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Chủ tịCh hồ Chí minh nÓi về
công tác tổ chức xây dựng đảng
Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. 

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 8, tr.280.
Về mặt tổ chức: … Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh
đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng
cán bộ một cách đúng đắn.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 8, tr.280.
Đảng cần phải chỉnh đốn về mặt tổ chức và về mặt tư tưởng. Muốn chỉnh đốn tổ chức,
trước phải chỉnh đốn tư tưởng, phải đấu tranh chống những tư tưởng trái với giai cấp
vô sản.

Sđd, tập 6, tr.300.
Chỉnh Đảng là việc chính mà chúng ta phải làm ngay. Chỉnh Đảng phải làm từng bước,
phải có trọng tâm: 

- Chỉnh huấn cán bộ trước rồi mới chỉnh đốn chi bộ/ Chỉnh đốn tư tưởng trước rồi mới
chỉnh đốn tổ chức/ Chỉnh huấn cán bộ cao cấp phải do Trung ương trực tiếp lãnh đạo vì
đó là mấu chốt của việc chỉnh đốn toàn Đảng.

Sđd, tập 7, tr.398.
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.

Sđd, tập 5, tr.331.
Về tổ chức: Cần chỉnh đốn và kiện toàn bộ máy từ trên xuống dưới làm cho nó gọn gàng,
hợp lý, ít tốn người tốn của mà làm được nhiều việc ích lợi cho nhân dân. 

Sđd, tập 8, tr.155.
Đảng viên thì phải dựa vào nhân dân mà xây dựng Đảng. 

Sđd, tập 8, tr.281.
Phải khuyến khích nhân dân góp phần xây dựng Đảng như: góp ý kiến với chi bộ trong
việc tuyển chọn người vào Đảng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo. 

Sđd, tập 15, tr.595
Là một Đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu. Toàn Đảng
phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm trọn nhiệm vụ của
Đảng.

Sđd, tập 7, tr.415.
Quan trọng nhất là chỉnh đốn chi bộ, chi bộ là nền tảng của Đảng, của cách mạng ở xã,
nếu không chỉnh đốn chi bộ được tốt thì những phần tử xấu sẽ ngóc đầu lên. Muốn chỉnh
đốn chi bộ tốt, thì những phần tử xấu phải xử trí đúng mức…

Sđd, tập 9, tr.311.
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LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

những kết quả khả quan
Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới phía

Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về
kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tỉnh
hiện có dân số hơn 78 vạn người, trong đó có
hơn 83% là đồng bào dân tộc thiểu số; 11 đơn
vị hành chính cấp huyện gồm 10 huyện và 1
thành phố; 200 đơn vị hành chính cấp xã, gồm
181 xã, trong đó có 21 xã biên giới, 5 phường
và 14 thị trấn; 1.676 thôn, tổ dân phố, trong đó
có 179 tổ dân phố và 1.497 thôn.

Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 73/181 xã
đạt chuẩn nông thôn mới; diện mạo nông thôn
có nhiều khởi sắc. Công tác giảm nghèo, tạo
việc làm, an sinh xã hội ngày càng thực hiện
có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân. Các chính sách
về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời,
đúng quy định. Tỉnh ngày càng chú trọng phát
huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân tộc. Tình hình chính trị ổn định, quốc
phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền
biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự, an
toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại
được tăng cường trên các kênh đối ngoại Đảng,
ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Hoạt động của thôn, tổ dân phố là hình thức
phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các
tổ chức chính trị ở cơ sở; đồng thời là nhân tố
quan trọng bảo đảm xây dựng tổ chức đảng,
chính quyền cơ sở vững mạnh. Để phát huy
nhân tố đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần
phải đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị

ở các thôn, tổ dân phố.
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và các

chức danh của tổ chức đảng, tổ chức chính trị -
xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở
thôn, tổ dân phố là người trực tiếp nhận và
truyền đạt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm
vụ từ cấp ủy, chính quyền cấp xã. Họ là những
người sát dân, gần dân, hiểu dân nhất, là cánh
tay nối dài của cấp ủy, chính quyền, mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp
xã. Do đó, năng lực và uy tín của trưởng thôn,
tổ trưởng tổ dân phố, các chức danh của tổ chức
đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng
tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố sẽ là yếu
tố quyết định đến kết quả thực hiện mục tiêu
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm
quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các phong
trào, cuộc vận động thi đua yêu nước, thực hiện
quy chế dân chủ ở khu dân cư.

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng và
hệ thống chính trị nói chung, hệ thống chính
trị ở thôn, tổ dân phố nói riêng đã chuyển biến
tích cực cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ
chức và cán bộ. Tuy nhiên, Đại hội Đảng bộ
tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-
2025 đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong
công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác
xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở
nói riêng.

Với quan điểm“Xây dựng Đảng bộ và hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo

Lạng Sơn
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở thôn, tổ dân phố

TS. NGuYễN QuốC ĐoàN
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn



bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và
chất lượng đảng viên; xây dựng tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã đề ra nhiệm
vụ trọng tâm:“Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức
đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên,
nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất,
năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát
huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu
cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực điều
hành, tổ chức thực hiện của chính quyền các
cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội,
phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức
mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc”.

Tỉnh ủy Lạng Sơn chú trọng công tác xây
dựng đảng bộ các cấp trong sạch, vững mạnh
về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán
bộ, ngang tầm nhiệm vụ, làm nòng cốt lãnh đạo
hệ thống chính trị của tỉnh nói chung, lãnh đạo
các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các
lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố
trong điều kiện miền núi, biên giới, vùng dân
tộc thiểu số của tỉnh Lạng Sơn nói riêng.

Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo thống nhất
nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, khu, khối phố với
đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chỉ đạo
thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là
trưởng thôn, bản, khu phố. Sau đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2022-2025, có 1.508/1.668 (90,41%)
bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân
phố. Tỉnh ban hành Quy định về chức năng,
nhiệm vụ của chi bộ thôn, tổ dân phố trực

thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn; tăng cường
Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng hệ
thống chính trị và làm phó bí thư đảng ủy xã
biên giới.

Theo Hướng dẫn số 09-HD/Tu, số chi bộ
trên địa bàn tỉnh được đánh giá chất lượng sinh
hoạt đạt loại tốt là 14.954; khá 2.434; trung
bình 128. Đóng vai trò đặc biệt quan trọng ở
cơ sở là 200 chi bộ Công an xã, phường, thị
trấn, 42 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đội Biên
phòng tỉnh trong việc hỗ trợ hoạt động của các
chi bộ đảng ở các thôn, khu, khối phố. Lạng
Sơn đã tổ chức tinh gọn bộ máy cấp xã, xây
dựng chính quyền các cấp. Trước đây, toàn
tỉnh có 1.705 thôn, tổ dân phố (1.551 thôn, 154
tổ dân phố). Giai đoạn 2018-2020, Lạng Sơn
đã sắp xếp, sáp nhập 1.155 thôn, tổ dân phố
thành 546 thôn, tổ dân phố, giảm 609 thôn, tổ
dân phố. Đến nay tỉnh còn 1.676 thôn, tổ dân
phố (trong đó có 747 thôn vùng 3).

Lạng Sơn chú trọng tăng cường vai trò nòng
cốt chính trị của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân
đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động thi
đua yêu nước ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp ở thôn, tổ
dân phố đã giải quyết kịp thời, hiệu quả những
bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân và
khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt
công tác giám sát và phản biện xã hội của mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội,
phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân
dân ở cơ sở.

Tỉnh đã chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ, sắp
xếp tổ chức bộ máy, biên chế liên quan đến các
lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân
phố. Qua khảo sát cho thấy, ở Lạng Sơn phần
lớn các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và
bộ phận không chuyên trách khác..., nhất là ở
các thôn biên giới, vùng dân tộc thiểu số chủ
yếu làm việc theo kinh nghiệm. Cách làm này
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đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc
phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Việc
đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ
chuyên môn cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân
phố, cán bộ của các tổ chức đảng, tổ chức
chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia công
việc ở thôn, tổ dân phố lúc này hết sức cần
thiết và cấp bách, cần ưu tiên những người có
điều kiện, khả năng phù hợp với từng vị trí,
chức danh cụ thể. Thực tế cho thấy cần quy
định cụ thể hơn về các tiêu chuẩn đối với
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các chức
danh tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội,
các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ
dân phố về lý tưởng cách mạng, đạo đức, uy
tín và năng lực công tác. Xây dựng Bộ Quy
chuẩn đánh giá hoạt động để làm cơ sở quản
lý những cán bộ này.

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, thời
gian qua, các địa phương trong tỉnh đã xây
dựng kế hoạch khắc phục tình trạng trưởng
thôn, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên.
Đến nay, có 90,41% trưởng thôn, tổ trưởng tổ
dân phố là đảng viên, dự kiến đến cuối năm
2023 sẽ đạt 100%. Đồng thời, triển khai thực
hiện mô hình bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hoặc
Trưởng Ban công tác Mặt trận và 100% thôn,
tổ dân phố có chi bộ. 

Thực tế cho thấy, khi chi ủy, chi bộ, đội ngũ
cán bộ các thôn, tổ dân phố biết lắng nghe ý
kiến của người dân, dân chủ trong mọi hoạt
động; phát huy tối đa vai trò của mặt trận Tổ
quốc và các hội, đoàn thể trong thực hiện nhiệm
vụ chính trị, có phương pháp làm việc dân chủ
thì đều có kết quả tốt. Điển hình trong giải quyết
“điểm nóng” tranh chấp đất đai kéo dài 7 năm
ở các bản Nà Tủng, xã Nam Quan và bản
Luồng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, việc củng
cố, tăng cường đội ngũ cán bộ ở các bản, kết
hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính

quyền cấp trên, tăng cường công tác dân vận đã
giải quyết dứt điểm được những điểm nóng phát
sinh, bà con yên tâm sản xuất, sinh hoạt.

Tỉnh ủy, uBND tỉnh đã chú trọng về công
tác tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách cho
đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và
những người hoạt động không chuyên trách ở
thôn, tổ dân phố như chi hội trưởng các tổ
chức: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội
Phụ nữ, Hội Người cao tuổi và bí thư chi đoàn,
phó bí thư chi bộ.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị thôn,
tổ dân phố vững mạnh đã được Lạng Sơn đẩy
mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt,
gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết
toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối
với Đảng, chính quyền. Đặc biệt, đã tạo đà cho
kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước phát
triển rõ rệt: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa
bàn (GrDP) bình quân hằng năm giai đoạn
2016-2020 ước đạt 5,45%, chính trị - xã hội ổn
định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Vị
thế, uy tín của tỉnh được nâng lên. Lạng Sơn là
tỉnh đầu tiên triển khai thành công cửa khẩu số;
ứng dụng “Công dân số Xứ Lạng” trên quy mô
toàn tỉnh. Đến nay, Lạng Sơn đứng thứ 2 toàn
quốc về sản phẩm trên sàn thương mại điện tử
Việt Nam. Năm 2021, chỉ số PAPI (hiệu quả
quản trị và hành chính công) của Lạng Sơn xếp
thứ 4/63 tỉnh, thành phố, tăng 33 bậc so với
năm 2020. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
năm 2021 xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố; xếp
vị trí thứ 6/14 tỉnh, thành phố khu vực miền núi
phía Bắc. Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi
số (DTI) xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 11
bậc so với năm 2020.

giải pháp thời gian tới
Bên cạnh những thôn, tổ dân phố phát huy

tốt vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị ở
cơ sở, Lạng Sơn còn không ít thôn, tổ dân phố
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hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Một trong
những nguyên nhân của tình hình trên là tổ
chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các lực
lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố
còn yếu kém, hoạt động chưa hiệu quả. Để
nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng,
tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham
gia công việc ở thôn, tổ dân phố ở miền núi,
biên giới, vùng dân tộc thiểu số của Lạng Sơn,
cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện cơ sở
chính trị, pháp lý cấp Trung ương và cấp tỉnh
làm cơ sở đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo
của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Để tạo cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc
cho hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức
chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia công
việc ở thôn, tổ dân phố, Trung ương cần ban
hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh
đạo hệ thống chính trị ở cơ sở, trọng tâm là
thôn, tổ dân phố; tổng kết Pháp lệnh thực hiện
dân chủ ở xã, phường, thị trấn và ban hành
Luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
sửa đổi, bổ sung Luật hòa giải ở cơ sở; ban
hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh,
trật tự ở cơ sở.

Tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung Nghị quyết
của HĐND tỉnh quy định về chức danh, phụ
cấp chức danh, mức khoán kinh phí hoạt
động… của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị
- xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở
thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2020/QĐ-
uBND ngày 3-10-2020 của uBND tỉnh Lạng
Sơn về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn,
tổ dân phố theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt
động của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị -
xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở
thôn, tổ dân phố.

Thứ hai, đổi mới nội dung, phương pháp
hoạt động của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân
phố, cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng, tổ

chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia
công việc ở thôn, tổ dân phố.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày
25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa
XII) về 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, phát huy
tính tích cực, chủ động và tự chủ, nhằm nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
ở cấp thôn, tổ dân phố, góp phần xây dựng,
hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân
cư thôn, tổ dân phố dưới sự chủ trì của mặt
trận Tổ quốc và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp
ủy đảng, sự quản lý của chính quyền cấp xã.
Trong điều kiện là tỉnh miền núi, biên giới,
vùng dân tộc thiểu số, tỉnh chỉ đạo phân công
theo cơ chế tỉnh nắm đến xã, huyện nắm đến
thôn và xã nắm đến hộ gia đình. Tăng cường
sự lãnh đạo của đảng ủy xã, phường, thị trấn
và chi bộ đảng đối với việc thành lập và hoạt
động của các tổ chức ở thôn, tổ dân phố.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đối
với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ
các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các
lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân
phố và thực hiện kiêm nhiệm đối với các chức
danh chủ chốt, nhằm góp phần đổi mới, nâng
cao chất lượng nội dung và phương thức hoạt
động của các thôn, tổ dân phố. Lựa chọn, bố
trí những đảng viên, công dân nhiệt tình, trách
nhiệm, có điều kiện, khả năng, có lý tưởng
cách mạng, sẵn sàng hoạt động vì cộng đồng
đảm nhận vị trí chi hội trưởng, chi hội phó các
chi hội ở thôn, tổ dân phố. Tăng cường hỗ trợ,
động viên, tôn vinh đội ngũ chi hội trưởng, chi
hội phó các chi hội vì đội ngũ này là những
người hoạt động trên tinh thần tự nguyện, cống
hiến vì cộng đồng.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp cơ
sở thường xuyên quan tâm, hướng dẫn cụ thể,

(Xem tiếp trang 14)
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Một số giải pháp 

TAÊNG CÖÔØNG COÂNG TAÙC ÑAÛNG NGOAØI NÖÔÙC
ThS. NGuYễN ĐắC THàNH

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao

Ngày 31-3-1961 là một mốc son, trở
thành ngày truyền thống của  công tác
đảng ngoài nước với việc Ban Bí thư

Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 16-
NQ/TW khẳng định “Về nguyên tắc các đảng
bộ ngoài nước là những đảng bộ trực thuộc
Trung ương Đảng” và quyết định thành lập Ban
Cán sự đảng ngoài nước. Trải qua hơn 60 năm
xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của
Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các
cơ quan liên quan, công tác đảng ngoài nước
có những đóng góp quan trọng vào việc thực
hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng
trong các thời kỳ cách mạng. 

