức chính trị - xã hội r

đỂ nÂng cAO hIỆu Lực, hIỆu quẢ LÃnh đẠO, cẦM quyỀn cỦA đẢng
TrầN THị LÊ VIệT
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Cốt cách người con xứ Quảng
Nhà giáo Lê Công Cơ có một tuổi trẻ dấn

thân, trải qua nhiều biến cố, thăng trầm.
Đường đời của ông đầy chông gai, vấp váp
nhưng ông luôn đứng vững trên đôi chân của
mình. Ở ông toát nên cốt cách và khí phách
con người xứ Quảng, gắn liền với một triết lý
nhân sinh mang tính nhân văn sâu sắc. Trong
đó, lòng yêu nước là yếu tố cốt lõi và chi phối
toàn bộ đời sống tinh thần của ông. Trong công
việc và giao tiếp, ông để lại ấn tượng cho
nhiều người với tác phong lịch thiệp, trầm tĩnh
và quyết đoán. 

GS, TS. Trần Hữu Tá, nguyên Trưởng khoa
Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí
Minh viết: “Một chiến sỹ cách mạng không nề
gian khó, hiểm nguy, thậm chí cả cái chết luôn
chực chờ, vây bủa nhưng với phẩm chất và bản
lĩnh kiên cường, gan góc, tâm sáng, chí cao, Lê
Công Cơ đã vững bước trên con đường mình
đã chọn...”(1).

Quê ông ở làng Ái Mỹ, xã Điện Thọ, huyện
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Khi ông 5 tuổi thì
mẹ chết vì đói, 6 tuổi ông phải đi giữ trâu thuê
để tự nuôi sống bản thân. Lớn chút nữa, năm
12 tuổi, nhanh nhẹn lại được tin cẩn, cậu bé Lê

Phương Thảo (bí danh của ông) được giao
nhiệm vụ làm giao liên, rồi vào Đảng năm 24
tuổi. ông nhớ lại ngày ấy, tâm nguyện của ông
là vào Đảng để được đi đầu, phục vụ cho lý
tưởng cách mạng. Để rồi cuộc đời ông sau đó
là minh chứng hùng hồn cho sự thủy chung, sự
tận hiến của một trí thức cách mạng với Đảng.
ông đã sống trọn một lời thề sắt son với Đảng,
luôn có mặt ở tuyến đầu, ở những nơi khó
khăn, nơi cần những con người ưu tú, dám
chấp nhận hy sinh.

Trong những năm tháng chiến tranh gian
khổ, ông giữ các chức vụ: Chủ tịch Liên hiệp
sinh viên - học sinh giải phóng khu Trung
Trung Bộ, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. Sau
đó, ông được điều ra Thừa Thiên - Huế giữ
chức Thành ủy viên, Bí thư Ban Thanh vận
kiêm Bí thư Tỉnh đoàn. Nhiều năm sống và
hoạt động trên đất cố đô, ông cùng đồng đội tổ
chức các phong trào đấu tranh cách mạng mà
đỉnh cao là phong trào nổi dậy giải phóng thành
phố Huế, tháng 3 năm 1975. 

Sau ngày đất nước giải phóng, ông trải qua
nhiều thăng trầm trong đời sống và công việc
mà đỉnh điểm là những năm 1978-1981, ông bị
tạm đình chỉ công tác vì những hiểu lầm không

Người dân miền Trung, đặc biệt là nhiều thế hệ
sinh viên biết đến ông không chỉ qua phong trào
đấu tranh của sinh viên - học sinh đô thị miền Nam
trước năm 1975, mà còn ngưỡng mộ ông trong vai
trò là người sáng lập ra trường đại học tư thục đầu
tiên ở miền Trung. Ông là Anh hùng Lao động, Nhà
giáo Ưu tú Lê Công Cơ (ảnh bên), Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân.

NHÖÕNG THAÙNG NAÊM PHUÏNG HIEÁN
NGuYễN VăN CHIếN



đáng có. ông tâm sự: “Đó là những ngày tháng
khó khăn nhất của cuộc đời tôi. Nhiều lúc tôi
đã định buông xuôi, nhưng lại nghĩ về danh dự,
về đồng đội, anh em trong phong trào đô thị
Huế những năm 1960-1975 đã nuôi dưỡng, chở
che nên nhất quyết tôi phải gượng dậy”. Đúng
như vậy. Sau đó các đồng chí, đồng đội cũ của
ông, như: Hồ Nghinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy
Quảng Nam - Đà Nẵng, Trần Anh Liên, nguyên
Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, Nguyễn
Vạn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế
và tất cả anh em, đồng đội của ông đã đem cả
sinh mạng chính trị của mình ra để bảo vệ sự
thật, bảo vệ ông. Thế là ông được minh oan.

Đến khát vọng Duy tân
Trúng cử đại biểu Quốc hội khóa VIII năm

1986, khi ấy đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Lê
Công Cơ chuyển sang làm Giám đốc Công ty
du lịch thành phố. Đến năm 1993, ông bất ngờ
xin nghỉ hưu khi mới 52 tuổi.

rời “chốn quan trường”, Lê Công Cơ nung
nấu đam mê làm giáo dục. ông cùng người bạn
đời, cô giáo Nguyễn Thị Lộc dồn tâm lực cho
mô hình trường đại học tư thục đầu tiên ở khu
vực miền Trung. Không có kinh phí, ông bà
phải thế chấp ngôi nhà đang ở cho ngân hàng
để vay thêm 3 tỷ đồng, rong ruổi, đeo đuổi gần
3 năm ròng rã với hơn 50 chuyến tàu Đà Nẵng
- Hà Nội để thực hiện ước mơ của mình. 

Ngày ấy, khi nói đến đại học tư thục là
“chuyện rất lạ”. Nhưng thật may mắn, nghe
ông Lê Công Cơ trình bày ý tưởng về thành lập
Trường Đại học dân lập Duy Tân, Tỉnh ủy
Quảng Nam - Đà Nẵng khi ấy hết sức ủng hộ,
ký ngay văn bản đồng ý chủ trương thành lập
trường. ông nhớ lại: “Được ủng hộ, mừng lắm
em ạ”. Thế rồi vợ chồng ông mất gần 2 năm
ròng rã chạy lo thủ tục, có lúc tưởng chừng như
bế tắc. Không bỏ cuộc, ông đánh liều xin gặp
Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cố Thủ tướng vốn
biết rõ Lê Công Cơ là một trong những thủ lĩnh

tiêu biểu của phong trào học sinh, sinh viên
miền Trung những năm chống Mỹ và nhất là
những lần ông đăng đàn trên nghị trường Quốc
hội nên đồng ý gặp. rồi, với bút phê đồng ý
của Thủ tướng Võ Văn Kiệt - sự kiện chưa có
tiền lệ - bốn trường đại học ngoài công lập đầu
tiên của cả nước được Chính phủ cho phép
thành lập. Một trong bốn trường đó là Đại học
Duy Tân, ra đời ngày 11-11-1994. 