Năm 1961, cán bộ, đảng viên của ta đi công
tác, học tập ở 21 quốc gia. Cuối những năm
1980, khi nước ta tăng cường hợp tác lao động
với các nước XHCN, cán bộ, đảng viên đi công
tác, lao động, học tập ở 54 quốc gia và vùng
lãnh thổ. Đến nay, sự có mặt của cán bộ, đảng
viên trải rộng trên 130 quốc gia và vùng lãnh
thổ trên thế giới là minh chứng sống động về
sự phát triển mạnh mẽ của đất nước sau đổi
mới. Thực hiện chủ trương đa phương hoá, đa
dạng hoá quan hệ đối ngoại, chủ động và tích
cực hội nhập quốc tế, cán bộ, đảng viên ra nước
ngoài công tác, học tập, lao động với số lượng
ngày càng tăng, phạm vi hoạt động ngày càng
rộng, góp phần làm cầu nối thúc đẩy, làm  sâu
sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam với thế
giới. Đồng thời, toàn cầu hóa và hội nhập quốc
tế, dưới tác động của cách mạng 4.0 mở ra

nhiều cơ hội chưa từng có cho đảng viên khi ra
nước ngoài nhưng cũng đặt ra những yêu cầu
mới cho công tác đảng ngoài nước. 

Với quan điểm công tác đảng ngoài nước là
một bộ phận không tách rời của công tác đảng
nói chung, hệ thống tổ chức đảng và đảng viên
ở ngoài nước góp phần quan trọng trong xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Chính trị và Ban
Bí thư đã ban hành hơn 30 văn bản chỉ đạo thực
hiện công tác này. Tiêu biểu như Nghị quyết số
38-NQ/TW ngày 16-5-1981 của Ban Bí thư về
tổ chức đảng ngoài nước và Chỉ thị số 51-
CT/TW ngày 13-4-2005 của Ban Bí thư về
tăng cường công tác đảng ở ngoài nước trong
tình hình mới. Nhiều văn bản được ban hành
vào những thời khắc lịch sử quan trọng của đất
nước và quốc tế, kịp thời lãnh đạo các tổ chức
đảng và đảng viên ở nước ngoài ứng phó với
những thay đổi, biến động lớn của tình hình
mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ
cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
công tác đảng ngoài nước luôn được quan tâm
và được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình
hình quốc tế và trong nước, đáp ứng tốt nhất
yêu cầu nhiệm vụ. Nhờ đó, hệ thống tổ chức
đảng ngoài nước được giữ vững, tiếp tục hoàn
chỉnh và phát triển, đóng góp vào sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

1. tình hình công tác đảng ngoài nước
trong giai đoạn hiện nay

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa
XII) ngày 26-11-2019, Bộ Chính trị ban hành
Quyết định số 209-QĐ/TW của Bộ Chính trị



hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ
Ngoại giao, giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Bộ
Ngoại giao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác
đảng ngoài nước. Sau gần 3 năm triển khai,
Quyết định 209-QĐ/TW đã giúp phát huy sức
mạnh tổng hợp, khai thác tối đa lợi thế của công
tác đối ngoại và công tác đảng ngoài nước để
thực hiện thắng lợi các mục tiêu cũng như xây
dựng và phát triển Đảng trong điều kiện hội
nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Công tác
đảng ngoài nước không bị gián đoạn mà còn
nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động ổn định
hơn. Các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn các
đảng bộ, chi bộ ngoài nước thông suốt, công tác
quản lý đảng viên nước ngoài được chú trọng.
Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại
giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025,
Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã xây dựng Chương
trình hành động trong đó có nội dung tăng
cường công tác đảng ngoài nước. Đội ngũ cán
bộ chuyên trách công tác đảng được quan tâm
đào tạo, bồi dưỡng. Các cơ quan tham mưu giúp
việc cho Đảng ủy Bộ được kiện toàn với những
cán bộ chuyên trách có kinh nghiệm thực tiễn
trong công tác đảng ngoài nước. Ban Cán sự
đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Đảng ủy Bộ
tăng cường công tác nghiên cứu tham mưu cho
Trung ương các văn bản về công tác đảng ngoài
nước như: Tham mưu với Ban Bí thư ban hành
Quy định số 43-QĐ/TW ngày 26-11-2021 về
chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở
hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy Bộ
Ngoại giao; đang trình Ban Bí thư Đề án sửa
đổi, bổ sung và ban hành quy định mới thay thế
Quy định số 228-QĐ/TW ngày 7-2-2014 về
nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý
đảng viên ở nước ngoài. Nhờ đó, hệ thống văn
bản chỉ đạo công tác đảng ngoài nước tiếp tục
được hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động của các tổ chức đảng ở ngoài nước, đồng
thời giải quyết những vấn đề mới trong thời kỳ
đất nước hội nhập toàn diện, sâu rộng. 

Thực hiện chủ trương đa phương hóa, đa
dạng hoá quan hệ đối ngoại, chủ động và tích
cực hội nhập quốc tế, quan hệ hợp tác kinh tế -
thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, trao đổi
văn hoá, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân
dân… của Việt Nam với các nước được tăng
cường và đi vào chiều sâu. Việc kết nối giữa
Việt Nam với quốc tế ngày càng mở rộng, số
lượng đảng viên, người Việt Nam ra nước
ngoài ngày càng đông, đa dạng về thành phần,
mục đích và hình thức. 

Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến nay tình
hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh
chóng, phức tạp. Hòa bình, hợp tác, phát triển
là xu thế chủ đạo, song cạnh tranh giữa các
nước lớn tiếp tục trở nên gay gắt. Đại dịch
CoVID-19 bùng phát và lây lan từ đầu năm
2020 trên toàn cầu đã và đang tác động sâu sắc
tới đời sống chính trị, kinh tế thế giới. Cuộc
sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước
ngoài trong đó có lực lượng đảng viên chịu tác
động về mọi mặt, đặt ra nhiều thách thức chưa
từng có đối với công tác đảng ngoài nước.
Xung đột Nga - u-crai-na làm nảy sinh những
thách thức mới trong việc triển khai công tác
đảng ngoài nước. Đảng viên giờ đây ra nước
ngoài với mục đích đa dạng như đi công tác,
làm việc, lao động, học tập, đầu tư, kinh doanh,
du lịch, chữa bệnh… đòi hỏi nhiều phương
pháp quản lý khác nhau. Các thế lực thù địch
ngày càng chống phá mạnh mẽ, đặt ra nhiều
khó khăn, thách thức trong công tác phát triển
đảng viên ở nước ngoài. Trong khi đó, yêu cầu
tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng đòi
hỏi cần quan tâm đến cả số lượng và chất lượng
trong công tác phát triển đảng viên. 

Khác với công tác đảng ở trong nước, công
tác đảng ngoài nước có những đặc thù riêng. Ở
xa nước nhà, xa Trung ương, xa các bộ, ban,
ngành trong nước; hoạt động phân tán và trải
rộng trên phạm vi toàn thế giới với những đặc
điểm về địa lý, kinh tế, văn hoá và chính trị - xã
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hội của từng nước, từng vùng khác nhau. Vấn
đề tổ chức, quản lý đảng viên ở ngoài nước rất
khó khăn bởi đảng viên phân tán, trải rộng trên
khắp thế giới, lưu lượng đảng viên biến động
lớn, trung bình khoảng 30% mỗi năm. Phần
nhiều các tổ chức đảng ở ngoài nước không có
chính quyền cùng cấp, nhân sự cấp ủy thường
xuyên biến động theo nhiệm kỳ công tác. Đảng
viên ở ngoài nước vừa chịu sự tác động của tình
hình nước sở tại vừa chịu ảnh hưởng của tình
hình trong nước và quốc tế, tiếp cận với các
kênh thông tin đa dạng, đa chiều, dễ trở thành
mục tiêu của các thế lực thù địch. Trong khi đó,
mỗi địa bàn sở tại lại có đặc thù riêng, đòi hỏi
phải tìm ra biện pháp xử lý phù hợp, thỏa đáng. 

2. Một số giải pháp 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ,

một trong những quan điểm chỉ đạo của Đảng
ta là “kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng
để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa”(1); trong thúc đẩy đất
nước phát triển nhanh và bền vững thì “xây
dựng Đảng là then chốt”(2); trong xây dựng
Đảng cần “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng”(3). Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII)
đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày
16-6-2022 yêu cầu “tăng cường công tác quản
lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra
nước ngoài công tác, học tập, lao động…”.
Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở nước
ngoài nói riêng và tăng cường công tác đảng
ngoài nước trong tình hình mới là nhiệm vụ
mang tính thời sự và cấp thiết lúc này. 

Hơn 60 năm triển khai công tác đảng ngoài
nước đã rút ra một số bài học kinh nghiệm,
trong đó có một số điểm quan trọng là: Công
tác xây dựng Đảng ở ngoài nước phải được
thực hiện toàn diện, đồng bộ từ việc thực hiện
nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt
đảng, chỉnh đốn TCCSĐ, phát triển đội ngũ
đảng viên đồng thời với bảo vệ nội bộ Đảng,
phát huy vai trò của tổ chức đảng. 

Tại Hội nghị “Tăng cường xây dựng Đảng,
nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước
triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội
Đảng lần thứ XIII” trong khuôn khổ Hội nghị
Ngoại giao lần thứ 31, đồng chí Võ Văn
Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực
Ban Bí thư đã chỉ đạo một số phương hướng
lớn trong triển khai công tác đảng ngoài nước.
Trước những vấn đề mới và trong bối cảnh đất
nước tích cực hội nhập toàn diện và sâu rộng,
cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

Một là, lãnh đạo bảo đảm thực hiện tốt
nhiệm vụ chính trị, góp phần vào nhiệm vụ
chung của Ngành Ngoại giao đã được Đại hội
XIII của Đảng đề ra: “Tiếp tục phát huy vai trò
tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và
giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy
động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất
nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.
Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao
Nhà nước và đối ngoại nhân dân”(4). 

Hai là, tăng cường đổi mới, nâng cao chất
lượng, hiệu quả xây dựng Đảng về chính trị, tư
tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ ở ngoài nước.
Trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên và tập trung ngăn chặn,
đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường tính tiên
phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở
ngoài nước, nhất là người đứng đầu các cơ quan
đại diện - các đồng chí đại sứ, bí thư cấp ủy.
Công tác tư tưởng chính trị, thông tin, tuyên
truyền của các tổ chức đảng ngoài nước phải
chủ động, nhạy bén hơn nữa, tạo sự đồng thuận
và ủng hộ rộng rãi của cộng đồng người Việt
Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Coi trọng công tác bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy. Chú trọng xây
dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng

(Xem tiếp trang 22)
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nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi
dưỡng 

Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, sau 25
năm, Vĩnh Phúc đã có những bước chuyển to
lớn về mọi mặt, tốc độ phát triển kinh tế bình
quân đạt 7,1%/năm, cao hơn bình quân cả
nước. Trong công tác xây dựng Đảng, hằng
năm có trên 90% chi, đảng bộ trên địa bàn tỉnh
đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và hoàn
thành tốt nhiệm vụ trở lên. Một trong những
yếu tố quan trọng để có được kết quả trên là
trình độ chuyên môn, năng lực công tác của
đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở, cấp ủy viên ngày
càng được nâng lên (543/563 bí thư cấp ủy cơ
sở có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại
học, chiếm tỷ lệ 96,5%). 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ
sở nói chung, bí thư cấp ủy cơ sở nói riêng,

Tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc hằng
năm rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt
nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tiếp theo. Trên
cơ sở quy hoạch cán bộ, xây dựng và thực
hiện kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo,
quản lý, nghiệp vụ công tác đảng, cập nhật
kiến thức về những nội dung mới của quy
định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, quy
định, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát, thi
hành kỷ luật đảng, các văn bản mới về công
tác xây dựng Đảng mà Trung ương, tỉnh mới
ban hành cho đội ngũ cấp ủy viên các chi,
đảng bộ cơ sở… Qua đó, nâng cao năng lực
đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Cuối năm 2021, Đảng bộ tỉnh Lào Cai có
614 TCCSĐ với 614 bí thư cấp ủy cơ sở, 1.878
cấp ủy viên. Đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở ngày
càng khẳng định được vị trí, vai trò và tầm
quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.
Trình độ mọi mặt của đội ngũ này cũng được
nâng lên, trong số 614 chi, đảng bộ cơ sở, 227
bí thư có trình độ sau đại học; 387 đồng chí có
trình độ đại học, cao đẳng. Về trình độ lý luận
chính trị, 392 bí thư có trình độ cao cấp, cử
nhân; 213 có trình độ trung cấp; trình độ lý
luận sơ cấp, chưa qua đào tạo chỉ có 9 đồng
chí, chiếm 1,5%. 

Để nâng cao năng lực đội ngũ bí thư cấp ủy
cơ sở, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên
tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ
trực thuộc Tỉnh ủy có giải pháp, kế hoạch bồi
dưỡng, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý,

XAÂY DÖÏNG ÑOÄI NGUÕ BÍ THÖ CAÁP UÛY CÔ SÔÛ 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Đỗ KHÁNH CHI
Trường Đại học Phenikaa

Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi
mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ,
thời gian qua, cấp ủy các cấp luôn quan tâm
xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm
chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng
lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, đơn vị. Trong đó, việc xây dựng đội
ngũ bí thư cấp ủy nói chung, bí thư cấp ủy
xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là bí thư
cấp ủy cơ sở) nói riêng luôn được quan tâm.
Bởi cơ sở như đáy phễu, mọi đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
đều “rót” vào cuộc sống nơi này.



nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí
thư các đảng bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu trong
tình hình mới. Nhiệm kỳ 2015-2020, có hơn
15.000 lượt cấp ủy viên, bí thư các chi, đảng
bộ cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng, trong đó đào
tạo chuyên môn có hơn 2.600 lượt; đào tạo lý
luận chính trị có trên 2.300 lượt; bồi dưỡng
nghiệp vụ có gần 11.000 lượt. Từ năm 2020
đến nay, đã có hơn 3.000 lượt cấp ủy viên, bí
thư cấp ủy cơ sở được đào tạo, tập huấn và bồi
dưỡng nghiệp vụ. Đội ngũ cấp ủy viên và bí
thư cấp ủy cơ sở sau khi được đào tạo, bồi
dưỡng trở về địa phương, cơ quan, đơn vị đều
có nhận thức chính trị vững vàng hơn, trình độ,
kiến thức và năng lực ngày càng nâng cao, đáp
ứng tốt yêu cầu công tác. Hiện Tỉnh ủy Lào
Cai đang thực hiện Đề án số 18-ĐA/Tu ngày
16-4-2021 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lào Cai
giai đoạn 2020-2025”, trong đó có đội ngũ cấp
ủy viên cơ sở. 

Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của
cả nước, Thủ đô Hà Nội luôn đi đầu trong công
tác cán bộ. Để xây dựng đội ngũ bí thư cấp ủy
cơ sở vừa “hồng” vừa “chuyên” đáp ứng yêu
cầu thực tiễn, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Trường
Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đổi mới việc
xây dựng nội dung, chương trình học tập theo
hướng thiết thực, gắn với thực tiễn để công tác
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thực chất,
hiệu quả hơn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII và Nghị
quyết số 04-NQ/Tu ngày 31-5-2021 của
Thành ủy về “Tập trung xây dựng và nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ
2020-2025 và những năm tiếp theo”, BTV
Thành ủy đã giao Ban Tổ chức Thành ủy,
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ
chức 5 lớp bồi dưỡng cho 579 bí thư đảng ủy
xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Tại
lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu
18 chuyên đề với các nội dung như: Những

vấn đề chung về lý luận chính trị; tổng quan
công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế -
xã hội của TP. Hà Nội; nhiệm vụ, quyền hạn
của bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn; kỹ
năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống
trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của
bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn; kiến thức,
kỹ năng cơ bản về tổ chức, hoạt động của hệ
thống chính trị xã hội cấp cơ sở… Đặc biệt,
các học viên còn có 4 buổi thảo luận chuyên
đề để trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, từ đó trau
dồi, hoàn thiện bản thân và tự tin vận dụng trực
tiếp vào lĩnh vực mà mình công tác.