Với mục tiêu, quan điểm nhất quán, xuyên
suốt là đổi mới, khát khao xây dựng Trường
Đại học Duy Tân ngày một lớn mạnh, phát
triển toàn diện, bền vững, 28 năm qua, từ tay
trắng đúng nghĩa, trải qua vô vàn khó khăn,
ngọn đuốc đam mê, sáng tạo và cống hiến
được thắp lên trong mỗi cán bộ, đảng viên,
giảng viên và sinh viên Trường Đại học Duy
Tân. Ngọn đuốc ấy được truyền cảm hứng,
thổi bùng lên từ người sáng lập - Nhà giáo Lê
Công Cơ.

Khi mới thành lập, trường có 15 cán bộ,
giảng viên. Đến nay, nhà trường có 1.200 cán
bộ, giảng viên và quy mô trên 25.000 sinh viên.
Nhà trường đã thành lập 5 trường đào tạo, 4
viện nghiên cứu trực thuộc và đang xúc tiến
chuyển đổi mô hình từ Trường Đại học Duy
Tân thành Đại học Duy Tân. Từ ngày thành lập
đến nay, trường đã đào tạo và cung cấp cho xã
hội trên 69.000 nhân lực ở tất cả các trình độ:
Tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân.
Kết quả khảo sát nhiều năm gần đây cho thấy,
tỷ lệ sinh viên của trường có việc làm sau một
năm tốt nghiệp đạt 95,4%, nhiều ngành 100%
sinh viên tốt nghiệp có việc làm như khối
ngành Công nghệ thông tin, Điện tử.

ông Lê Công Cơ bộc bạch: “Chúng tôi đã
đến 115 trường đại học của 18 quốc gia trên thế
giới để nghiên cứu, học tập. Chúng tôi xác
định, mục tiêu xuyên suốt của Trường Đại học
Duy Tân là “Lợi nhuận là chất lượng sinh
viên”. Chất lượng đào tạo là mục tiêu sống còn
của nhà trường, tất cả vì quyền lợi học tập, việc
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làm và khởi nghiệp của sinh viên”. Từ đó, nhà
trường kiên trì theo đuổi thực hiện “5 hóa”
(Anh ngữ hóa, tin học hóa, chuyên nghiệp hóa,
quốc tế hóa và trẻ hóa). Nhà trường bền bỉ phấn
đấu, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo,
được xếp vào Top 100 Trường Đại học tốt nhất
châu Á(2); Top 500 của Bảng xếp hạng Đại học
thế giới THE 2022, Việt Nam có 2 trường là
Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học
Tôn Đức Thắng(3).

Trong quá trình phát triển, dưới sự dẫn dắt
của “thuyền trưởng” Lê Công Cơ, nhà trường
luôn chú trọng nhiệm vụ xây dựng tổ chức
đảng trong sạch, vững mạnh. Dù là trường tư
thục nhưng tổ chức đảng tại đây luôn giữ vai
trò hạt nhân lãnh đạo, đảng viên giữ vai trò tiền
phong, đồng thuận xây dựng và phát triển nhà
trường theo đúng tôn chỉ, mục đích. Khi mới
thành lập, Chi bộ nhà trường có 3 đảng viên
đều là cán bộ hưu trí, đến nay Đảng bộ nhà
trường có 245 đảng viên, trong đó có 57 đảng
viên là sinh viên. Hằng năm, Đảng bộ nhà
trường luôn đạt danh hiệu “Trong sạch, vững
mạnh”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Sắt son với Đảng, gắn bó với Dân
Năm 2016, tròn 75 tuổi đời, 51 tuổi Đảng,

ông Lê Công Cơ nhận danh hiệu “Anh hùng
Lao động thời kỳ đổi mới”. ông là người đầu
tiên ở Việt Nam làm giáo dục đại học tư thục
được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Có thể khẳng định, dù ở bất cứ cương vị
công tác nào, từ những năm tháng hoạt động bí
mật trong lòng địch khi mới 12 tuổi cho đến
lúc nghỉ hưu; 28 năm dựng nghiệp lập trường,
trải qua bao thăng trầm, biến cố, ông Lê Công
Cơ luôn tỏ rõ, khẳng định bản lĩnh trung thành
với Đảng, gần gũi và gắn bó mật thiết với Nhân
dân. Đặc biệt, khi là người đứng đầu ngôi
trường đại học tư thục đầu tiên ở miền Trung
với cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội
đồng trường, ông luôn trăn trở, sáng tạo, năng
động trong chỉ đạo và quản lý, điều hành; luôn

ủng hộ, cổ vũ những gì đổi mới, sáng tạo, luôn
bảo vệ cái đúng; không ngừng nâng tầm trí tuệ
và sức mạnh để hội nhập quốc tế trong đào tạo
giáo dục đại học.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên
Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, GS, TS.
Trần Hồng Quân viết: “Trường Đại học Duy
Tân nổi lên như một điểm sáng, một niềm tự
hào cho sự nghiệp giáo dục của nước ta”(4).
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đình
Vĩnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ
chức Thành ủy Đà Nẵng nhận xét: “Anh Lê
Công Cơ là một chiến sỹ kiên trung trong
kháng chiến, một nhà giáo mẫu mực trong
thời bình, một đảng viên tận tụy, người có tấm
lòng nhân hậu, sống tình nghĩa, thủy chung,
thực sự là một người có tâm, có tầm và có tài,
được Đảng bộ và Nhân dân Đà Nẵng quý
mến, trân trọng”. 

Có thể nói, cuộc đời của Anh hùng Lao
động, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ là minh
chứng hùng hồn nhất về ý thức trách nhiệm của
một công dân trước vận mệnh đất nước; là
danh dự thiêng liêng của một đảng viên trước
Đảng, trước Dân; là khát vọng tận hiến của một
trí thức chân chính vì cuộc sống con người. 

Năm nay, bước sang tuổi 82 nhưng ông vẫn
nhanh nhẹn, đối thoại với sinh viên nhiều giờ
mà chất giọng vẫn hào sảng, mạch lạc, hùng
hồn… Có thể nói, ông Lê Công Cơ đã vắt kiệt
sức phụng hiến cho đời. Ở ông, chúng tôi cảm
nhận rõ nhất tính cách quyết liệt, một tâm thế
biết lắng nghe và thấu hiểu, một tình cảm luôn
tròn đầy, ấm nóng và đặc biệt là một trái tim
yêu tha thiết đất nước, quê hương, bạn bè,
đồng đội và đam mê cống hiến cho giáo dục
nước nhà!