Ở Tuyên Quang, đại hội đảng bộ cấp cơ sở
nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy chất lượng đội
ngũ bí thư cấp ủy cơ sở ngày càng được nâng
lên. Tổng số bí thư cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ
2020-2025 là 429 đồng chí; trong đó, nữ chiếm
10,5%, tăng 2,2% so với nhiệm kỳ trước,
người dân tộc thiểu số chiếm 31,9%, tăng
0,2%; trình độ chuyên môn đại học trở lên
chiếm 93,2%, tăng 24,6%; trình độ lý luận
chính trị trung cấp chiếm 49,2%; cao cấp, cử
nhân chiếm 48,7%, tăng 5,4%. 

Huyện Hàm Yên sau khi kiện toàn bộ máy
lãnh đạo các địa phương, Huyện ủy giao cho
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp
với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức
các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao
năng lực của đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở. Các
bài giảng chú trọng cập nhật kiến thức mới, bồi
dưỡng những kiến thức về vận động, tập hợp
quần chúng, vấn đề dân tộc, tôn giáo, các kỹ
năng xử lý tình huống ở cơ sở để cán bộ có thể
vận dụng trong thực tiễn ở địa phương, cơ
quan, đơn vị. Thời gian tới, để nâng cao chất
lượng đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở, huyện tiếp
tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho
đội ngũ cấp ủy cơ sở, gắn kết giữa đào tạo và
bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với chuyên
môn, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ;
tăng cường rà soát, bổ sung quy hoạch để phát
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hiện những nhân tố mới đưa vào quy hoạch;
trong quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ cần đổi
mới và trẻ hóa đội ngũ để đảm bảo tính liên tục
và kế thừa.

Rèn luyện từ thực tiễn
Luân chuyển cán bộ được Đảng xác định là

giải pháp để rèn luyện, đào tạo cán bộ trong
thực tiễn có hiệu quả. Những năm qua, Tỉnh ủy
Quảng Ninh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt với
những cách làm phù hợp nên đội ngũ cán bộ của
tỉnh trưởng thành nhanh chóng, phát huy hiệu
quả tích cực. Trước kia, một số trường hợp cán
bộ được điều động, luân chuyển về giữ cương
vị cấp phó ở địa phương, đơn vị chỉ một thời
gian ngắn trước khi đại hội đảng diễn ra, chủ
yếu để trải nghiệm thực tiễn, “tráng men” để hồ
sơ đủ điều kiện, thì nhiều trường hợp điều động,
luân chuyển vừa qua được giao nắm giữ vị trí
người đứng đầu. Khác biệt này là rất lớn vì chỉ
có người đứng đầu mới thể hiện rõ năng lực,
bản lĩnh, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.
Hiện nay, sau sắp xếp, luân chuyển, Quảng
Ninh đang thực hiện 85% bí thư đảng ủy xã,
phường, thị trấn không là người địa phương.
Đội ngũ cán bộ được luân chuyển về giữ cương
vị bí thư cấp ủy cơ sở thông qua rèn luyện, thử
thách đã từng bước trưởng thành, thể hiện được
năng lực, sở trường, góp phần thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, đánh giá cán bộ
luân chuyển để có phương án bố trí phù hợp
luôn được Tỉnh ủy Quảng Ninh chú trọng. Quy
định 2138/QĐ/Tu ngày 6-5-2020 của Tỉnh ủy
về luân chuyển cán bộ đã quy định định kỳ 6
tháng, 1 năm hoặc đột xuất, các cấp có thẩm
quyền tiến hành đánh giá, nhận xét cán bộ luân
chuyển theo Quy định của Bộ Chính trị về
“Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ
Đảng”. Sau thời gian luân chuyển, cơ quan tổ
chức một lần nữa đánh giá, nhận xét về cán bộ
luân chuyển. Sự đánh giá, giám sát chặt chẽ,
kịp thời này không chỉ giúp cán bộ điều động,

luân chuyển có thêm động lực, nỗ lực làm việc,
mà còn giúp tổ chức đảng nắm bắt kịp thời
chuyển biến của cán bộ, những điểm mạnh, hạn
chế để xem xét bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng
cán bộ hợp lý, đúng người, đúng việc nhất. 

BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ đạo và thực
hiện luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ là phó
các sở, ban, ngành, đoàn thể; trưởng, phó các
phòng chuyên môn các ban xây dựng Đảng của
tỉnh chỉ định tham gia BCH, BTV cấp huyện
và bố trí làm bí thư cấp ủy một số xã, phường,
thị trấn. Theo đó, để khẳng định năng lực lãnh
đạo của bản thân, hằng năm các đồng chí bí thư
cấp ủy cơ sở có chương trình hành động cụ thể
trong việc giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm,
cấp bách của địa phương, đơn vị. Qua đó, bảo
đảm sự lãnh đạo kịp thời, toàn diện của cấp ủy,
người đứng đầu cấp ủy đối với nhiệm vụ chính
trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Những năm qua, Tỉnh ủy Sơn La luôn quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác luân
chuyển cán bộ cấp huyện về cơ sở. Công việc
này được tiến hành thường xuyên và hiệu quả,
không chỉ khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín
trong công tác cán bộ mà còn giúp nhiều địa
phương tháo gỡ khó khăn; góp phần rèn luyện,
thử thách, giúp cán bộ trưởng thành hơn trong
thực tiễn và củng cố, kiện toàn, tăng chất
lượng đội ngũ cán bộ ở địa phương. Từ năm
2017 đến nay, tỉnh luân chuyển 102 đồng chí
từ huyện, thành phố về xã, phường, thị trấn.
Trong đó, 65 đồng chí luân chuyển về giữ chức
vụ bí thư đảng ủy. Qua đánh giá, hằng năm có
trên 90% cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt
nhiệm vụ. Hầu hết cán bộ được rèn luyện về
phẩm chất chính trị, kỹ năng, chuyên môn, tư
duy, phong cách và bản lĩnh; tích lũy được
nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn; có
quan điểm, cách nhìn nhận và phương pháp
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc cụ thể,
sát thực tế hơn; tạo uy tín và quan hệ tốt trong
nội bộ đơn vị, địa phương và nhân dân nơi
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chuyển đến; góp phần cùng cấp ủy, chính
quyền thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, tiêu chí nông thôn mới, đô thị
văn minh. 

Nhằm tăng cường nhân sự cho cơ sở, BTV
Thành ủy Bắc Giang đã luân chuyển nhiều lượt
cán bộ về xã, phường đảm nhiệm vị trí lãnh
đạo chủ chốt. 5 năm qua, TP. Bắc Giang đã
luân chuyển, điều động 27 cán bộ, trong đó
luân chuyển 16 cán bộ lãnh đạo và trong quy
hoạch, bố trí đảm nhận các chức danh chủ chốt
như bí thư, phó bí thư thường trực đảng ủy;
chủ tịch và phó chủ tịch uBND cấp xã. Nhờ
được đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn nên cán
bộ luân chuyển từng bước tích lũy kinh
nghiệm, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, chỉ
đạo, quản lý, điều hành, thực hiện tốt nhiệm
vụ chính trị ở cơ sở. 

Tính đến nay, toàn huyện Sơn Dương
(Tuyên Quang) đã có 16 xã thực hiện bí thư
cấp ủy không là người địa phương. Khi được
luân chuyển, nhiều bí thư cấp ủy đã phát huy
kinh nghiệm, trình độ, năng lực, góp phần
hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, xây dựng tổ chức đảng nơi luân chuyển

đến đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.
Những cán bộ luân chuyển đó đều khẳng định
được mình bằng năng lực, uy tín, lãnh đạo địa
phương đi đầu trong thực hiện các phong trào
xây dựng nông thôn mới của huyện như: Tam
Đa, Thiện Kế, Trường Sinh, Sơn Nam... Thực
tiễn đó cho thấy chủ trương bố trí bí thư cấp
ủy không là người địa phương rất có ý nghĩa
trong thử thách, rèn luyện cán bộ, giúp nâng
cao bản lĩnh, kỹ năng trong giải quyết các vấn
đề đặt ra, lãnh đạo địa phương hoàn thành tốt
nhiệm vụ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân
ghi nhận, đánh giá cao. 

Thực tiễn cho thấy các cấp ủy viên, nhất là
bí thư cấp ủy không chỉ am hiểu công tác đảng
mà còn phải có trình độ nghiệp vụ chuyên
môn, am hiểu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh, giáo dục, nắm được thế mạnh của địa
phương, đơn vị; có năng lực tổ chức, quy tụ
đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động. Có như thế, họ mới đủ sức tổ
chức thực hiện nghị quyết, xây dựng cơ quan,
địa phương, đơn vị vững mạnh, góp phần quan
trọng để phát triển kinh tế - xã hội ở địa
phương, đơn vị r

chi tiết các hoạt động, đồng thời giảm thiểu các
yêu cầu mang tính chất hành chính đối với các
tổ chức ở thôn, tổ dân phố. Tăng cường và đẩy
mạnh hoạt động của các tổ liên gia, tổ tự
quản…, qua đó nâng cao tính liên kết cộng
đồng ở khu dân cư. 

Thứ ba, có chính sách hợp lý đối với trưởng
thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ, đảng viên
các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội,
các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ
dân phố.

Có chính sách phù hợp đối với trưởng thôn,
tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ các tổ chức đảng,

tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham
gia công việc ở thôn, tổ dân phố là rất cần thiết
để lực lượng này bảo đảm cuộc sống, yên tâm
thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Ngoài chế độ phụ cấp và các chế độ về y tế, bảo
hiểm xã hội, Trung ương cần ban hành quy
định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức
danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức
chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức
danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ
dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham
gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ
kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố... r

Lạng Sơn xây dựng...
(Tiếp theo trang 7)
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5 giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ ở thanh hóa
COÙ NAÊNG LÖÏC VAØ KHAÙT VOÏNG COÁNG HIEÁN

Vũ VăN Quế
Trường Đại học Tài chính - Marketing

Đổi mới khâu đánh giá, quy hoạch, đào
tạo cán bộ

Trong công tác cán bộ, Tỉnh ủy Thanh Hóa
xác định hai khâu quan trọng nhất là đánh giá
cán bộ và sắp xếp, điều động, luân chuyển cán
bộ. Từ đó, đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể
nhằm tạo sự chuyển biến thực chất, hiệu quả
trong công tác này.

Ngày 13-2-2012, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh
Hóa ban hành Nghị quyết số 04-NQ/Tu “Về
tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới
mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu
Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm
2020”. Nghị quyết xác định công tác đánh giá,
bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ
là khâu trọng tâm, đột phá. Trên tinh thần đó,
các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị thực
hiện nghiêm túc việc rà soát, quy hoạch, đánh
giá, nhận xét cán bộ, xây dựng kế hoạch, đề án
nhân sự cụ thể, bảo đảm quy trình, dân chủ,
công khai, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của

cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Để khắc phục khâu yếu trước đây là đánh giá

cán bộ, Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành tiêu chí
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập
thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, làm
cơ sở đánh giá, nhận xét cán bộ hằng năm và
cả nhiệm kỳ. Theo đó, đánh giá cán bộ phải
trên quan điểm toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát
triển. Bố trí, sử dụng cán bộ phải căn cứ yêu
cầu, nhiệm vụ, công tác thực tiễn đặt ra. Việc
bổ nhiệm cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản
lý tiếp tục được mở rộng dân chủ, có cạnh
tranh. Các khâu trong công tác cán bộ được
thực hiện bài bản, chặt chẽ, bảo đảm giữ vững
nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp,
toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ
cán bộ của hệ thống chính trị. 

Cùng với đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo làm
tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố
trí và sử dụng đúng cán bộ. Kết hợp chặt chẽ việc
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng những

Trong lần đầu tiên về thăm tỉnh Thanh Hóa, ngày 20-2-1947, Chủ tịch Hồ
Chí Minh chỉ rõ: “Tỉnh Thanh Hóa theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu
mẫu, nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự
điều khiển sắp đặt… sự điều khiển sắp đặt này phụ thuộc vào yếu tố nhân
lực, vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý”(1). Khắc ghi lời dạy của Người,
tròn 75 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đồng sức, đồng lòng,
từng bước phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán
bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị,
đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đương đầu với khó khăn,
thử thách, nỗ lực hành động vì lợi ích chung.



cán bộ đủ tiêu chuẩn với việc kiên quyết đưa ra
khỏi vị trí lãnh đạo, quản lý những cán bộ thiếu
phẩm chất và năng lực ở những nơi trì trệ, yếu
kém, mất đoàn kết kéo dài. Căn cứ vào kết quả
đánh giá rút ra nhận xét, kết luận về mức độ hoàn
thành nhiệm vụ, khả năng, triển vọng phát triển
của từng cán bộ để bổ nhiệm, đào tạo, rèn luyện,
thử thách trong thực tiễn. Đồng thời kiên quyết
đưa những người không đủ tiêu chuẩn, tha hóa,
biến chất ra khỏi hệ thống chính trị.

Nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và
đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đáp ứng yêu
cầu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên
tiến, tỉnh chủ trương tuyển chọn cán bộ, công
chức trẻ đưa đi nước ngoài đào tạo nhằm tạo
nguồn cán bộ kế cận. Đồng thời xây dựng, cập
nhật các hướng dẫn mới, áp dụng quy chế đánh
giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là mở rộng
kênh đánh giá, lấy hiệu quả công việc làm
thước đo trong đánh giá cán bộ. Trên cơ sở
quan tâm phát hiện đối tượng nguồn, thực hiện
quy hoạch “động” và “mở”, chăm lo đào tạo,
bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ bảo đảm
khoa học, biện chứng, khách quan, sâu sát, cụ
thể trong đánh giá, sử dụng cán bộ. 

Đột phá trong luân chuyển cán bộ
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh
Hóa cho biết: “Công tác luân chuyển cán bộ
những năm qua đã tạo được sự chuyển biến
tích cực về nhận thức, từng bước khắc phục tư
tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ
ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị;
góp phần đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ
trong thực tiễn, để cán bộ có phương pháp lãnh
đạo, chỉ đạo, sâu sát, toàn diện hơn”(2).

Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện
thận trọng, bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ,
khách quan và dân chủ. Từ tháng 6-2012 đến
nay, Thanh Hóa đã điều động, luân chuyển trên
1.900 lượt cán bộ các cấp, ngành. Trong đó, từ
tỉnh về các huyện có 104 cán bộ thuộc diện

BTV Tỉnh ủy quản lý, 63 đồng chí từ huyện lên
tỉnh, 25 cán bộ từ huyện này sang huyện khác,
ngành này sang ngành khác. Cán bộ thuộc diện
BTV cấp ủy huyện và tương đương quản lý có
301 lượt được điều động, luân chuyển về các
xã, 151 lượt từ xã lên huyện, 382 đồng chí từ
xã này sang xã khác và 840 lượt cán bộ khác ở
các cấp, ngành. 25/27 huyện, thị xã, thành phố
có một trong ba chức danh chủ chốt không là
người địa phương; 502 đơn vị cấp xã, chiếm
gần 90% tổng số xã, phường, thị trấn bố trí một
trong ba chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy,
chủ tịch uBND không là người địa phương.
Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên
các lĩnh vực, góp phần tinh giản, cơ cấu lại đội
ngũ, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ được điều động, luân chuyển của tỉnh
đều trong diện quy hoạch, có trình độ chuyên
môn, lý luận chính trị đạt chuẩn, trải qua các
cương vị công tác, nhiều người trưởng thành từ
cơ sở... Điều động, luân chuyển, đề bạt cán bộ
đều bảo đảm quy trình, chú trọng xem xét
phong trào ở địa phương, thành tích của tập thể
gắn với trách nhiệm người đứng đầu, theo tinh
thần lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Có thể khẳng định, Thanh Hóa thực hiện sắp
xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu,
lại đội ngũ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh,
vị trí việc làm, bước đầu phát huy được năng
lực, trình độ, sở trường của đội ngũ cán bộ, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác cán
bộ được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ ở tất cả
các khâu.

Những đổi mới, chuyển biến tích cực trong
công tác cán bộ đã giúp Thanh Hóa từng bước
xây dựng được đội ngũ cán bộ có khát vọng
cống hiến, nhằm cụ thể hóa một cách sinh
động, hiệu quả những chủ trương của Đảng
trong cuộc sống. Từ đó, huy động tối đa nguồn
lực, khơi thông những “điểm nghẽn”, hoàn
thiện cơ chế, hành động quyết liệt, hiệu quả,
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tận dụng thời cơ để bứt phá đi lên.
hạn chế cần khắc phục
Đánh giá về đội ngũ cán bộ của tỉnh, tại Hội

nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng
năm 2021, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh Thanh Hóa cho rằng: “Chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức của Thanh Hóa từng
bước được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ
phận cán bộ yếu về năng lực, trình độ, phương
pháp, tác phong công tác không phù hợp với vị
trí công việc, tính chủ động, tự chịu trách
nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy
chế lao động và đạo đức công vụ chưa cao. Vẫn
thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà
khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều
lĩnh vực”(3). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng
định, xây dựng đội ngũ cán bộ sáng tạo, dám
nghĩ, dám làm là chìa khóa đưa Thanh Hóa trở
thành cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc
và tỉnh kiểu mẫu vào năm 2045.

Cùng với đó, công tác đánh giá cán bộ vẫn còn
tình trạng đánh giá chưa thực chất, qua loa, nể
nang. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức vẫn còn tình trạng chưa bám sát quy hoạch,
đào tạo không đúng chuyên ngành, vị trí công
tác; một số cán bộ năng lực chuyên môn hạn chế,
tinh thần, trách nhiệm không cao nhưng chưa
được thay thế hoặc bố trí lại kịp thời.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số
chi bộ còn hạn chế; chưa kịp thời phát hiện,
uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng và xử lý
những sai phạm của cán bộ, đảng viên; công
tác tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu
chưa cao; có nơi còn khó khăn trong phân công
nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên; nguồn nhân
sự bố trí làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố
gặp khó khăn; có nơi đánh giá, phân loại đảng
viên chưa thực chất...

Mục tiêu, giải pháp xây dựng đội ngũ cán
bộ đến năm 2025

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định:
“Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét
trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội
ngũ cán bộ”. Theo đó, để xây dựng đội ngũ cán
bộ lãnh đạo, quản lý có khát vọng cống hiến,
Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chú trọng khơi dậy ý
thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên để
mỗi người nhận thức rõ hơn trách nhiệm của
bản thân, biết tự trui rèn, tự đào tạo, không
ngừng phát huy phẩm chất, năng lực của mình,
luôn chủ động trong công tác, dám phá vỡ rào
cản lạc hậu, tạo động lực phát triển. 

Thực hiện Nghị quyết trên, uBND tỉnh
Thanh Hóa ban hành Quyết định số 587/QĐ-
uBND ngày 10-2-2022 “Về việc phê duyệt kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-
2025”. Trong đó, xác định mục tiêu xây dựng,
phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có
bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu
phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh; nâng cao toàn diện chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, bảo đảm định
hướng phát triển nguồn nhân lực trong các cơ
quan, đơn vị theo từng giai đoạn. Cụ thể là,
phấn đấu đến năm 2025: (1) 100% cán bộ,
công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy
định trước khi bổ nhiệm ngạch, trước khi bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý;
25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện đạt
trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; 25% cán bộ
lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện dưới 40
tuổi có khả năng làm việc trong môi trường
quốc tế. (2) Hằng năm, có ít nhất 80% cán bộ,
công chức được cập nhật kiến thức pháp luật,
được bồi dưỡng về văn hóa công vụ; 70% cán
bộ, công chức được bồi dưỡng, cập nhật kiến
thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ.
(3) 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ
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chuyên môn từ trung cấp trở lên; 90% công
chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp
với vị trí đảm nhiệm; hằng năm, có ít nhất 60%
cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức
công vụ; có 20% cán bộ, công chức cấp xã và
15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp
xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh
vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ
ngoại ngữ bậc 3 trở lên. (4) 100% cán bộ, công
chức người dân tộc Kinh công tác tại vùng có
đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng được ít nhất
một thứ tiếng dân tộc tại địa bàn công tác. (5)
Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
được bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao kỹ năng,
phương pháp hoạt động ít nhất 1 lần trong thời
gian 2 năm.

Để đạt mục tiêu đê ̀ra, Thanh Hóa cần thực
hiện đồng bộ nhóm giải pháp sau:

Một là, tổng kết, đánh giá và tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/Tu ngày
12-3-2012 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa
(khóa XVII) “Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán
bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp
ứng yêu cầu Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên
tiến” gắn với quán triệt, triển khai và tham
mưu tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán
bộ; nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả công
tác tham mưu về quy trình công tác cán bộ, từ
phát hiện, đánh giá đến quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, bổ
nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác
cán bộ mà trọng tâm là công minh, công bằng
trong đánh giá và sử dụng cán bộ. Đánh giá cán
bộ phải căn cứ vào hiệu quả công tác, sản phẩm
cụ thể, tạo được chuyển biến rõ nét trong mỗi
ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Từ đó công
khai kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhất
là cán bộ lãnh đạo, quản lý để cán bộ, đảng viên
và nhân dân theo dõi, giám sát...

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số

18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội
nghị lần thứ 6, BCH Trung ương (khóa XII) về
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
39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị
“Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ
cán bộ công chức, viên chức”.

Bốn là, nâng cao chất lượng thẩm định các
đề án về công tác tổ chức bộ máy, rà soát, sắp
xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên
chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ
thống chính trị.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát, kịp thời tham mưu cho cấp ủy sắp xếp, điều
động, luân chuyển, thay thế những cán bộ sa
sút về phẩm chất đạo đức, năng lực yếu kém,
có dấu hiệu mất đoàn kết, để địa phương, đơn
vị trì trệ, yếu kém kéo dài.

Ngày 5-8-2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị
quyết số 58-NQ/TW “Về xây dựng và phát
triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045”. Đây là nghị quyết mang tính
lịch sử, thể hiện rõ sự quan tâm, kỳ vọng của
Trung ương, để Thanh Hóa tận dụng thời cơ,
vận hội mới nổi trội, khác biệt, bứt phá vươn
lên, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc
của Tổ quốc, hiện thực hóa khát vọng lớn lao,
đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu”
như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong
muốn r

-----
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG-ST,

H.2011, tập 5, tr.73. (2) “Thanh Hóa luân chuyển
37 cán bộ cấp tỉnh giữ các chức danh chủ chốt cấp
huyện”, Báo điện tử VOV, ngày 23-6-2022. (3) Tiếp
tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây
dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu,
trong sáng, tinh thông”, Báo Thanh Hóa, ngày 6-
1-2022.
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XAÂY DÖÏNG ÑOÄI NGUÕ CAÙN BOÄ CAÁP XAÕ 
là người dân tộc thiểu số ở bình thuận

THàNH SÁNG

Chuyển biến tích cực
Năm 2010, Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành

Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã,
phường, thị trấn đến năm 2015 (theo Quyết
định số 07-QĐ/Tu ngày 21-10-2010 của BTV
Tỉnh ủy Bình Thuận). Tiếp đó, Tỉnh ủy ban
hành Nghị quyết số 05-NQ/Tu ngày 27-5-
2012 về xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ dân
tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 

Triển khai Đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy,
cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo tuyên
truyền, quán triệt các văn bản về công tác cán
bộ của Trung ương và của tỉnh đến cán bộ,
đảng viên. Qua đó, việc xây dựng đội ngũ cán
bộ xã là người dân tộc thiểu số được các cấp
ủy trong tỉnh nhận thức khá sâu sắc và đầy đủ.
Đa số cấp ủy các xã đều xây dựng chủ trương,
kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ theo đúng
hướng dẫn của cấp trên và bám sát điều kiện
cụ thể ở cơ sở. 

Cùng với đó, Tỉnh ủy Bình Thuận đã từng

bước cụ thể hóa các tiêu chuẩn cán bộ cấp xã
là người dân tộc thiểu số phù hợp với yêu cầu
về chuyên môn, phẩm chất đạo đức, năng lực,
trình độ. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu phù hợp
giữa các chức danh lãnh đạo, quản lý, giữa các
ngành, nghề, giữa các độ tuổi, các địa bàn, lĩnh
vực công tác, giới tính, các dân tộc, thành phần
xuất thân. 

Công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ
được chú trọng. 5 năm qua, Tỉnh ủy Bình
Thuận đã quan tâm chỉ đạo xây dựng, rà soát,
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ là người
dân tộc thiểu số các cấp, đặc biệt là cấp xã.
Theo đó, công tác tạo nguồn cán bộ cấp xã là
người dân tộc thiểu số được đẩy mạnh và nâng
cao chất lượng. Các cấp ủy tập trung khắc
phục được tình trạng quy hoạch khép kín trong
từng ngành, cục bộ địa phương; quan tâm phát
hiện và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số trẻ, có
triển vọng. 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban
hành Nghị quyết số 05-NQ/Tu ngày 27-5-
2012 về “Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ
dân tộc thiểu số và huyện Phú Quý”; ban hành
Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có
trình độ sau đại học ở nước ngoài, giai đoạn
2016-2025” (kèm theo Quyết định số
1403/QĐ-uBND ngày 26-5-2017 của uBND
tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án 100
giai đoạn 2). Thực hiện Đề án, hằng năm các
cơ quan, địa phương, đơn vị cử hàng trăm lượt
cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc
thiểu số tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng

Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng duyên hải
Nam Trung Bộ, dân số trên 1,2 triệu người,
có 34 dân tộc thiểu số với hơn 105.092
người, chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh.
Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận
cư trú đan xen khắp tỉnh. Xác định rõ tầm
quan trọng của công tác cán bộ, thời gian
qua tỉnh Bình Thuận đã có nhiều giải pháp
cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp
xã là người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.



lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn do các
cấp, ngành tổ chức. Tỉnh cũng có những chính
sách ưu đãi nhằm khuyến khích, động viên
những cán bộ dân tộc thiểu số trẻ, có trình độ,
năng lực để đào tạo, thu hút, tạo điều kiện cho
họ về tham gia công tác ở xã, phường, thị trấn. 

Cùng với đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
chuyên môn, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý
luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước
được chú trọng, nhằm bảo đảm yêu cầu trước
khi đề bạt, bổ nhiệm và chuẩn hóa cán bộ. Từ
đó, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ cấp
xã là người dân tộc thiểu số được nâng lên cả
về số lượng và chất lượng. Đến hết năm 2020,
đội ngũ cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu
số có trình độ đại học là 102/167 đồng chí
(61,1%), trình độ cao đẳng là 4/167 đồng chí
(2,4%), trình độ trung cấp là 43/167 đồng chí
(25,7%). Về trình độ lý luận chính trị, có 2/167
đồng chí (1,2%) có trình độ cao cấp, 147/167
đồng chí (88%) trình độ trung cấp. Việc bồi
dưỡng các kỹ năng tin học, ngoại ngữ cũng
được quan tâm, 140/167 đồng chí (83,8%) có
chứng chỉ tin học, 113/167 đồng chí (67,7%)
có chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B, C… 

Công tác bố trí, sử dụng, luân chuyển và
thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ
cấp xã là người dân tộc thiểu số được triển khai
đồng bộ. uBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành
Quyết định số 22/2020/QĐ-uBND ngày 31-7-
2020 quy định việc bố trí số lượng cán bộ,
công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn
tỉnh; Quyết định số 49/2012/QĐ-uBND ngày
20-11-2012 về việc ban hành quy định về
chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và
chính sách luân chuyển, điều động cán bộ,
công chức, viên chức của tỉnh. Trên cơ sở đó,
việc bố trí, sử dụng, luân chuyển đội ngũ cán
bộ cấp xã, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý là
người dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh được thực
hiện thống nhất, bảo đảm đúng người, đúng
việc, đúng đối tượng, đúng sở trường, năng lực

công tác. Ngoài các tiêu chuẩn chung về phẩm
chất và năng lực, cán bộ được bổ nhiệm phải
có khả năng vận động, tập hợp, đoàn kết nhân
dân các dân tộc thiểu số và có sự tín nhiệm của
người dân.

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh
giá, khen thưởng, kỷ luật đội ngũ cán bộ cấp xã
là người dân tộc thiểu số được chú trọng.
uBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số
55/2015/QĐ-uBND ngày 28-10-2015 về việc
ban hành Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ
và người hoạt động không chuyên trách ở xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Quyết định
số 25/2018/QĐ-uBND ngày 3-8-2018 về việc
ban hành quy chế về công tác thi đua, khen
thưởng. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã là người
dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng
còn tổ chức việc tự kiểm tra hằng năm; kịp thời
xử lý những cán bộ có biểu hiện suy thoái,
giảm sút uy tín. Công tác đánh giá cán bộ được
thực hiện nghiêm túc, công khai và hiệu quả,
tạo tiền đề để thực hiện tốt các khâu khác trong
công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Một số tồn tại, hạn chế
Hiện nay một số cấp ủy ở cơ sở vẫn chưa

nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan
trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói
chung và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã là
người dân tộc thiểu số nói riêng. Do đó, chưa
thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực
hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương
về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số. Việc
thực hiện các nội dung liên quan tới xây dựng
đội ngũ cán bộ ở cơ sở có nơi chưa đổi mới,
sáng tạo, chưa thực sự quan tâm đến các đối
tượng là người dân tộc thiểu số. Một số cấp ủy
chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực
hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút
kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp
xã là người dân tộc thiểu số, nhất là việc xây
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dựng và cụ thể hóa các tiêu chuẩn cán bộ. Do
vậy, việc lựa chọn cán bộ cấp xã là người dân
tộc thiểu số vẫn còn hạn chế, dẫn đến chất
lượng đội ngũ cán bộ chưa cao. Một số cấp ủy,
tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai
trò của công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ
cấp xã là người dân tộc thiểu số nên việc tổ
chức thực hiện còn chậm và lúng túng. Việc
triển khai thực hiện chính sách đào tạo, bồi
dưỡng của một số địa phương vẫn chưa đồng
bộ, chưa xây dựng thành chương trình, kế
hoạch cụ thể. Số lượt cán bộ cấp xã là người
dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo còn thấp;
đến cuối năm 2020, cán bộ cấp xã là người dân
tộc thiểu số có trình độ trung học cơ sở vẫn còn
khá nhiều (12,6%), còn 10/167 đồng chí (6%)
chưa qua đào tạo về chuyên môn, 18/167 đồng
chí (10,8%) chưa qua đào tạo lý luận chính trị
và 160/167 đồng chí (95,8%) chưa qua đào tạo
về quản lý nhà nước. Việc bố trí, sử dụng, luân
chuyển đội ngũ cán bộ cấp xã là người dân tộc
thiểu số ở một số nơi số lượng còn ít; bố trí cán
bộ chưa phù hợp với chuyên môn đào tạo, sở
trường. Về thực hiện chính sách đối với đội
ngũ cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số vẫn
còn những hạn chế, chưa động viên, khuyến
khích kịp thời tinh thần làm việc của cán bộ ở
cơ sở. Một số nơi công tác đánh giá cán bộ,
kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật chưa khách
quan, chưa kịp thời…

giải pháp đồng bộ
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình

Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu
rõ: “Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ các
cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang
tầm nhiệm vụ, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ,
cán bộ là người dân tộc thiểu số...”. Để hiện
thực hóa Nghị quyết, Tỉnh ủy đang chỉ đạo các
cấp, các ngành thực hiện đồng bộ một số giải
pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm

của các cấp ủy đảng và cán bộ được giao nhiệm
vụ trong thực hiện công tác xây dựng đội ngũ
cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số. Mở các
lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng
cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ chuyên
môn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong
đó có công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã
là người dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò của
cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã
hội và nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ
cấp xã là người dân tộc thiểu số. 