Buổi sáng cuối thu, sải bước bên bờ sông
Hàn bình yên giữa lòng Đà Nẵng, ông Lê Công
Cơ tâm sự: “Tôi phấn đấu làm việc đến 90
tuổi”. Thoáng trong ánh mắt của người Anh
hùng Lao động thời kỳ đổi mới này vẫn vẹn
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nguyên khát vọng đổi mới như chưa bao giờ
vơi cạn; chất chứa niềm tin về một Đại học
Duy Tân quy mô, tầm vóc, tiên tiến, uy tín
trong nước và quốc tế r

-----
(1) Những chân trời khát vọng, nhiều tác giả,

NXB Trẻ, 2015, tr.2. (2) Hai đại học đầu tiên của
Việt Nam vào Top 100 châu Á theo Bảng xếp hạng
THE, Báo Tiền phong điện tử, ngày 7-6-2022. (3)
Lần đầu tiên, 2 đại học Việt Nam lọt top 500 thế
giới, Báo điện tử Vietnamnet, ngày 2-9-2021. (4)
Những chân trời khát vọng, sđd, tr.391.
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(thi vào), thoát đầu ra (tốt nghiệp, nhận bằng).
Hành động của họ đã làm ô danh Đảng, đầu têu
cho quần chúng, cán bộ cấp dưới và tác hại to
lớn là làm gương xấu cho thế hệ trẻ, làm nản
lòng những người chăm chỉ, siêng năng, chịu
khó rèn đức, luyện tài để có năng lực thật, trình
độ học vấn thật.

Nên chăng, những người làm công tác tổ
chức - cán bộ nên chú trọng hơn đến thực tài,
đến khả năng thực tế của người cán bộ, không
nên nặng về tiêu chuẩn bằng cấp. Đã từ lâu
Đảng ta có kinh nghiệm đưa cán bộ đi thực
tiễn, qua thực tiễn để thử thách, rèn luyện, đánh
giá, sàng lọc cán bộ.

Học vị, dù là học thật, cũng chỉ nên coi là
một chứng chỉ có khả năng hành nghề chứ
chưa hẳn đủ để biến khả năng thành hiện thực.
Chỉ có qua công việc, qua thử thách, qua kiểm
chứng bằng những việc cụ thể, có sự giám sát
minh định, công khai của tổ chức và quần
chúng thì mới khẳng định được năng lực thực
tế của người cán bộ. Người có bằng cấp, học
vị phải tự khẳng định mình bằng kết quả công
việc, không thể chỉ “trình làng” bằng các văn
bằng, chứng chỉ.

Văn bằng, dẫu là do học thật, thi thật thì
cũng vẫn chỉ là một chứng nhận. Văn bằng,
chứng chỉ do chạy chọt từ “lò ấp tiến sĩ” mà có
thì quyết không thể là chứng chỉ để kẻ hãnh
tiến lòe người và che giấu sự kém cỏi, luồn
lách, leo cao trên con đường danh vọng làm tổn
hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước và làm hỏng
việc nước, việc dân. 

Cần nhấn mạnh: Mọi bằng cấp, mọi học
hàm, học vị không phải để làm sang cho ai đó;
giá trị thật của nó phải được đo bằng khả năng
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ khi
công việc có hiệu quả thì bằng cấp mới xứng
đáng được tôn vinh! r

-----
(1) Mác-Ăngghen, Tuyển tập, NXB Sự thật,

H.1980, tập 5, tr.18. (2) Sách đã dẫn, tập 22, tr.284.

nên tình yêu nước, thương dân không bờ bến
nên suốt đời Người làm việc không giây phút
nghỉ ngơi. Chính nhờ ham muốn tột bậc nên
Bác Hồ có một nghị lực phi thường để chiến
thắng mọi khó khăn, gian khổ, mọi cám dỗ để
làm việc không ngừng cho Dân, cho Nước.

Cũng nhờ ham muốn tột bậc mà Bác Hồ
không ngừng học tập, rèn luyện để có trí tuệ, tài
năng tuyệt vời, trở thành người có văn hóa, sáng
tạo văn hóa rồi được Tổ chức Giáo dục, Khoa
học và Văn hóa Liên hiệp quốc (uNESCO) tôn
vinh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh
nhân văn hóa thế giới”.

Đảng ta đã và đang không ngừng học tập noi
gương đạo đức trong sáng của C.Mác, Ph.ăng-
ghen, V.I.Lê-nin, Hồ Chí Minh để rèn luyện “tư
cách của Đảng cách mạng chân chính” như
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. 

Hiện nay, có một số người học với động cơ
để thăng quan phát tài. Động cơ học tập ấy đã
gây bao tác hại: Học giả, học gian, chạy thầy,
chạy điểm, chạy hội đồng… làm băng hoại các
giá trị thật, làm vẩn đục bầu không khí xã hội.
Đáng trách là có một số đảng viên, có người là
cấp ủy viên không chịu khó tu dưỡng, rèn
luyện, chỉ tìm mọi cách gian lận để lọt đầu vào

hỌc SUỐT ĐỜi...
(Tiếp theo trang 6)
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SINH HOẠT ĐẢNG

1Làm thầy gần 40 năm,
thầy T. đã dạy dỗ cả
ngàn học sinh. Nhìn

chung, học trò của thầy tuy tài
năng, phẩm cách khác nhau,
nhưng tất thảy đều là những
người lương thiện, những
công dân tốt của xã hội. riêng
có Lê Văn Bây là không được
như các học trò nói trên. 

Nhà nghèo, lại một mẹ một
con, từ lớp 5, lớp 6, Bây đã là
một học sinh lêu lổng, lười
biếng, ngỗ ngược. Em học
kém, năm lớp 7 phải lưu ban.
Lên THPT, tính khí ấy càng
bộc lộ rõ, không thật thà, hay
tắt mắt, có lần dính vào một
vụ trộm cắp tí thì bị đuổi học.
Không đỗ tốt nghiệp THPT,
Bây đi làm thợ điện. Được
bốn năm, do giả mạo giấy tờ
và đánh bạn, Bây bị chủ cho
nghỉ việc. Trở về nhà, Bây
hành nghề xích lô, cũng vẫn là
những tính nết, thói tật từ thuở
học trò nên nay bắt chẹt
khách, mai hành hung công
an, lại có khi thông đồng với
bọn ăn trộm vật tư, vào tù ra
tội đã vài bận.

Năm 1975, vẫn dạy học
nhưng thầy T. chuyển vào
Nam sinh sống và làm việc,
hơn ba chục năm sau mới trở
về thị trấn quê hương. Gặp lại

Bây, thầy giờ đã hơn 70 tuổi.
Còn Bây lúc này đã sáu mươi,
tóc bạc lem nhem, người quắt
như rễ cây khô. Đứng trước
thầy, ông Bây gãi gãi thái
dương, ngượng nghịu: - Thưa
thầy, trong các học trò của
thầy, chỉ có em là đụt, là tồi!
Thầy có trách em nhiều
không? 

Nói rồi, Bây ngước lên nhìn
thầy T., mắt đỏ ké, run rẩy như
mắt chú học trò bị gọi lên
bảng hồi nào. ôi! Chú học trò
Bây hồi nào! Chắc hẳn lúc này
chú đang chờ sự trách cứ của
thầy đây. Bất ngờ làm sao!
Thầy T. đặt tay lên đôi vai gầy
guộc của Bây, mắt rơm rớm lệ,
thương cảm và xót xa, rồi
nghẹn ngào: “Không, Bây à.
Giá như hồi đó thầy gần gũi
em nhiều hơn, quan tâm chỉ
bảo mỗi khi em mắc sai lầm,
khích lệ mặt tốt của em…, thì
có phải em đã không phí hoài
một quãng đời tuổi trẻ không.
Nghĩ lại mới thấy thầy đã có
lúc quá khắt khe với em,
không thông cảm với hoàn
cảnh sống khó khăn của em.
Người ân hận về em bây giờ
phải là cả thầy chứ không chỉ
riêng em đâu, Bây ơi!”.

2Không ai trách cứ, nhắc
nhở. Vậy mà tự nguyện, tự

giác nhận lỗi như thầy T. kể
trên cũng là một việc không
dễ dàng. Không dễ dàng trước
hết về mặt tâm lý, đó là một
trải nghiệm khó chịu về mặt
cảm xúc rất khó vượt qua.
Nhất là đối với những người
có tâm lý yếu đuối hoặc có cái
tôi quá lớn, tự cao tự đại.
Thành ra gặp trường hợp như
vậy, bị vạch lỗi lầm, hiển
nhiên những người này sẽ rơi
vào trạng thái tâm lý vừa xấu
hổ vừa sợ mất thanh danh, uy
tín, bị chê cười, quở phạt…
Nên trước lỗi lầm dẫu đã rõ
mười mươi, cơ chế tự vệ trong
họ sẽ lập tức xuất hiện. Họ sẽ
làm bất kỳ điều gì để chống
lại và một trong số đó chính là
hành vi bóp méo nhận thức,
thay đổi sự thật để tự bào
chữa cho mình! Quanh co
chối tội, che giấu sai phạm, đổ
lỗi cho người khác, cho hoàn
cảnh là hiện tượng không còn
hiếm hoi không chỉ trong đời
sống thường nhật, mà còn
xuất hiện ở nhiều vụ án kinh
tế lớn của nước ta vừa qua. 

Cuộc đời vốn dĩ không dễ
dàng, ai cũng có thể mắc sai
lầm. Nhận lỗi là một đức tính
quan trọng, là sự tự rèn luyện
của mỗi người. Đức Đạt Lai
Lạt Ma đã nói rằng: “Không

Noãi aân haän cuûa ngöôøi thaày
MA VăN KHÁNG
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biết nhận lỗi chính là một lỗi
lầm lớn”. Người có lỗi lầm
mà không tự giác thừa nhận
lỗi lầm, trên thực tế đã đánh
mất cơ hội hoàn thiện nhân
cách và trí tuệ để có thể vươn
đến chân, thiện, mỹ, để cuộc
sống của mình và mọi người
được an vui, hạnh phúc! Nhận
lỗi và rút kinh nghiệm sau
mỗi lầm lỗi, đó là con đường
phải đi qua của mọi thành
công! Người thông minh phải
biết nhận lỗi khi sai lầm. Còn
hèn nhát, ngoan cố, không
biết nhận lỗi, tiếp tục ngựa
quen đường cũ sẽ tạo thêm
những lỗi lầm mới, lâu ngày
dày kén, không tránh khỏi
phải trả giá! Lầm lỗi khi trẻ,
trả giá khi già! 

Với người xưa, trình tự tiến
thân của một con người
thường phải qua 4 bước, là:
Tu thân, tề gia, trị quốc, bình
thiên hạ. Trong đó tu thân là
nền tảng cơ bản. Vì chỉ có tu
dưỡng cá nhân đến chỗ hoàn
thiện thì mới làm gương được
cho gia đình. Gia đình là đơn
vị nhỏ mà “tề” được thì mới
mong “trị” được nước, trị
được nước với chính sách đạo
đức nhân nghĩa thì mới đem
lại thái bình cho dân chúng.
Từ khi Đảng ta ra đời, phê
bình và tự phê bình chính là
nguyên tắc sinh hoạt của
Đảng, là quy luật tồn tại và
phát triển của Đảng. Mỗi đảng
viên trước hết tự mình phải
thấy rõ mình để phát huy ưu

điểm, khắc phục khuyết điểm,
có như thế mới trở thành con
người tốt, đảng viên tốt được.

3Tôi là một đảng viên đã
từng sinh hoạt ở nhiều

TCCSĐ. Đã chứng kiến nhiều
đợt chỉnh huấn, chỉnh đốn của
Đảng với những buổi sinh
hoạt chi bộ kéo dài nhằm phân
tích, giảng giải, đấu tranh với
thái độ cố chấp của một số
đồng chí trước các lỗi lầm đã
mắc. Đặc biệt là những lỗi lầm
thuộc phạm trù tư cách, phẩm
chất đạo đức, tham nhũng về
kinh tế. Đấu tranh chống tham
nhũng về kinh tế quả là một
cuộc đấu tranh không dễ
dàng. Không phải cán bộ,
đảng viên nào nghèo cũng
tham nhũng, nhưng thu nhập
không đủ sống thì khó nói đến
việc xây dựng một nền văn
hóa công chức lành mạnh.
Chẳng hạn, không kiểm soát
được tài sản và nguồn gốc tài
sản của cán bộ, đảng viên thì
khó chống được tham
nhũng… Thiết nghĩ đó cũng
là một trong những nguyên
nhân khiến cho cuộc đấu
tranh chống loại tội phạm này
ngày càng trở nên khó khăn.
Quanh co, chối tội, cố tình
làm sai lệch sự thật. Thậm chí
ngoan cố, giằng dai với đủ các
mánh khóe, thủ đoạn nên
cuộc đấu tranh này luôn là
những cuộc đấu trí, đấu lý vô
cùng cam go, căng thẳng! 

Tại sao lại thế? Tại sao lại
có sự khăng khăng chối bỏ

không nhận tội này? Chúng ta
thấy bản chất của tham nhũng
là lòng tham. Mà lòng tham
vốn không đáy, không có điểm
dừng. Lòng tham là cơn khát
thèm vật chất, tiền bạc không
kiểm soát được và vì thế nó đã
tạo ra xung đột không thể
khoan nhượng giữa dục vọng
tối tăm của cá nhân với lợi ích
xã hội. Thêm nữa, ở đây
cường độ chối tội trở nên
quyết liệt hơn vì đó là những
tội lỗi mà bản thân đương sự
trong một thoáng lý trí cũng tự
hiểu là vô cùng xấu xa, hèn hạ,
nhơ nhuốc. Tội lỗi này khiến
cho kẻ phạm tội bị hạ xuống
hạng người không biết đến
liêm sỉ. Tội lỗi này là của kẻ
vô lương tâm, vô đạo đức. Tội
lỗi này đáng bị xã hội nguyền
rủa và bị trừng phạt đích đáng.
Tội lỗi này làm thân bại danh
liệt một đời con người! 

Danh dự là cái cao quý nhất
của con người. Danh dự là
điều thiêng liêng nhất, tiền
bạc, của cải nhiều thế nào
cũng không mua được. Đó
chính là điều mà hầu hết tội
phạm tham nhũng đau khổ
nhận ra khi đã quá muộn.
Thiết tưởng trong tình cảnh
này, tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng
bản thân trên cơ sở Quy định
những điều đảng viên không
được làm của Trung ương
chính là một trong những giải
pháp hiệu quả để cán bộ, đảng
viên không rơi vào kết cục bi
thảm này r
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Vừa qua, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng
chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị,

Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì giao ban với
các ban đảng, 4 văn phòng, 4 đảng ủy và các cơ
quan, đoàn thể ở Trung ương (25 đầu mối). 