Hai là, tiếp tục cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ
là người dân tộc thiểu số, vừa bảo đảm tiêu
chuẩn cán bộ nói chung, vừa phù hợp với đặc
điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng địa
phương. Trong đó, các cấp ủy cần tiến hành
đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ đương chức
và dự nguồn để làm cơ sở quy hoạch cán bộ
cấp xã là người dân tộc thiểu số cho các nhiệm
kỳ sau. Khi đánh giá cán bộ dân tộc thiểu số
phải xem xét nhiều mặt, nhiều khía cạnh, công
tâm, khách quan, khắc phục cách đánh giá
phiến diện, hẹp hòi và định kiến. 

Ba là, thực hiện tốt các khâu trong công tác
cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác quản lý,
đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ cấp xã
là người dân tộc thiểu số. Đổi mới quy trình,
chế độ tuyển dụng, tuyển chọn cán bộ cấp xã
là người dân tộc thiểu số nhằm thu hút người
có đức, có tài, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu.
Chú trọng phát hiện và mạnh dạn sử dụng cán
bộ trẻ được đào tạo cơ bản, giao những công
việc thích hợp, tạo điều kiện để họ rèn luyện,
thử thách, trưởng thành trong thực tiễn. 

Bốn là, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc
thực hiện và đánh giá các khâu thi tuyển, đào
tạo, quy hoạch, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ
cấp xã là người dân tộc thiểu số. Tiếp tục đổi
mới nội dung và phương pháp giảng dạy liên
quan đến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số. Hướng
nội dung đào tạo, bồi dưỡng vào các vấn đề
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thiết thực liên quan đến thực thi nhiệm vụ,
nâng cao kỹ năng cơ bản, cải cách hành chính.
Tăng cường cơ sở vật chất, tạo môi trường
thuận lợi cho cán bộ cấp xã làm việc. Xây
dựng và thực hiện các chế độ, chính sách đãi
ngộ, tôn vinh, khen thưởng đối với cán bộ cấp
xã là người dân tộc thiểu số.

Năm là, phát huy mạnh mẽ tinh thần tự học
tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ cấp xã là
người dân tộc thiểu số. Mỗi cán bộ người dân
tộc thiểu số phải chủ động, tích cực học tập,
bồi dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn,
vươn lên về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong tình hình mới r

vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên
môn đối ngoại, ngoại ngữ, có khả năng vận
động, tập hợp quần chúng. Kịp thời kiện toàn tổ
chức, cấp ủy ở ngoài nước, bố trí cán bộ chuyên
trách công tác đảng ngoài nước tại các cơ quan
đại diện ở địa bàn chiến lược, quan trọng, có số
lượng đảng viên đông, cộng đồng lớn.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đảng,
đảng viên kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư
tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập
dân tộc gắn với CNXH; kiên định đường lối đổi
mới của Đảng và những vấn đề có tính nguyên
tắc trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao bản
lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng
bộ. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh
về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời
đại và phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”,
trong đó bất biến là lợi ích của quốc gia, dân tộc,
vạn biến là cách ứng phó tài tình, khéo léo, linh
hoạt, kết hợp hài hòa giữa mềm dẻo và kiên
quyết, giữa chiến lược và sách lược, giữa chủ
động và sáng tạo trong tình huống cụ thể. 

Bốn là, Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính
trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm đến công tác
đảng ngoài nước. Trong đó, cần chú trọng tăng
cường hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu
cho Đảng về công tác đảng ngoài nước, để từ
đó hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực
hiện, giải quyết những vấn đề mới đặt ra cho
công tác đảng ngoài nước trong thời kỳ hội

nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, góp phần
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
TCCSĐ và chất lượng đảng viên ở nước ngoài.
Sớm tổng kết và tham mưu cho Trung ương
Đảng ban hành chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số
51-CT/TW ngày 13-4-2005 của Ban Bí thư về
tăng cường công tác đảng trong tình hình mới. 

Năm là, xây dựng cơ chế phối hợp liên
ngành để triển khai tốt công tác đảng ngoài
nước, qua đó tăng cường công tác phối hợp với
các ban, bộ, ngành liên quan để chăm lo công
tác tư tưởng chính trị, quản lý, tập hợp đảng
viên và quần chúng ở nước ngoài. 

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát các tổ chức đảng, đảng viên ở ngoài nước
bảo đảm đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt
đảng, phù hợp với điều kiện, đặc thù ở ngoài
nước. Đặc thù của công tác đảng ở ngoài nước
đặt ra yêu cầu cần sớm nghiên cứu, tham mưu
ban hành quy trình kiểm tra, giám sát ở ngoài
nước để tăng cường hiệu quả trong công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ngoài. 

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ngành
Ngoại giao nói chung và của công tác đảng
ngoài nước nói riêng, Đảng ủy Bộ Ngoại giao
tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác đảng ngoài
nước về mọi mặt, đưa công tác đảng ngoài nước
có thêm bước phát triển mới, góp phần hiệu quả
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
trong thời kỳ hội nhập toàn diện và sâu rộng r

-----
(1), (2), (3), (4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn

kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập
2, tr.324; tập 1, tr.162.

Một Số giải pháp...
(Tiếp theo trang 10)
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kỳ 2: “Bắt bệnh” tìm nguyên nhân

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.

Có hiện tượng “Dùng thợ mộc làm nghề
thợ rèn”

Bác Hồ từng nhấn mạnh: “Mục đích lựa
chọn cán bộ là dùng nhân tài cần phải hợp lý,
chớ “dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn”. Trong
nhiều trường hợp, chúng ta đã làm rất đúng quy
trình, quy định nhưng lại chọn không đúng
người, đúng việc, khiến nhiều cán bộ “ngồi
nhầm chỗ”. Chẳng hạn, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc
Ninh Nguyễn Nhân Chinh xuất thân là cử nhân
chuyên ngành cờ vua lại được chỉ định làm Bí

thư Thành ủy Bắc Ninh. Trước nhiều ý kiến trái
chiều của dư luận, chỉ sau 15 ngày đồng chí này
đã được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám
đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh
Bắc Ninh. Theo PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó
Chủ tịch Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng
Trung ương, thời gian qua công tác cán bộ cũng
gây nhiều băn khoăn. Xây dựng khung tiêu
chuẩn chức danh chung đối với cán bộ là đúng
nhưng khi lựa chọn con người cụ thể thì nhiều
tiêu chuẩn chức danh chưa thật sự phù hợp.

Hiện nay, có biểu hiện không ít cán bộ có suy
nghĩ quyết chí phấn đấu theo “con đường thăng
quan tiến chức” bằng mọi giá. Bởi khi trở thành
quan chức sẽ có nhiều đặc quyền, đặc lợi. Điều
này tất yếu trong nhiều trường hợp đã phát sinh
hệ quả là sản sinh ra những nhà quản lý, nhà
lãnh đạo kém, đồng thời đánh mất những
chuyên gia, nhà khoa học giỏi. Chẳng hạn,
trường hợp bác sỹ Nguyễn Quang Tuấn,
nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai -
chuyên gia đầu ngành, “bàn tay vàng” trong
lĩnh vực phẫu thuật tim của nước nhà. Những
cống hiến của ông Tuấn trong việc chữa bệnh,

Nhiệm kỳ Đại hội XIII mới đi được một
phần ba chặng đường nhưng không ít cán
bộ cấp cao “nhúng chàm” bị xử lý kỷ luật.
6 tháng đầu năm 2022 đã có 27 cán bộ thuộc
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý vướng
vòng lao lý. Điều này khiến một bộ phận cán
bộ, đảng viên đánh giá công tác cán bộ của
chúng ta đang thật sự có vấn đề và đó là hệ
quả tất yếu của việc lựa chọn, sử dụng cán
bộ không đúng người, đúng việc. Nguyên do
của thực trạng này bắt nguồn từ đâu?
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cứu người, đặc biệt trong việc phát triển nền Y
học Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phẫu thuật
tim không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, cũng
chỉ vì phấn đấu theo “con đường quan chức”
mà ông Tuấn được cất nhắc, đưa vào vị trí
Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, rồi Giám đốc
Bệnh viện Bạch Mai. Thế rồi những sai phạm
của ông Tuấn không bắt nguồn từ yếu tố
chuyên môn mà liên quan đến lĩnh vực điều
hành, quản lý với những vi phạm về các gói
thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế. 

Có tội thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng
và Nhân dân nhưng nhiều người cảm thấy tiếc
cho “đôi bàn tay vàng” của bác sỹ Tuấn. Giá
như không đi theo con đường quan chức, đôi
bàn tay ấy còn cứu được biết bao người. Để đào
tạo một bác sỹ giỏi chuyên môn bậc cao như
bác sỹ Tuấn không đơn giản, có thể mất hàng
chục năm. Điều này khiến những người làm
công tác tổ chức - cán bộ phải suy ngẫm về tư
duy chọn cán bộ, về tiêu chuẩn mà chúng ta
đang đặt ra khi bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý,
nhất là ở những lĩnh vực đặc thù. Bởi, điểm
mấu chốt vẫn là chưa chọn đúng người và bố
trí đúng việc. Bởi vậy, Bác Hồ từng nói “dùng
người cũng như dùng gỗ”. Nếu con người ấy
đưa vào vị trí đúng thì họ sẽ phát huy hết tài
năng, sở trường, sở đoản. Nhưng cũng những
con người ấy khi đưa vào vị trí không đúng,
nhiều khi làm thui chột tài năng của người ta,
cái tài của họ sẽ không được phát huy để cống
hiến cho sự nghiệp chung của đất nước, của dân
tộc, thậm chí còn dẫn họ đến sai lầm, phạm tội.

Bác Hồ nhắc nhở: Thường chúng ta không
biết tùy tài mà dùng người. Thí dụ: thợ rèn thì
bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao.
Thành thử hai người đều lúng túng. Nếu biết tuỳ
tài mà dùng người thì hai người đều thành công.

Đánh giá cán bộ nặng về định tính
Việc lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ chưa

đúng người, đúng việc bắt nguồn từ việc chưa
đánh giá đúng cán bộ. Đánh giá cán bộ hiện nay

vẫn còn cảm tính, nể nang, dễ dãi và có phần
định kiến. Đó sẽ là một “mối nguy” lớn bởi khi
không đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của
cán bộ thì không thể bố trí đúng người vào
đúng vị trí. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng
Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng nhận định, nguyên
nhân dẫn đến sự “xộc xệch” trong việc bố trí,
sắp xếp, sử dụng cán bộ thời gian qua bắt
nguồn từ việc các tiêu chuẩn cụ thể đối với cán
bộ mà chúng ta đề ra chủ yếu mang tính chất
định tính. Mà đã định tính thì việc đo đếm rất
khó khăn. Ví dụ, làm thế nào để có thể đo đếm
sự trung thành của cán bộ, đảng viên với Đảng
và Tổ quốc, tôn trọng Hiến pháp, pháp luật?
Chúng ta đề ra các tiêu chuẩn định tính thì dễ,
nhưng xây dựng được bộ công cụ để đo đếm
các tiêu chuẩn đó một cách khách quan, chính
xác khó hơn nhiều. Đo đếm sai, không thể lựa
chọn đúng.

Những tiêu chuẩn cán bộ hiện nay dù đúng
nhưng chưa sát, chưa nhận diện, phác hoạ được
chân dung của cán bộ theo chức danh. Đôi khi
những tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ cấp cao
áp dụng cho một cán bộ, công chức bình thường
vẫn hoàn toàn phù hợp. Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng từng nhấn mạnh, BCH Trung ương
là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của
Đảng. Nhưng một câu hỏi được các cán bộ,
đảng viên đang đặt ra liệu rằng các đồng chí Ủy
viên Trung ương hiện nay đã thật sự là “linh
hồn”, nòng cốt nhất trong số hơn 5 triệu đảng
viên hay chưa? Quá trình sàng lọc, lựa chọn,
bầu cử đã khách quan, công tâm để các đồng chí
này thật sự trở thành những người tinh hoa
nhất? Bởi chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp
hàng loạt cán bộ cấp cao bị xem xét, thi hành
kỷ luật, cá biệt có những đồng chí bị khai trừ ra
khỏi Đảng và bị xử lý hình sự. Điều này khiến
ta nhớ đến câu chuyện Bí thư Tỉnh ủy Bình
Dương Trần Văn Nam, lãnh đạo cấp cao đầu
tiên bị xử lý kỷ luật sau Đại hội XIII, dù trước
đó ông này đã “lọt” qua quy trình giới thiệu ứng



cử nghiêm ngặt của Đảng để “ngồi” vào ghế Ủy
viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đồng chí Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó
Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra
Trung ương, những sự việc đau lòng về cán bộ
cho thấy chúng ta đã có những thiếu sót rất lớn
trong khâu lựa chọn cán bộ. Đây là vấn đề mà
những người làm tổ chức phải tìm ra nguyên
nhân để có giải pháp. “Ngày xưa khi lựa chọn
cán bộ cấp Trung ương quản lý, chúng tôi phải
bàn thảo rất kỹ, đánh giá nhiều chiều, nâng lên
đặt xuống. Ban Tổ chức Trung ương đề xuất,
Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính
Trung ương, Ban Dân vận Trung ương… cho
ý kiến rồi Văn phòng Trung ương Đảng sẽ cho
ý kiến tiếp và tiếp thu, tập hợp các ý kiến, sau
đó mới báo cáo trình Ban Bí thư. Nếu các ý
kiến có sự khác nhau thì Thường trực Ban Bí
thư sẽ triệu tập các cơ quan trên lại, phân tích
rõ các vấn đề. Tôi từng nhiều lần được anh
Phan Diễn, lúc đó là Thường trực Ban Bí thư
mời lên để trao đổi về các ý kiến phản biện” -
Đồng chí Vũ Quốc Hùng cho biết.

Hiện nay, một số cán bộ trong thời gian ngắn
luân chuyển quá nhiều vị trí công tác khiến
nhiều người đánh giá luân chuyển chỉ là hình
thức “tráng men”. Theo nguyên Phó Chủ nhiệm
Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
chúng ta chưa vội đánh giá việc này là tốt hay
không tốt nhưng bố trí, sắp xếp cán bộ như vậy
là chưa ổn, bởi tại mỗi nơi cán bộ luân chuyển
đến cần phải có thời gian để họ rèn luyện, thử
thách. “Những người mà mỗi năm lại lên một
vị trí sẽ khiến dư luận bàn tán rất nhiều. Họ sẽ
đặt câu hỏi sao anh này đa tài như vậy hay
chúng ta thiếu cán bộ đến mức độ nào mà chỉ
có anh đó mới làm được…”, đồng chí Vũ Quốc
Hùng nhấn mạnh.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc
hội Nguyễn Sĩ Dũng nhận định, “điểm nghẽn”
lớn nhất trong bố trí, sử dụng cán bộ hiện nay
là chưa có sự phân công rõ ràng giữa Đảng và

Nhà nước trong việc quản trị nhân lực công.
Điều này sẽ dẫn tới sự chồng chéo, trùng lặp
trong công tác cán bộ, làm cho quy trình nhân
sự rất phức tạp, tốn thời gian, công sức. Cách
thức lựa chọn nhân sự với các tiêu chuẩn chính
trị đang được áp một cách đại trà cho cả nền
công vụ làm cho việc lựa chọn người tài trở nên
khó khăn và thiếu chính xác.