Trong 9 tháng và quý III-2022, lãnh đạo
Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức
thành công Hội nghị Trung ương 5, 6 và Hội
nghị Trung ương bất thường, Kỳ họp thứ ba
Quốc hội khoá XV; chỉ đạo giải quyết nhiều
vấn đề trọng yếu, cấp bách của đất nước; xử lý
kịp thời, hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát
sinh, một số khó khăn, vướng mắc lớn. Trong
quý IV-2022 và thời gian tới cần tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt và
triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung
ương, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tổng
kết công tác năm 2022; kiểm điểm tập thể, cá
nhân năm 2022 bảo đảm khách quan, thực chất.

Xây dựng Chương trình làm việc năm 2023 của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm khoa học,
khả thi. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm
soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Bảo đảm
an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân… 

Kết luận tại buổi giao ban, đồng chí Võ Văn
Thưởng thư ghi nhận, biểu dương các cơ quan,
đoàn thể đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt
chẽ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được
giao trong công tác tham mưu, phục vụ Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí
lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các cơ quan, đoàn
thể trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới, sáng
tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi
số; tăng cường trao đổi, phối hợp để nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác. Chủ động rà
soát, tích cực đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ
công tác năm 2022 r

P.V

Trong tháng 10-2022, tại Vĩnh Phúc và Cần
Thơ, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp

với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Thành
ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Đào
tạo, bồi dưỡng công chức đủ khả năng làm việc
trong môi trường quốc tế: Kinh nghiệm quốc tế
và lựa chọn vận dụng cho Việt Nam”. 

Các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Trung ương; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại
biểu Quốc hội TP. Cần Thơ; Vũ Thanh Sơn,

Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Bá Huy, Ủy
viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh
ủy Vĩnh Phúc đồng chủ trì Hội thảo. 

Mục đích của Hội thảo nhằm cung cấp thông
tin lý luận đào tạo, bồi dưỡng công chức đủ khả
năng làm việc trong môi trường quốc tế và các
nội dung liên quan trong công tác xây dựng đội
ngũ cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi
trường quốc tế; đồng thời nghiên cứu kinh
nghiệm của các quốc gia phát triển trong khu
vực và thế giới về đào tạo, bồi dưỡng công chức

thƯỜng tRực bAn bí thƯ chỦ tRì gIAO bAn VỚI các bAn đẢng,
4 Văn phòng, cơ quAn, đOÀn thỂ ở tRung Ương

hộI thẢO khOA hỌc VỀ đÀO tẠO, bồI dƯỡng công chức 
đỦ khẢ năng LÀM VIỆc tROng MôI tRƯỜng quốc tế
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đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, từ đó rút ra
các bài học kinh nghiệm phù hợp cho Việt
Nam. Kết quả Hội thảo góp phần tham mưu cho
Trung ương xây dựng các chương trình đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ đủ phẩm chất, năng lực làm
việc tốt trong môi trường quốc tế.

Bên cạnh ý kiến của các chuyên gia, các ý
kiến phát biểu từ đại diện một số ban tổ chức
tỉnh ủy đã cho thấy những kết quả tích cực của
các địa phương trong công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu làm

việc trong môi trường quốc tế. 
Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhận

thức của cán bộ, công chức và trách nhiệm của
cơ sở đào tạo cũng là những vấn đề được thảo
luận trong Hội thảo với những ý kiến đồng
thuận, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của
những yếu tố này. Trong đó thống nhất rằng cần
có sự lãnh đạo xuyên suốt từ Trung ương đến
cơ sở trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở
nước ngoài r

P.V

đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Bản Hiến
pháp đó còn là một vết tích lịch sử, Hiến pháp
đầu tiên trong cõi Á Đông này nữa. Bản Hiến
pháp đó chưa hoàn toàn nhưng nó đã làm nên
theo một hoàn cảnh thực tế. Hiến pháp đó
tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc
lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết
dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do…
Hiến pháp đó đã nêu một tinh thần đoàn kết
chặt chẽ giữa các dân tộc Việt Nam và một
tinh thần liêm khiết, công bình của các giai
cấp”(5). 76 năm đã trôi qua nhưng những nội
dung về quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân
dân trong Hiến pháp năm 1946 vẫn là những
chỉ dẫn quý báu để Đảng Cộng sản Việt Nam
và Nhà nước Việt Nam hướng tới xây dựng
“đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh;
nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc; dân
tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn”(6) r

----- 
(1), (2), (4) Báo Nhân dân: Hiến pháp năm

2013, sự kết tinh ý chí, trí tuệ toàn dân tộc, NXB
CTQG-ST, H.2014, tr.11; tr.15; tr.220. (3), (5) Hồ
Chí Minh toàn tập, NXB CTQG-ST, H.2011, tập 4,
tr.7; tr.491. (6) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB
CTQG-ST, H.2021, tập 1, tr.19-20.

đảng viên thường đang sinh hoạt đảng ở khu
dân cư, phần lớn là cán bộ hưu trí, đã kinh qua
công tác trên các lĩnh vực, kinh qua chiến đấu
trong các cuộc kháng chiến cứu quốc - nhiều
người từng là cán bộ lãnh đạo từ Trung ương tới
cơ sở, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu của các địa
phương, đất nước. Hầu hết số đảng viên này
giàu kinh nghiệm, có tri thức sâu rộng được tích
lũy cả một đời người, bản lĩnh chính trị vững
vàng, nhiệt huyết với sự nghiệp của đất nước,
trung thành, có niềm tin sâu sắc vào Đảng,
mong muốn tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức lực
của mình cho Đảng. Họ cũng là người sống
giữa đời thường, luôn hòa mình trong nhịp đập
của cuộc sống, lắng nghe từng hơi thở của cuộc
sống, trực tiếp đón nhận và lắng nghe nguyện
vọng của người dân, có điều kiện mắt thấy, tai
nghe những tiêu cực làm cản trở sự phát triển
của địa phương cũng như của đất nước, làm yếu
đi sức chiến đấu của Đảng ngay từ cơ sở. Đây
mới là cái đích cần hướng tới trong quá trình
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng
là điều mà khi đảm đương trọng trách tham mưu
cho Đảng về phương thức lãnh đạo, người làm
nghề tổ chức xây dựng Đảng cần phải quan tâm
tiếp cận thực tiễn để kịp thời đề xuất, hiến kế
với cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên r

QUYỀN LỰc NhÀ NƯỚc...
(Tiếp theo trang 10)  

TrỌNg Trách củA...
(Tiếp theo trang 54) 
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Cải cách hành chính ở hàn Quốc
Khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997

khiến cho chính quyền Hàn Quốc thấy rằng
các phương thức cũ trong điều hành bộ máy
nhà nước đã trở nên lạc hậu, cần có những thay
đổi cơ bản để vực dậy nền kinh tế của đất
nước. Hàn Quốc xây dựng Chương trình cải
cách khu vực công nhằm khắc phục hậu quả
của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ, tập
trung trên bốn lĩnh vực chính: Hợp tác, tài
chính, lao động và khu vực công, trong đó việc
tăng cường thúc đẩy cơ chế thị trường là nhiệm
vụ trọng tâm. Nguyên tắc chủ đạo của chương
trình cải cách là nhằm đạt được sự phát triển
song song giữa dân chủ và nền kinh tế thị
trường. 

Hàn Quốc đã thành lập Ủy ban đặc trách
trực thuộc Tổng thống, chịu trách nhiệm lập kế
hoạch ngân sách, cải cách Chính phủ và đưa
vào thử nghiệm nhiều ý tưởng cải cách mới,
trong có chế độ lương, thưởng dựa theo đánh
giá chất lượng hoạt động của từng cá nhân
(khác căn bản với cơ chế trả lương dựa theo

cấp bậc kiểu truyền thống), tiến hành giảm biên
chế, từng bước thực hiện việc thuê khoán dịch
vụ công, mở rộng phạm vi hoạt động của khu
vực tư… Cải cách được tiến hành tại tất cả các
đơn vị thuộc khu vực công với trọng tâm là tái
cơ cấu nhằm làm gọn nhẹ bộ máy, áp dụng
nguyên tắc cạnh tranh và nguyên tắc chất
lượng thực thi công việc. Hàn Quốc đã xây
dựng một hệ thống tiêu chí và đánh giá cải
cách, theo đó các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
định kỳ phải nộp báo cáo cải cách hằng quý
cho Ủy ban đặc trách. Kết quả thực hiện nhiệm
vụ cải cách của từng cơ quan là cơ sở để tính
toán phân bổ ngân sách cho cơ quan này vào
năm sau. Đồng thời, việc phản hồi thông tin và
chế độ thưởng phạt minh bạch đã khuyến khích
việc thực hiện sự cam kết đối với cải cách.

Quá trình cải cách hành chính đã sửa đổi các
quy định của Nhà nước bảo đảm sự thích ứng
với sự phát triển nhanh chóng của thị trường
trên nguyên tắc giảm bớt sự can thiệp của Nhà
nước và giảm chi phí cho người dân. Các lĩnh
vực được cải cách về thể chế là quản lý hành

KINH NGHIEÄM CAÛI CAÙCH HAØNH CHÍNH 
ở hàn Quốc, Nhật Bản và Xin-ga-po

ĐăNG KHOA

Tuy trình độ phát triển và đặc điểm lịch sử, kinh tế - xã hội khác nhau,
nhưng các quốc gia đều coi cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng,
thường xuyên. Mục tiêu của cải cách hành chính là giải quyết hữu hiệu những
vấn đề mới về kinh tế - xã hội nảy sinh trong xu thế hội nhập quốc tế, thích
ứng với tình hình mới, đồng thời nhanh chóng khắc phục sự bất cập của bộ
máy hành chính, xóa bỏ tình trạng quan liêu, tham nhũng của công chức nhà
nước. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu với bạn đọc kinh nghiệm
cải cách hành chính ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Xin-ga-po, những nước có
nền hành chính tiên tiến, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.



chính, nhân sự, quản lý tài chính; quản lý
doanh nghiệp công và quản lý lao động. Trong
đó, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, chú
trọng phân cấp là vấn đề mấu chốt. Hàn Quốc
đưa yếu tố cạnh tranh vào chế độ tuyển dụng
công chức theo nguyên tắc minh bạch và công
khai, đồng thời ban hành cơ chế đánh giá công
chức đi đôi với điều chỉnh chế độ tiền lương.
Hiện nay, Hàn Quốc đã xây dựng được mạng
lưới hạ tầng thông tin thuộc loại tốt nhất trên
thế giới, thiết lập xong hệ thống xử lý công
việc hành chính trong nội bộ các cơ quan hành
chính thông qua mạng điện tử, tiến hành việc
cung cấp dịch vụ công qua in-tơ-nét, kể cả việc
cung cấp dịch vụ hành chính thông qua điện
thoại di động, công khai hóa việc xử lý các vấn
đề của dân, của doanh nghiệp trên mạng.

Cải cách hành chính ở nhật Bản
Ở Nhật Bản, quá trình cải cách hành chính

tiến hành qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất
(từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu
năm 1960), Nhật Bản ban hành Hiến pháp mới
(ngày 3-5-1947) để thu hẹp vai trò của nhà
vua, thay đổi mối quan hệ giữa Nội các với
Quốc hội, quy định tính chất độc lập của cơ
quan tư pháp, tổ chức lại hệ thống hành chính
địa phương theo nguyên tắc áp dụng chế độ
nhân dân trực tiếp bầu người đứng đầu. Giai
đoạn 2 (1960-1970), Chính phủ thành lập Ủy
ban Cải cách hành chính lâm thời lần thứ nhất
gồm 7 thành viên là những nhà hoạt động
chính trị và chuyên gia giàu kinh nghiệm, có
uy tín, đưa ra kế hoạch tổng thể về cải cách
hành chính gồm 16 khuyến nghị cụ thể, trọng
tam̂ là cải cách hệ thống bộ máy hành chính
nhà nước, giảm thiểu số lượng biên chế. Giai
đoạn 3 (những năm 1980 đến nay), Chính phủ
đề ra chủ trương đưa cải cách hành chính vào
chiều sâu với những trọng tâm ưu tiên: Cắt
giảm chi phí hành chính để hạn chế thâm hụt
ngân sách; giảm biên chế công chức hành
chính đi đôi với chương trình cải cách lương

hưu; giảm thiểu số lượng các tổ chức kinh tế
nhà nước và hợp lý hóa công tác quản lý, đơn
giản hóa các thủ tục hành chính. 

Chính phủ Nhật Bản đã cải tổ cơ bản thể chế
và cơ cấu Chính phủ theo hướng tinh gọn bộ
máy, chọn lọc, sắp xếp, phân loại chức năng;
phân định lại mối quan hệ giữa chính quyền
Trung ương và chính quyền địa phương. Xây
dựng khung pháp lý và chính sách cơ bản quy
định cơ cấu tổ chức và biên chế. Theo đó, mỗi
bộ được thành lập sau khi Luật thành lập bộ
được ban hành và luật này liệt kê cụ thể nhiệm
vụ và phạm vi hoạt động của mỗi bộ. Luật Tổ
chức Chính phủ quy định, Chính phủ phải được
cơ cấu một cách hệ thống, trong đó xác định rõ
chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ trong phạm vi
quản lý của mình và không có sự chồng chéo.
Số lượng biên chế tối đa giao cho mỗi bộ sẽ do
Chính phủ quyết định bằng Chỉ thị. Trong điều
kiện ngân sách khó khăn, tổng chi cho nhân sự
cần được cắt giảm thông qua việc cắt giảm chi
phí nhân sự do cơ cấu như nhân sự già hóa và
thu hẹp khoảng cách giữa tuổi nghỉ hưu và tuổi
được nhận lương hưu, bảo đảm cơ quan chính
phủ tinh gọn và hiệu quả đến mức tối đa.