Chủ nghĩa cá nhân nảy nở
Đa số các cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật

chủ yếu đều xuất phát từ nguyên nhân vi phạm
nguyên tắc tập trung dân chủ và có biểu hiện
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo
thống kê của Ban Tổ chức Trung ương, từ năm
2016 đến năm 2020, có 1.623 đảng viên tham
ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để
dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực
và có hơn 25.000 đảng viên suy thoái hoặc có
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
(chiếm 0,5% tổng số đảng viên bị xử lý kỷ
luật). Điều này cho thấy tình trạng chạy chức,
chạy quyền, chạy chỗ... đã làm sai lệch các tiêu
chí, khung tiêu chuẩn về bố trí và sử dụng cán
bộ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có
quyền, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược,
suy thoái về đạo đức, lối sống, tham ô, tham
nhũng, lợi ích nhóm… là hệ quả tất yếu của
việc lựa chọn, sử dụng cán bộ không đúng.

Theo đồng chí Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội
đồng tư vấn về văn hoá - xã hội, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời xưa làm
gì có ai hiểu thế nào là chạy chức, chạy quyền.
Đảng giao cái gì phải cố gắng làm cho đến nơi
đến chốn, mà không làm được thì xin Đảng cho
rút. Chứ bây giờ không những chạy chức, chạy
quyền mà còn chạy bằng cấp, chạy luân
chuyển. Vì sao? Vì họ cho rằng, đảng viên, cán
bộ chủ chốt thì lợi ích sẽ đi đôi với trách nhiệm
và quyền hạn.

Việc cán bộ bị xử lý kỷ luật, thậm chí là xử
lý hình sự có xu hướng ngày càng tăng một
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phần do không ít cán bộ làm công tác tham
mưu cho Đảng trong công tác cán bộ đã bị ảnh
hưởng, bị tác động bởi nhiều nguyên nhân nên
đã không công tâm, khách quan. Hiện nay công
cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhiều thành
phần theo cơ chế thị trường định hướng XHCN
đã đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề rất khác so
với thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ. Lúc
này, vấn đề lợi ích đã có sự khác nhau. Bác Hồ
đã dạy cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt phải
là “người khổ trước thiên hạ, sướng sau thiên
hạ”; “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”
thì trong cơ chế thị trường định hướng XHCN,
ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ,
đảng viên đã không làm tròn điều này.

Khi chuẩn bị Nghị quyết số 07-NQ/TW về
đại đoàn kết dân tộc và tăng cường mặt trận
đoàn kết dân tộc thống nhất, cố Thủ tướng
Phạm Văn Đồng lúc đó trên cương vị Cố vấn
BCH Trung ương có đề cập đến việc “không
đổi mới thì chết, không phát triển kinh tế nhiều
thành phần thì chết nhưng phát triển kinh tế
nhiều thành phần theo cơ chế thị trường nhưng
không nhấn mạnh đến định hướng XHCN
cũng chết”. Có thể thấy, thời gian qua chúng
ta phát triển kinh tế nhiều thành phần theo cơ
chế thị trường nhưng chưa tập trung đến nơi
đến chốn vấn đề định hướng XHCN nên hệ
quả tất yếu đã xảy ra khi một bộ phận doanh
nhân thiếu tinh thần yêu nước, lấy lợi nhuận
làm mục tiêu đã “móc ngoặc”, câu kết với các
cán bộ có chức, có quyền nhưng thoái hóa,
biến chất, gây ra những hậu quả nghiêm trọng
với đất nước, với nhân dân. Những bài học
thông qua các vụ án FLC, Tân Hoàng Minh,
AIC, hay rõ ràng nhất là đại án Việt Á và
những chuyến bay giải cứu đã khiến chúng ta
thấm thía điều này. Một bộ phận cán bộ, đảng
viên, thậm chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán
bộ cấp chiến lược của Đảng đã bị mờ mắt bởi
lợi ích vật chất. 

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân của

việc dùng không đúng người là khâu bổ nhiệm,
sắp xếp cán bộ ở một số nơi còn theo tư duy “6
ệ” (tiền tệ, quan hệ, đồ đệ, hậu duệ, ngoại lệ, trí
tuệ), không vì việc chọn người, không vì lợi ích
địa phương, cơ quan, đơn vị, quốc gia, dân tộc.

bỏ sót nhân tài?
Quan điểm nhất quán từ trước đến nay của

Đảng ta là trọng dụng nhân tài, lựa chọn cán bộ
hội tụ cả tài và đức. Tuy nhiên, thời gian qua
hình như chúng ta đang bỏ phí một nguồn nhân
lực lớn là nhân tài ngoài Đảng. Trong hệ thống
chính trị nước ta, ngay từ cấp trưởng phòng,
thậm chí ở đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp
có vốn Nhà nước, nhiều nơi quy định “cứng”
tiêu chuẩn bổ nhiệm phải là đảng viên, thành
ra phạm vi lựa chọn cán bộ, tìm nhân tài chỉ bó
hẹp trong Đảng. Trong khi một lực lượng lớn
trí thức ngoài Đảng hay lực lượng học sinh,
sinh viên học tập ở nước ngoài trở về nước với
ước mong được cống hiến cho đất nước lại
chưa được khai thác và trọng dụng tối đa. 

Thời gian gần đây, ở nước ta xuất hiện dòng
dịch chuyển nhân lực trái quy luật bình thường
khi một lực lượng lớn lao động có xu hướng
chuyển từ khu vực công sang khu vực tư. Một
hiện tượng đáng lo ngại là nhiều bác sỹ, điều
dưỡng, y tá viết đơn xin nghỉ việc, chuyển ra
ngoài làm. Ngay tại TP. Hồ Chí Minh, gần 6.200
công chức, viên chức xin nghỉ việc trong vòng
hai năm rưỡi qua. Cá biệt tại Đồng Nai, hai vợ
chồng đang giữ chức danh phó giám đốc sở
cùng lúc xin nghỉ việc. Nguyên do có thể bắt
nguồn từ nhiều nguyên nhân như thu nhập, áp
lực công việc, sở thích, đam mê, môi trường
công tác hoặc không được trọng dụng, phát huy
sở trường, khả năng… Tuy nhiên, dù nguyên
nhân là gì nhưng nếu những người làm công tác
tổ chức - cán bộ còn chưa tìm ra được giải pháp
đích đáng để hóa giải vấn đề này thì đó vẫn còn
là mối nguy cơ, tạo nên những phản ứng dây
chuyền. Điều này sẽ khiến đất nước thất thoát
và lãng phí một nguồn lực chất xám lớn r
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Quan điểm nhất quán của Đảng và nhà
nước

Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân
ta đã và đang đặt ra yêu cầu đưa nước ta trở
thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở
thành nước công nghiệp hiện đại, theo định
hướng XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng
phồn vinh, hạnh phúc. Để hoàn thành nhiệm vụ
này, Đại hội XIII của Đảng khẳng định phải:
“Tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp,
nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu. Tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là
cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy
tín, ngang tầm nhiệm vụ...”. Một trong những
giải pháp quan trọng là đổi mới công tác đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong đó, đổi mới nội
dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
GÓC NHÌN ĐA CHIỀU 

MINH ANH 

Cán bộ và công tác cán bộ không những là khâu then chốt trong công tác xây
dựng Đảng, mà còn là khâu then chốt trong mọi hoạt động của Đảng ta. Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: “Tập trung xây dựng
đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất,
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Bác Hồ căn dặn: “Phải đào tạo một mớ
cán bộ phụ trách, có gan làm việc, ham làm việc. Có thế Đảng mới thành công.
Nếu đào tạo một mớ cán bộ nhát gan, dễ bảo “đập đi, hò đứng”, không dám phụ
trách. Như thế là một việc thất bại cho Đảng”. Bên cạnh những thành công, công
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn không ít những vướng mắc, băn khoăn… Tạp
chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm bài hai kỳ “Đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ: Góc nhìn đa chiều” của tác giả Minh Anh bàn về vấn đề trên.

Kỳ 2: Để lấp “khoảng trống” 
trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Bản chất của quá trình đào tạo, bồi
dưỡng phải là quá trình phát triển năng lực
cho cán bộ, công chức. Mục tiêu cuối cùng
của đào tạo, bồi dưỡng là xây dựng và phát
triển đội ngũ cán bộ thực sự có năng lực, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, đào tạo, bồi
dưỡng phải xác định những “khoảng trống”
trong năng lực lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ
chuyên môn, tư tưởng chính trị… của cán bộ
để “lấp đầy”; đồng thời, phải định hình
những năng lực cần phải có của họ trong
giai đoạn tiếp theo để thông qua công tác
đào tạo, bồi dưỡng trang bị năng lực cho họ
trước những biến động của môi trường làm
việc cũng như môi trường xã hội trong nước
và thế giới. Như vậy, kết quả công tác đào
tạo, bồi dưỡng mới được coi là thành công. 



dưỡng cán bộ các cấp trong điều kiện kinh tế
thị trường, hội nhập quốc tế và Cách mạng công
nghiệp 4.0 cần đặc biệt quan tâm.

Quán triệt và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
“học để làm việc”, “làm việc gì thì học để làm
việc ấy cho tốt”, thời gian qua đã có đổi mới nội
dung, chương trình, phương pháp, hình thức
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Theo đó, chú trọng
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo tiêu
chuẩn chức danh và vị trí việc làm sát với yêu
cầu, nhiệm vụ thực tế; kết hợp đào tạo, bồi
dưỡng ở trong nước với nghiên cứu, học tập ở
nước ngoài thông qua các đề án của Đảng, của
Nhà nước, cũng như chương trình hợp tác về
đào tạo, bồi dưỡng ký kết giữa Chính phủ Việt
Nam và Chính phủ các nước, như: Đề án đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước
ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 165) của
Bộ Chính trị (triển khai từ năm 2009, nay đã có
sự chuyển hướng theo Kết luận số 39-KL/TW
ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị), Đề án 322
của Thủ tướng Chính phủ, Dự án hợp tác với
Chính phủ Nhật Bản... Từ năm 2020 đến nay,
dịch CoVID-19 bùng phát và diễn biến phức
tạp ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới
khiến cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
bị ảnh hưởng, nhất là trong thời gian nhiều tỉnh,
thành trong cả nước thực hiện giãn cách xã hội.
Theo Kết luận số 39-KL/TW, từ nay đến năm
2025 mỗi năm chúng ta cử 400 cán bộ đi bồi
dưỡng ở nước ngoài, còn giai đoạn 2026-2030,
mỗi năm Việt Nam sẽ cử khoảng 500 cán bộ ra
nước ngoài bồi dưỡng, trong đó trung hạn 50
người, ngắn hạn 300, ngoại ngữ 150. Mỗi năm,
Đảng và Nhà nước bỏ ra 1,4 tỷ uSD cho
khoảng 100.000 cán bộ đi học ở nước ngoài
nhưng lại không sử dụng được số trí thức này.
Cán bộ đã được đào tạo, bồi dưỡng với những
hình thức phong phú, cơ hội học tập, giao lưu,
cọ xát nhiều, nhưng tại sao “đông nhưng chưa
mạnh”, chưa có nhiều cán bộ có khả năng làm
việc trong môi trường quốc tế? Trong 3.000 tiến

sỹ được đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách
nhà nước, 65% chọn ở lại nước ngoài. Trong số
cán bộ về nước thì 27% làm trong các cơ quan
nhà nước, số còn lại bỏ việc.

Tại Hội nghị ghi nhận tâm tư, nguyện vọng
của các tầng lớp nhân dân khu vực phía Nam do
Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ
chức sáng 19-8-2022, Phó Chủ tịch Hiệp hội
doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Peter Hồng
cho biết: Hiện có khoảng 500.000 trí thức là con
em người Việt ở nước ngoài được đào tạo bài
bản, nhiều người muốn về Việt Nam làm việc
nhưng gặp khó khăn chủ yếu về chế độ, chính
sách. Hoặc việc chỉ đạo tổ chức thực hiện và
kiểm tra việc thực hiện các thể chế đã ban hành
về cán bộ, công chức còn chậm và thiếu kiên
quyết; cách quản lý cán bộ, công chức ở nhiều
ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương về cơ
bản chưa có sự đổi mới… 

Lời giải từ thực tiễn
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ, trước hết cần bảo đảm nguyên
tắc “thực tiễn sâu sắc”. Người cho rằng, phương
thức đào tạo, huấn luyện phải cụ thể, thiết thực,
căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của nghề nghiệp,
trình độ cán bộ để tiến hành. Đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn,
lấy thực tiễn làm mục đích. Thứ hai, đề cao tính
chủ thể và đối tượng trong “huấn luyện”. Theo
Người, không phải ai cũng có thể tham gia công
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người làm công
tác này phải thực sự là tấm gương về đạo đức
và công tác, không ngừng học hỏi, tu dưỡng.
Thứ ba, không ngừng đổi mới phương pháp đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thứ tư, việc học tập cần
được thực hiện suốt đời, người dạy cũng như
người học phải không ngừng học tập; đã làm
cán bộ cách mạng là phải học và không ngừng
học; đồng thời học phải đi đôi với “hành”;
“hành” là để học. Thứ năm, phải đánh giá, sử
dụng cán bộ đúng với trình độ, năng lực của cán
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bộ. Như vậy, tư tưởng của Người đã thể hiện
một cách đầy đủ và sâu sắc từ việc xác định vị
trí, tầm quan trọng của các khâu trong công tác
cán bộ đến quá trình “huấn luyện” - đào tạo, bồi
dưỡng, đánh giá và sử dụng cán bộ. 

Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành, địa
phương đã có nhiều giải pháp để quan tâm,
chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, đưa ra
những phương hướng nhằm xây dựng và nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đó
là: rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức
để cơ cấu lại đội ngũ, bố trí lại theo từng vị trí
việc làm, rõ chức trách. Xây dựng và đưa vào
thực hiện phương pháp khoa học đánh giá kết
quả công tác của cán bộ, công chức. Xây dựng
cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút người
tài vào làm việc trong khu vực công, tạo động
lực cho cán bộ, công chức làm việc hiệu quả.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây
dựng và áp dụng chế độ thanh tra, kiểm tra công
vụ ở các cấp, kể cả chế độ trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Ngày 25-1-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký
Quyết định số 163/QĐ-TTg “Quyết định phê
duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức giai đoạn 2015-2025”. Đây là cơ sở quan
trọng để thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong đó,
mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng,
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, trình
độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân
dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội
nhập quốc tế. 

Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đổi mới
căn bản nội dung, chương trình, phương pháp
giáo dục lý luận chính trị theo phương châm
khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại; đưa
việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới
cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý
các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp,

nhất quán từ Trung ương đến cơ sở, phù hợp
với từng đối tượng, chú trọng chất lượng, hiệu
quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương”. Để đổi mới
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp theo
đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng, cần thực
hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, xây dựng chiến lược về đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ trong tình hình mới. Xác định rõ mục
tiêu, nhiệm vụ chiến lược, đào tạo và bồi dưỡng
cán bộ các cấp vừa là động lực cho phát triển
đất nước, là cơ sở, tiền đề để phát hiện nguồn
cán bộ, tiếp đến là đào tạo, bồi dưỡng và sử
dụng, trọng dụng cán bộ sau này. Việc xây dựng
chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn
cứ theo định hướng Đại hội XIII của Đảng: Phát
triển con người toàn diện.

Thứ hai, hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm
và khung năng lực. Từ vị trí việc làm và khung
năng lực của các vị trí việc làm trong mỗi ngành,
cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ dễ dàng nhận thấy
cán bộ, công chức dưới quyền đã đáp ứng được
những yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh
nghiệm, kỹ năng hay chưa, thiếu những kiến
thức, kỹ năng gì, cần đào tạo, bồi dưỡng như thế
nào để đáp ứng yêu cầu công việc. Qua đó, cán
bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức cùng
nhìn nhận ra những “khoảng trống” về kiến
thức, kỹ năng mà vị trí việc làm yêu cầu. Từ đó
xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và xây
dựng kế hoạch thực hiện sát với vị trí việc làm,
đáp ứng yêu cầu công việc. Nội dung đào tạo,
bồi dưỡng phải là những kiến thức quản lý
chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức
công vụ và kiến thức hội nhập quốc tế phù hợp
với định hướng chính trị, quy định pháp luật và
yêu cầu của công việc theo vị trí việc làm và
chức danh đảm nhận. 

Thứ ba, xây dựng nội dung đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ chung và riêng. Những nội dung
chung cần cho mọi cán bộ, những nội dung riêng
của từng đối tượng cán bộ chia theo chức danh
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gắn với xuất phát điểm, kinh nghiệm công tác,
lĩnh vực được phân công quản lý, phụ trách. Nội
dung chung có thể tổ chức các khóa bồi dưỡng,
các lớp bồi dưỡng tập trung. Nội dung riêng cần
tổ chức theo hướng linh hoạt, đa dạng hóa hình
thức đào tạo, bồi dưỡng, không chỉ thông qua
các lớp chính thức mà cả các hội thảo, tọa đàm,
nói chuyện chuyên đề, xây dựng nhóm công tác
để cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Lớp học
cần được tổ chức như một diễn đàn để các học
viên trao đổi, thảo luận nhằm làm sáng tỏ, nhận
thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và
thực tiễn, tạo điều kiện cho các học viên chia sẻ
kinh nghiệm trên cương vị là cán bộ chủ chốt
các cơ quan, địa phương. Đào tạo, bồi dưỡng
không chỉ là quá trình phát triển năng lực mà
còn cần phải phát triển khả năng, ý thức tự học,
tự nâng cao trình độ lý luận, năng lực lãnh đạo,
quản lý bởi thực tiễn luôn sinh động, lý luận
luôn phát triển. Ý thức tự học, tự trau dồi tri thức
cần phải trở thành nét văn hóa, thành trách
nhiệm nêu gương về học tập, tự học tập của cán
bộ các cấp. Ví dụ, đối với cán bộ cấp chiến lược,
những người đã được đào tạo, rèn luyện qua môi
trường thực tiễn nên việc đào tạo, bồi dưỡng cần
có cách tiếp cận riêng. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ
năng cho cán bộ cấp chiến lược là cập nhật
những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn;
phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác;
kỹ năng lãnh đạo, quản lý, cập nhật những vấn
đề kinh tế, chính trị, xã hội; xây dựng tầm nhìn
và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh
đạo, quản lý, kỹ năng xử lý tình huống, tổng kết
thực tiễn; đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng đạo
đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người
cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng, đạo đức và phong
cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu mới của sự
nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc
trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Do đó,
nội dung đào tạo, bồi dưỡng là cung cấp, cập
nhật những tri thức tổng hợp, toàn diện, khái
quát cao, phản ánh được trọng tâm, bản chất của

vấn đề, giúp năng lực của cán bộ được nâng lên,
quyết đoán trong các quyết sách, quyết liệt trong
chỉ đạo và quyết tâm trong hành động.

Thứ tư, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên,
đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tăng
cường sự chủ động học tập từ phía học viên. Đội
ngũ giảng viên không chỉ am hiểu lý thuyết mà
còn phải hiểu biết thực tiễn, thông thạo kỹ năng
mà người học cần để đáp ứng yêu cầu hình thành
năng lực cho người học chứ không chỉ là truyền
đạt lý thuyết. Muốn vậy, các cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng một mặt phải nâng cao chất lượng của đội
ngũ giảng viên, tăng cường kiến thức thực tiễn
cho họ song song với đổi mới phương pháp
giảng dạy nhằm phát huy sự sáng tạo và học tập
của học viên; mặt khác, cần tăng cường đội ngũ
giảng viên thỉnh giảng là những nhà hoạt động
thực tiễn có kinh nghiệm. Tuy nhiên, do chưa có
quy chế quy định trách nhiệm của đội ngũ giảng
viên thỉnh giảng đối với việc tham gia giảng dạy
và chế độ kinh phí hạn chế làm cho việc mời các
giảng viên thỉnh giảng gặp rất nhiều khó khăn.
Vì vậy, cần có quy định pháp lý của cơ quan có
thẩm quyền, đồng thời có cơ chế, chính sách đãi
ngộ hợp lý với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng
nhằm nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự
cam kết của họ đối với đào tạo, bồi dưỡng. Đã
có sự phân công giữa các cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, theo đó các trường
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các
bộ, ngành Trung ương cần tập trung vào bồi
dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch cán sự,
chuyên viên; các trường cấp tỉnh ngoài đối tượng
là cán sự, chuyên viên, bồi dưỡng kiến thức quản
lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã, đại
biểu HĐND cấp huyện và cấp xã. Học viện
Hành chính quốc gia quản lý thống nhất việc xây
dựng chương trình, giáo trình, tài liệu… Như
thế, nhìn từ phía các cơ quan đào tạo, bồi dưỡng
có sự chuyên môn hóa rõ hơn, giảm dần tình
trạng đào tạo, bồi dưỡng chồng chéo. 

Thứ năm, đổi mới công tác biên soạn chương
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trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng. Chương trình
đào tạo, bồi dưỡng cần so sánh, cập nhật thường
xuyên, bảo đảm tính hiện đại, thời sự, khoa học.
Cần khắc phục sự trùng lặp các nội dung kiến
thức, kỹ năng đã được đào tạo, bồi dưỡng ở các
chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác. Điều này
giúp giảm bớt thời gian, nâng cao hiệu quả đào
tạo, bồi dưỡng. Cần huy động các chuyên gia,
nhà khoa học trong và ngoài nước, nhất là ở các
nước phát triển cùng tham gia. Đồng thời, cần
thu hút sự tham gia của các đồng chí cán bộ
lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo cao cấp. Sự
kết hợp giữa các nhà lý luận với các nhà hoạt
động thực tiễn sẽ giúp nội dung, chương trình,
tài liệu vừa sâu sắc về lý luận, vừa sinh động
bởi thực tiễn. Đội ngũ những người biên soạn
chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải là những
người thực sự đủ tầm về lý luận, thực tiễn, đạo
đức, nhân cách, vững vàng trong nhận thức,
minh triết trong nhận diện sự phát triển, mâu
thuẫn của vấn đề. 

Thứ sáu, kết hợp giữa đào tạo, bồi dưỡng với
quy hoạch cán bộ, coi quy hoạch là căn cứ để xây
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Gắn quy
hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, từ đó đặt
ra yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với từng loại
cán bộ phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.

Thứ bảy, áp dụng công nghệ dạy học hiện
đại. Bồi dưỡng cán bộ các cấp thực hiện theo
hình thức trực tuyến trong nước với các học giả
nước ngoài bên cạnh việc tổ chức bồi dưỡng
theo phương thức truyền thống. Sử dụng công
nghệ hiện đại khắc phục được những giới hạn
về không gian và thời gian, về khả năng tiếp cận
các học giả, các nhà quản lý có uy tín ở trong
và ngoài nước. Cần đổi mới hoạt động nghiên
cứu thực tế, không tổ chức ở các bộ, ngành, địa
phương, nước ngoài cho tất cả học viên mà cần
lựa chọn từng chuyên đề, từng nhóm để nghiên
cứu thực tế thực sự hiệu quả. Kết quả nghiên
cứu, khảo sát trong và ngoài nước phải phổ biến

rộng rãi cho tất cả các đối tượng đào tạo, bồi
dưỡng, giảm và tránh sự trùng lặp về nội dung
nghiên cứu, khảo sát của các đoàn, nhóm. 

Thứ tám, cần thông tin về năng lực, trình độ,
kinh nghiệm của học viên đến các giảng viên,
chuyên gia quốc tế để họ chuẩn bị nội dung
trình bày phù hợp với từng chức danh, vị trí việc
làm theo hướng chuyển từ trang bị kiến thức
sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực
của người học. 

Thứ chín, đổi mới công tác đánh giá đào tạo,
bồi dưỡng, không đánh giá theo kiểu hình thức,
cào bằng. Xây dựng bộ công cụ đánh giá sau
khi đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường các chỉ tiêu
đánh giá định lượng để đo lường được kết quả
thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức trên 3
yếu tố: 1) Vị trí, chức danh đảm nhận. 2) Năng
lực cá nhân ứng với khung năng lực của vị trí
việc làm. 3) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được
giao. Khi công tác đánh giá phản ánh chính xác
những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, công chức
sẽ tạo được động lực làm việc, kích thích đội
ngũ cán bộ, công chức tự hoàn thiện bản thân
thông qua việc tự đào tạo, sẵn sàng tham gia
vào công tác đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan,
đơn vị. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu cải cách
hành chính, cải cách công vụ, đổi mới và hội
nhập trong giai đoạn hiện nay. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các
khâu khác trong công tác cán bộ có quan hệ mật
thiết, chi phối lẫn nhau. Do vậy, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư thường xuyên coi trọng việc chỉ đạo
đẩy mạnh hơn nữa đổi mới, hoàn thiện công tác
đánh giá, quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng, luân
chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ. Đồng thời, yêu
cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt,
nâng cao nhận thức về các khâu trong công tác
cán bộ, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong
lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt được kết quả
tốt nhất r
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Chủ trương đổi mới
Trước đây, việc quản lý biên chế trong

HTCT nước ta được thực hiện theo cơ chế
phân công gắn với phân cấp, phân quyền giữa
các tổ chức của Đảng, Nhà nước. Ở cấp Trung
ương, các cơ quan, tổ chức được quy định và
trao thẩm quyền giao và quản lý biên chế trong
HTCT gồm Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội
vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn
phòng Chủ tịch nước. Ở cấp địa phương, việc
giao và quản lý biên chế cũng do các cơ quan
khác nhau thực hiện. Thực tế cho thấy cơ chế
quản lý này đã bộc lộ những hạn chế, bất cập.
Việc quản lý biên chế chưa đồng bộ, thiếu
thống nhất, thiếu sự kiểm tra, giám sát và phối
hợp giữa các khối cơ quan đảng, mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan
hành chính nhà nước và các cơ quan lập pháp,
tư pháp. Đây là một trong những nguyên nhân
dẫn tới biên chế của HTCT tăng.

Để khắc phục hạn chế trên, Hội nghị BCH
Trung ương 7 (khóa XI) đã chủ trương xây
dựng và ban hành cơ chế thực hiện quản lý biên

chế thống nhất của cả hệ thống chính trị. Theo
đó, Bộ Chính trị ra quyết định thành lập Ban
Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất
của HTCT (gọi tắt là Ban Chỉ đạo); Quyết định
số 253-QĐ/TW ngày 21-7-2014 về việc “Ban
hành Quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên
chế thống nhất của hệ thống chính trị”. Lần đầu
tiên khái niệm biên chế được định nghĩa rõ ràng
và có thể được hiểu thống nhất là người được
hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước,
gồm: Cán bộ, công chức (theo quy định của
Luật Cán bộ, công chức; viên chức (theo quy
định của Luật Viên chức) gồm cả các đơn vị sự
nghiệp công đã được giao tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về kinh phí theo quy định của pháp luật;
người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước ở
cơ sở (bao gồm những người làm việc không
chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản…
được áp dụng thực hiện chế độ, chính sách theo
các quy định của pháp luật hiện hành). 

Từ sau Quyết định số 253-QĐ/TW đến nay,
BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã

NâNg cao hiệu quả côNg tác quảN lý biêN chế 
của hệ thống chính trị

YếN THỦY

Trước những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý biên chế, Bộ Chính
trị đã đặt ra yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý biên chế
giai đoạn 2022-2026 và những năm tiếp theo, đẩy mạnh tinh giản biên chế
theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc tinh giản biên
chế phải gắn với mục tiêu cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), góp phần xây dựng Đảng và
hệ thống chính trị (HTCT) trong sạch, vững mạnh toàn diện. Để hiện thực
hóa quyết tâm này, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng
và cả HTCT.



ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, thông
báo, quy định… về công tác quản lý biên chế,
góp phần hệ thống hóa các quan điểm, mục
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác
quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế. Các văn
bản của Đảng, Nhà nước luôn bảo đảm nguyên
tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và
quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của HTCT;
kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
CBCCVC gắn với quản lý chặt chẽ về tổ chức
bộ máy.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, thực hiện Nghị
quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-
NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII),
Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị,
việc hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa về tổ chức
bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế được coi
là nhiệm vụ trọng tâm. Công tác quản lý biên
chế được thực hiện theo quy định của Bộ Chính
trị về quản lý biên chế thống nhất của HTCT,
các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
bảo đảm thống nhất, liên thông từ Trung ương
đến cơ sở; đồng bộ giữa các khâu trong công
tác cán bộ như tuyển dụng với đào tạo, bồi
dưỡng, sử dụng, đánh giá CBCCVC; kết hợp
giữa quản lý biên chế với tiêu chuẩn chức danh,
vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và cơ bản đáp
ứng yêu cầu cải cách hành chính, phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn
vị. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chú
trọng đổi mới công tác tuyển dụng; nâng cao
chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với
tiêu chuẩn chức danh; cải tiến phương thức,
quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và đánh giá
CBCCVC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong tổ chức thi tuyển… 

Nhờ quản lý thống nhất, triển khai đồng bộ,
kết quả tinh giản biên chế đã có những tín hiệu
tích cực. Tổng số người hưởng lương và phụ
cấp từ ngân sách nhà nước tính đến ngày 30-6-
2021 là 2.858.311 người, đã giảm 717.679 biên
chế (20,1%) so với biên chế giao năm 2015,

vượt mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra,
khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong
nhiều nhiệm kỳ. Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh
giản biên chế giai đoạn 2017-2021 đã giảm chi
ngân sách nhà nước 25.638,4 tỷ đồng; trong đó,
giảm trên 15.000 tỷ đồng chi lương và giảm
gần 10.638,4 tỷ đồng chi thường xuyên bộ máy.

Tuy nhiên, vẫn phải nhìn nhận thực tế rằng,
tinh giản biên chế chủ yếu là giảm cơ học,
giảm người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã, thôn, tổ dân phố (60%) và CBCCVC
nghỉ hưu (32%). Chưa tinh giản được nhóm
đối tượng hạn chế năng lực, chưa đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ; chưa gắn với mục tiêu cơ cấu
lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.
Biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập còn
lớn. Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa, cơ
chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp
công lập chưa đạt yêu cầu… Bên cạnh đó,
công tác giao, quản lý biên chế chưa thống
nhất, còn nhiều đầu mối quản lý biên chế. Như
đối với địa phương, việc có 2 cơ quan Trung
ương giao biên chế (Ban Bí thư giao biên chế
khối đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính
trị - xã hội cho BTV tỉnh ủy, thành ủy quản lý;
Chính phủ giao biên chế khối chính quyền địa
phương, cán bộ, công chức, người hoạt động
không chuyên trách cấp xã cho uBND, HĐND
tỉnh, thành phố quản lý) đã ảnh hưởng đến việc
quản lý thống nhất biên chế của địa phương. 