Thiết kế bộ máy tổ chức có chọn lọc và phân
loại riêng bộ phận thực hiện chức năng “thực
thi chính sách”, tách ra và có thể chuyển bộ
phận này sang cơ quan sự nghiệp, tạo điều kiện
cho các bộ tập trung vào hoạch định chính
sách, không bị cuốn vào những công việc khẩn
cấp hằng ngày trong thực hiện chính sách. Gộp
các bộ hiện có rồi chia thành một số nhóm
(mỗi nhóm thành một bộ mới) theo cách nhằm
tạo điều kiện cho họ có thể cùng làm việc với
nhau để hoàn thành những mục tiêu lớn hơn
của Chính phủ. Đồng thời, bảo đảm trong quá
trình tổ chức các bộ, cơ hội phát sinh mâu
thuẫn về nhiệm vụ hoặc sứ mệnh của các cơ
quan được hạn chế tối đa; bảo đảm sự cân bằng
phù hợp giữa các bộ về quy mô tổ chức, ngân
sách và quyền lực.
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Cải cách hành chính ở Xin-ga-po
Dịch vụ hành chính ở Xin-ga-po được đánh

giá vào loại tiên tiến nhất thế giới với những
đặc điểm như nhanh chóng, hiệu quả, có khả
năng hỗ trợ hoạt động kinh doanh tốt, ít tham
nhũng... Điều này là thành quả của nhiều nỗ
lực cải cách hành chính bắt đầu từ năm 1959.
Một sự cải tổ lớn trong hành chính công ở
nước này được thực hiện, bao gồm việc thành
lập các cơ quan hành chính mới, thay đổi tâm
lý phục vụ thuộc địa (trước đây Xin-ga-po là
thuộc địa của Anh) và sự vô cảm của họ với
yêu cầu của dân chúng. Điểm nổi bật của
cuộc cải cách là đóng cửa các cơ quan hành
chính yếu kém, thay thế chúng bằng các cơ
quan có hiệu quả hơn; thành lập Trung tâm
Nghiên cứu chính trị (PSC) với nhiệm vụ
thiết lập các nguyên tắc và hoạt động chuẩn
mực để tạo thành cốt lõi của cải cách trong
khu vực công.

Đầu những năm 1980, Xin-ga-po tiếp tục
tiến hành một cuộc cải cách hành chính quy
mô lớn nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng
cao và quản lý tài chính được phân cấp nhiều
hơn. Cuộc cải cách này tập trung vào các lĩnh
vực ngân sách (liên thông chặt chẽ giữa các
bộ, sử dụng các quy tắc tài chính, áp mức chi
trần cho các bộ, cắt giảm ngân sách... dưới sự
giám sát của Bộ Tài chính); cân bằng việc
hợp tác công - tư/tư nhân hóa và việc thành
lập các ban có quy chế độc lập với đặc trưng
là một cuộc tư nhân hóa công bằng; trọng
dụng nhân tài (đánh giá năng lực của công
chức để quyết định giữ lại hay sa thải); chống
tham nhũng - một trong những cải cách quan
trọng nhất.

Từ năm 1983, Xin-ga-po phát động chương
trình Chính phủ điện tử khi thành lập Hội đồng
quốc gia về tin học hóa (sau này sáp nhập với
Cơ quan quản lý truyền thông thành Cơ quan
phát triển thông tin của Chính phủ). Nhận thấy
áp dụng công nghệ thông tin không chỉ là công

cụ thúc đẩy hoạt động của Chính phủ mà còn
là cơ hội để nâng cao chất lượng cung cấp dịch
vụ cho người dân, năm 2000 Chính phủ ban
hành Chương trình hành động với nhiệm vụ
chủ yếu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho
công nghệ thông tin, đào tạo tăng cường năng
lực cho đội ngũ công chức về khả năng áp
dụng công nghệ mới và cung cấp dịch vụ công
thông qua in-tơ-nét. Trên cơ sở đó, Chính phủ
Xin-ga-po đã thông qua một loạt dự án lớn để
thực hiện chương trình này, như đề án hỗ trợ
doanh nghiệp, đề án cung cấp dịch vụ công
thông qua mạng điện tử, đề án đào tạo… Đến
nay, các mục tiêu đề ra cơ bản đã đạt được. 

Năm 1991, Xin-ga-po lại có chương trình
đại cải cách trong lĩnh vực hành chính. Nội
dung chương trình gồm nâng cao chất lượng
công vụ gắn với hợp lý hóa tổ chức bộ máy;
xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.
Chính phủ nước này thực hiện đồng bộ nhiều
biện pháp về cải cách công vụ. Thứ nhất, áp
dụng Bộ quy chuẩn ISO 9000 trong bộ máy
hành chính, coi đó vừa là công cụ cải tiến lề
lối làm việc, vừa là công cụ đánh giá, phân loại
công chức. Thứ hai, khuyến khích phát huy sự
sáng tạo, đưa tinh thần doanh nghiệp vào hoạt
động của bộ máy hành chính, cốt lõi là lấy hiệu
quả làm thước đo, cải cách triệt để các thủ tục
hành chính theo hướng chuyển từ bắt buộc,
can thiệp sang khuyến khích, hỗ trợ. Thứ ba,
đề ra chương trình xóa bỏ cách làm việc quan
liêu, nhiều tầng nấc của bộ máy hành chính
mang tên “Zero-In-Process”. Thứ tư, thường
xuyên rà soát để loại bỏ những quy định lỗi
thời, không còn phù hợp. Để làm việc này, Ban
rà soát văn bản đã được thành lập với thành
phần là 5 tổng thư ký của các bộ; cứ 5 năm tiến
hành tổng rà soát một lần. Chính phủ Xin-ga-
po còn đặc biệt chú trọng đầu tư cho đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ công chức, coi đó là giải
pháp cơ bản nhất để xây dựng nền công vụ tiên
tiến, có hiệu quả r
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TRẢ LỜI BẠN ĐỌC
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CôNG TÁC CÁN Bộ
Đề nghị Trung ương nghiên cứu và ban
hành hướng dẫn thực hiện Quy định số

65-QĐ/TW ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị
về luân chuyển cán bộ để thống nhất triển khai
thực hiện trong cả nước.

Ban tổ chức tỉnh ủy Lâm Đồng

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

nêu rõ: Căn cứ Quy định của Bộ Chính trị, các
cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị,
có trách nhiệm cụ thể hóa thành quy định của
tổ chức, cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp với
yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn nhưng
không được trái với Quy định của Bộ Chính trị.
Vì thế Trung ương sẽ không ban hành hướng
dẫn thực hiện Quy định số 65.

Xin hỏi, trường hợp người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, tổ, người

được bầu vào BCH, BTV các tổ chức chính trị
- xã hội cấp xã (không phải là cán bộ, công
chức, viên chức) nhưng được quy hoạch các
chức danh cấp ủy viên cấp xã; chủ tịch, phó chủ
tịch HĐND, UBND; cấp trưởng, cấp phó mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -
xã hội cấp xã (Điểm a, Điều 5, Quy định số 57-
QĐ/TW) có thuộc đối tượng được cử đi đào tạo
trung cấp lý luận chính trị không?

Ban tổ chức tỉnh ủy Bắc kạn

œ Điểm a, Điều 5, Quy định số 57-QĐ/TW
ngày 8-2-2022 của Ban Bí thư quy định

đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo trung cấp lý luận
chính trị đối với chức danh cấp ủy viên cấp xã;
chủ tịch, phó chủ tịch uBND, HĐND; cấp
trưởng, cấp phó mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Trường
hợp người hoạt động không chuyên trách ở
thôn, tổ dân phố, người được bầu vào BCH,
BTV các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã
(không phải là cán bộ, công chức, viên chức)
không thuộc đối tượng đào tạo trung cấp lý luận
chính trị theo quy định. Tuy nhiên, do được quy

hoạch các chức danh theo Điểm a, Điều 5, Quy
định số 57-QĐ/TW nên có thể xem xét, vận
dụng cử đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị
như đối tượng theo quy định.

Tổ CHứC, Bộ MÁY, BIÊN CHế
Hiện nay, công đoàn ngành cấp tỉnh chưa
được Trung ương xem xét phân bổ biên

chế, đề nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể
về thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW của Ban
Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế cơ quan chuyên trách của ủy ban mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
cấp tỉnh, cấp huyện.

Ban tổ chức tỉnh ủy Bến tre

œ Ban Tổ chức Trung ương giao tổng biên
chế (công chức, viên chức) các cơ quan

đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội ở địa phương đã bao gồm biên chế của
liên đoàn lao động tỉnh và công đoàn ngành ở
địa phương. Về số biên chế công đoàn đang
thực hiện vượt so với biên chế được giao, Ban
Tổ chức Trung ương sẽ tiến hành kiểm tra, tổng
kết, đánh giá tổng thể trong thời gian tới; trước
mắt giữ ổn định số lượng biên chế công đoàn
ngành địa phương theo 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.

Cơ SỞ ĐảNG, ĐảNG VIÊN
Xin hỏi, thời điểm chi bộ xem xét kết nạp
đảng viên là thời điểm nào? Là ngày quần

chúng được chi bộ xem xét cảm tình Đảng hay
ngày chi bộ ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng
viên?

Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng trị

œ Căn cứ Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Đảng
Cộng sản Việt Nam “Công dân Việt Nam

từ mười tám tuổi trở lên… đều có thể được xét
để kết nạp vào Đảng”; căn cứ Điểm 1.1.1,
Khoản 1, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-
2022 của BCH Trung ương quy định thi hành
Điều lệ Đảng “Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp,

?

?



người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi
(tính theo tháng).

Như vậy, người vào Đảng phải bảo đảm tiêu
chuẩn, điều kiện theo quy định trên, sau đó mới
thực hiện các bước tiếp theo về thủ tục xem xét
kết nạp đảng viên tại Điểm 3, 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. 

Do đó, thời điểm chi bộ xem xét kết nạp là
thời điểm người vào Đảng phải đủ tiêu chuẩn,
điều kiện, có đơn xin vào Đảng, lý lịch của
người vào Đảng, văn bản giới thiệu của đảng
viên chính thức, nghị quyết giới thiệu đoàn viên
của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở (hoặc
tập thể chi đoàn cơ sở) hoặc nghị quyết giới
thiệu đoàn viên công đoàn của BCH công đoàn
cơ sở; bản tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn
thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh
hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú.

Đề nghị Trung ương sớm có hướng dẫn
triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh

giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ
chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (thay cho Hướng
dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của
Ban Tổ chức Trung ương).

Ban tổ chức tỉnh ủy Bình thuận

œViệc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ
chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 tiếp
tục thực hiện theo Quy định số 132-QĐ/TW
ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn
số 21-HD/BTCTW ngày 18-10-2019. Ban Tổ
chức Trung ương tiếp thu ý kiến của Ban Tổ
chức Tỉnh ủy Bình Thuận, sẽ sớm ban hành văn
bản hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức
đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp năm 2022.

CHíNH SÁCH CÁN Bộ 
Đề nghị Trung ương ban hành chế độ,
chính sách chung đối với cán bộ luân

chuyển để thực hiện thống nhất trong cả nước.
Đối với cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh (khối đảng,
đoàn thể) khi luân chuyển về cấp xã đề nghị
tiếp tục được hưởng phụ cấp công tác đảng,
đoàn thể (30%), tạo điều kiện cho cán bộ có thu
nhập ổn định, yên tâm công tác.

Ban tổ chức tỉnh ủy trà Vinh

œ Ngày 28-4-2022, Bộ Chính trị đã ban
hành Quy định số 65-QĐ/TW về luân

chuyển cán bộ, tại Điều 11 đã quy định chế độ,
chính sách đối với cán bộ luân chuyển: “Trường
hợp cán bộ luân chuyển đảm nhiệm chức danh
có chế độ, phụ cấp chức vụ thấp hơn chức danh
đảm nhiệm trước khi luân chuyển thì được bảo
lưu theo quy định”. Đồng thời, Bộ Chính trị đã
giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo
nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định
về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân
chuyển để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên
thông trong công tác cán bộ (Khoản 2, Điều
13). Ban Tổ chức Trung ương sẽ  phối hợp với
các cơ quan chức năng nghiên cứu vấn đề này
trong thời gian tới r
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hỘP thư CỘng tÁC ViÊn
Trong tháng 10 năm 2022, Tạp chí Xây dựng Đảng

đã nhận được tin, bài, câu hỏi... của các đồng chí và
các bạn: Trần Cao Anh, Hoàng Anh, Đoàn Cần, Trịnh
Chu, Đặng Đức, Phạm Thị Thu Hà, Đỗ Hà, Lê Văn
Hòa, Nguyễn Thanh Hoàng, Thùy Hương, Bùi Thị
Lan, Nguyễn Gia Long, Thạch Bích Ngọc, Bùi Thị
Nhung, Dương Ngô Ninh, Bùi Ngọc Quân, Trương
Anh Sáng, Nguyễn Lê Cẩm Trân, Mai Mộng Tưởng…

Xin trân trọng cảm ơn và mong các đồng chí, các
bạn tiếp tục cộng tác, viết tin, bài cho Tạp chí số 12-
2022 với chủ đề: Về đổi mới nội dung, hình thức
sinh hoạt đảng; Kỷ niệm 78 Ngày thành lập Quân
đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-
2022)…  Tin, bài, ảnh... ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ,
điện thoại để tiện liên hệ. Gửi thư điện tử theo địa
chỉ: tapchixaydungdang@btctw.dcs.vn. Tiêu đề thư
điện tử và tên file gửi kèm đề nghị dùng tiếng Việt
không dấu để tiện khai thác, sử dụng.

BAN BIÊN TậP