Chưa kể, việc xác định biên chế giữa các
khối còn khác nhau, lao động hợp đồng không
được xác định là biên chế khối Chính phủ,
chính quyền địa phương; trong khi khối đảng,
mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội
xác định lao động hợp đồng trong biên chế.
Một số địa phương sử dụng biên chế cán bộ
công đoàn theo thông báo của Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam nhưng vượt số biên chế
được giao. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương
chưa đạt mục tiêu tinh giản biên chế; có nơi tự
giao tăng thêm biên chế khối đảng, mặt trận
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Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
không đúng thẩm quyền. Một số cơ quan, đơn
vị, địa phương thành lập thêm tổ chức mới,
nhiệm vụ tăng lên, tính chất công việc ngày
càng phức tạp, yêu cầu cao hơn nhưng chưa
được xem xét, bổ sung biên chế kịp thời.

Quyết tâm tinh giản biên chế
Những hạn chế, bất cập nêu trên đặt ra yêu

cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản
lý biên chế giai đoạn 2022-2026, góp phần xây
dựng Đảng và HTCT trong sạch, vững mạnh
toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng. Thực hiện quyết tâm này,
Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 40-
KL/TW ngày 18-7-2022 về nâng cao hiệu quả
công tác quản lý biên chế của HTCT giai đoạn
2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18-
7-2022 về quản lý biên chế của HTCT; Quyết
định số 71-QĐ/TW ngày 18-7-2022 về tổng
biên chế của HTCT giai đoạn 2022-2026.

Quy định mới của Bộ Chính trị tiếp tục
khẳng định 4 nguyên tắc trong quản lý biên
chế: (1) Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo quản lý
biên chế trong HTCT. Các cấp ủy, tổ chức
đảng, cơ quan, tổ chức thực hiện trách nhiệm
quản lý biên chế theo quy định của Đảng, pháp
luật của Nhà nước. (2) Tổng biên chế của
HTCT được quyết định theo nhiệm kỳ 5 năm
và khi cần thiết. (3) Giao chỉ tiêu biên chế do
cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của cơ
quan, tổ chức, đơn vị; bảo đảm thực hiện
nhiệm vụ được giao gắn với đổi mới, sắp xếp
tổ chức bộ máy của HTCT tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu
lại đội ngũ CBCCVC; cải cách hành chính, cải
cách chính sách tiền lương. (4) Tăng cường
phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của
cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người
đứng đầu trong công tác quản lý, sử dụng biên
chế. Chỉ thực hiện tăng chỉ tiêu biên chế khi
được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập

tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ.
Bộ Chính trị đặt quyết tâm giai đoạn 2021-

2026, toàn HTCT tinh giản ít nhất 5% biên chế
cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên
chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy
nhiên, việc tinh giản biên chế cần có trọng tâm,
trọng điểm, không cào bằng, không máy móc,
tùy vào điều kiện của từng cơ quan, tổ chức để
sắp xếp biên chế phù hợp. Đồng chí Trương
Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo
Trung ương về quản lý biên chế đã khẳng định:
“Giảm nhưng chất lượng, hiệu quả không cao
là không đạt yêu cầu!”. Đây có thể được coi
như một yêu cầu đối với công tác tinh giản
biên chế của hệ thống chính trị.

Với Quyết định số 71-QĐ/TW, lần đầu tiên
Bộ Chính trị quyết định được tổng biên chế
của toàn HTCT trong 5 năm. Theo đó, tổng
biên chế của HTCT giai đoạn 2022-2026
(không bao gồm biên chế của Công an, Quân
đội và người hoạt động không chuyên trách
cấp xã, thôn, tổ dân phố) đến hết năm 2026 là
2.234.720 biên chế. Điểm mới trong chủ
trương lần này là biên chế được giao không
bao gồm lao động hợp đồng. Các cơ quan, tổ
chức, đơn vị tự quyết định việc sử dụng lao
động hợp đồng và trả lương, phụ cấp cho lao
động hợp đồng theo quy định từ ngân sách chi
thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra,
điểm mới nữa là Bộ Chính trị quyết định có
nguồn biên chế dự phòng (khoảng 0,5% tổng
biên chế) và ủy quyền cho Ban Chỉ đạo thực
hiện quản lý biên chế thống nhất của HTCT sử
dụng nguồn này trong trường hợp cần thiết. 

Để hiện thực hóa quyết tâm của Bộ Chính
trị, nâng cao chất lượng công tác quản lý biên
chế của HTCT giai đoạn 2022-2026, cần tập
trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tăng cường quán triệt, nâng cao nhận
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

1Minh triết và giá trị minh triết kinh tế trong
văn hóa truyền thống Việt Nam.
Minh triết là gì? Theo nghĩa Hán Việt, minh

triết chỉ sự hiểu biết sâu rộng, hoặc hành động
khôn ngoan nào đó của con người, sự vật, sự
kiện hoặc hoàn cảnh, kết quả của khả năng lựa
chọn, hành động để tạo ra kết quả tốt nhất với
thời gian và năng lượng ít nhất. Người minh
triết là người có khả năng nhận thức được đúng
hay sai, đi liền với các đánh giá về hành động
thực tế. Minh triết cũng được coi là từ đồng
nghĩa với thông thái, sáng suốt, thông tuệ.

Từ điển Hán - Việt của học giả Đào Duy
Anh định nghĩa từ kinh tế như sau: “Nguyên
là chữ kinh bang tế thế, là sửa nước cứu đời,
hoặc kinh thế, tế dân, là trị đời, giúp dân. Sau
người Nhật dùng với nghĩa mới để dịch chữ
économie của Tây. Ngày nay phàm cái gì có

quan hệ đến việc lợi dụng hậu sinh (sự dồi dào
của đời sống) đều gọi là kinh tế”. Từ điển Hán
- Việt của GS. Nguyễn Lân cũng có định nghĩa
tương tự: “Kinh tế: cứu giúp. Do câu kinh bang
tế thế, có nghĩa là trị nước, cứu đời, người
Nhật dùng để chỉ từ economie của phương
Tây”.

Một học giả nổi tiếng của Việt Nam thời
cận đại - ông Đặng Huy Trứ (1825-1874) là
một vị quan thanh liêm, nhà Nho, trí thức yêu
nước chân chính. Những việc ông làm đã nêu
tấm gương “liêm cần” trong chốn quan trường.
ông lo tự cường dân nước, đánh đuổi bọn
ngoại xâm, khôi phục lại độc lập, chủ quyền
cho đất nước. ông đã có tư tưởng kinh tế rất
minh triết. ông là người Việt Nam đầu tiên đặt
ra và giải quyết vấn đề đạo đức của những
người làm kinh tế dưới thời nhà Nguyễn. ông

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.

GIÁ TRỊ MINH TRIẾT CỦA DÂN TỘC
trOng nỀn KInh tẾ thị trƯỜng Định hƯỚng xÃ hỘI chỦ nghĨA 

Bài 
4



viết: “Làm ra của cải là một đạo lý lớn không
được coi thường”. Đó là vấn đề quan hệ giữa
lợi ích và đạo đức, giữa lợi ích kinh tế và đạo
tâm trong sáng mà người làm kinh tế phải giữ.
Về quan hệ giao thương, hội nhập, câu đối sau
đây của ông cho tới nay vẫn có một ý nghĩa
minh triết đáng trân trọng, giữ gìn: “Lợi lộ tứ
phương tuy quảng khoát/ Đạo tâm nhất phiến
mỗi căng trì” (nghĩa là: Đường lợi bốn phương
tuy rộng mở, đạo tâm một tấm chẳng thể suy
vi). Đặng Huy Trứ coi trọng dân: “Dân vi
quý”, suốt đời vì dân, tư tưởng thân dân của
ông mang tính nhân văn - nhân bản cao cả.
Như vậy, trong văn hóa truyền thống của người
Việt Nam hai chữ kinh tế có hồn, cốt, tinh hoa
minh triết giúp nước, cứu đời, cứu dân. ích lợi
của kinh tế là hướng tới những mục tiêu cộng
đồng - dân tộc - xã hội - con người. Không thể
và không chỉ là hoạt động sinh lợi đơn thuần,
hoặc chỉ là đạt tới một lượng của cải dồi dào,
một lượng tiền nhiều, nhiều hơn nữa cho một
số người.

2CNXH ở Việt Nam với tư cách là một chế
độ nên việc xây dựng nền kinh thị trường

của ta tất yếu phải mang tính định hướng
XHCN. Định hướng ấy phù hợp với tinh thần
dân tộc vốn có giá trị minh triết giúp nước, cứu
đời, cứu dân. 

Nền kinh tế thị trường ở chế độ nào cũng
đều làm giàu, tìm kiếm sao cho có nhiều lợi
nhuận. Nghĩa là làm sao có nhiều tiền của.
Nhưng nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN của ta có sự khác biệt, chế độ ta không
cho phép doanh nghiệp có thể kinh doanh vô
đạo, tham lam vô sỉ, đê tiện, kiếm tiền bằng
bất cứ giá nào như C.Mác đã nói: “Tiền biến
trung thành phản, yêu thành ghét, ghét thành
yêu, đức hạnh thành thói xấu, thói xấu thành
đức hạnh, tớ thành chủ, chủ thành tớ, ngu
thành khôn, khôn thành ngu..., cho nên nó là
sự lẫn lộn phổ biến và sự thay thế phổ biến mọi
sự vật, nghĩa là thế giới lộn ngược, là sự lẫn

lộn và sự thay thế tất cả những phẩm chất tự
nhiên có tính người”(1).

Nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng
XHCN Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy
đủ, đồng bộ theo các quy luật của KTTT, đồng
thời, bảo đảm định hướng XHCN, phù hợp với
từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là
nền KTTT hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự
quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, do
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh. Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của
Đảng chỉ rõ: “Nền KTTT định hướng XHCN
Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp
với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất;
có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần
kinh tế, trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò
chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan
trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các
thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh
tranh theo pháp luật; thị trường đóng vai trò
chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả
các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu
để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà
nước được phân bổ theo chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường.
Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng
và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường
cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành
mạnh; sử dụng các công cụ, chính sách và các
nguồn lực của Nhà nước để định hướng và
điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh
doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội trong từng bước, từng chính
sách phát triển. Phát huy vai trò làm chủ của
nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội”(2)…
“Chuyển mạnh từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu
và vốn đầu tư sang phát triển đồng thời dựa cả
vào vốn đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong
nước. Phát huy vai trò quyết định của nội lực,
đồng thời, thu hút, sử dụng có hiệu quả các
nguồn lực bên ngoài; phát huy đầy đủ, đúng
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đắn vai trò của doanh nghiệp nhà nước, doanh
nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI và khu vực
sản xuất nông nghiệp”(3)...

Kể từ sau khi gia nhập WTo (ngày 11-1-
2007), nền kinh tế Việt Nam có những bước
tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân được
cải thiện, chúng ta đã bước vào giai đoạn hội
nhập trực tiếp với nền văn minh công nghiệp
và giao thương có tính toàn cầu. Nhưng chúng
ta không thể bỏ qua một thực tế là từ khi bước
vào thời đại văn minh công nghiệp hiện đại tới
nay, thế giới của chúng ta vẫn chưa thoát khỏi:
“Lòng tham lam đê tiện là linh hồn của thời
đại văn minh từ ngày đầu của thời đại ấy cho
đến tận ngày nay; giàu có, giàu có nữa và luôn
luôn giàu có thêm. Không phải là sự giàu có
của xã hội, mà là sự giàu có của cá nhân riêng
rẽ nhỏ nhen đó là mục tiêu quyết định duy nhất
của thời đại văn minh, văn minh của chủ nghĩa
tư bản”(4). Vì vậy muốn đạt tới sự giàu có, văn
minh như ước vọng vô cùng tốt đẹp của Đảng
ta thì nền KTTT định hướng XHCN phải khắc
phục được vấn nạn nói trên. Nghĩa là phải
hướng kinh tế vào phục vụ con người, cộng
đồng, phải gia tăng tính Đạo LỚN - TíNH
NGƯỜI - một giá trị minh triết truyền thống
của dân tộc - trong đó có đạo lý và pháp lý -
cho tất cả những ai muốn dấn thân vào con
đường kinh doanh làm giàu. Làm giàu không
chỉ cho mình, vì mình với bất cứ giá nào mà
còn phải vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân
chủ, công bằng, văn minh”. Đó là một trong
những vấn đề cơ bản và đang có tính cấp bách
của xã hội chúng ta hiện nay. 

3Mỗi thời đại kinh tế đều sản sinh ra đội ngũ
doanh nhân với những phẩm chất và tài

năng phù hợp với thời đại.
Nền KTTT hiện đại đã hình thành và phát

triển cho đến nay đã trên 300 năm, trong đó
thời đại kinh tế công nghiệp kéo dài từ cuối thế
kỷ 18 đến cuối thế kỷ 20. Thế hệ doanh nhân
ấy đã tạo ra và tích luỹ cho họ một số lượng

của cải khổng lồ, làm cho CNTB phát triển
nhưng phải trả những cái giá quá đắt về mặt xã
hội và môi trường mà nhân loại phải gánh
chịu. Đồng thời, họ cũng tạo ra tiền đề về
nhiều mặt để chuyển sang cuộc cách mạng kỹ
thuật lần thứ tư (4.0), thời đại kinh tế mới được
gọi là nền kinh tế số hóa, kinh tế tri thức với
những đặc điểm là: Vốn tri thức và đội ngũ
những nhà khoa học - kỹ thuật trở thành lực
lượng sản xuất mới, giữ vai trò quyết định sự
phát triển của kinh tế - xã hội; thành thế mạnh
cạnh tranh trên toàn cầu. Do đó, mục tiêu kinh
doanh đang chuyển từ tăng trưởng của cải là
ưu tiên số một, là ưu tiên hàng đầu sang kết
hợp giữa tăng trưởng vật chất (của cải) và phát
triển con người. Sự phát triển con người trong
KTTT hiện tại đang phải chuyển mạnh từ con
người kinh tế sang con người văn hóa, con
người khoa học và kỹ thuật. Sự phát triển này
đã tạo ra sự biến đổi lớn lao chưa từng có trong
quan hệ quốc tế là hợp tác cùng có lợi, vì vậy
toàn cầu hóa đang diễn ra như một xu thế tất
yếu của lịch sử. Tính khách quan này đòi hỏi
sự ra đời của một thế hệ doanh nhân mới với
những phẩm chất và năng lực hoàn toàn mới.
rõ ràng đội ngũ doanh nhân như thế của Việt
Nam mới chỉ phôi thai, đang cần sự nuôi
dưỡng và phát triển về nhiều mặt.

Nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
trong vài thập niên vừa qua xác định vai trò
của doanh nhân như một đạo quân chủ lực để
xây dựng và phát triển kinh tế. Do đó, đội ngũ
doanh nhân Việt Nam đã có bước trưởng thành
đáng kể và họ đã có những đóng góp quan
trọng. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu phát triển
kinh tế đất nước theo hướng hiện đại, hội nhập
quốc tế hiện nay và trong nhiều năm tới thì đội
ngũ doanh nhân nước ta còn non yếu, có nhiều
bất cập. Do đó, việc xây dựng năng lực và
nhân cách, nói gọn là xây dựng bản lĩnh, ước
vọng và khát khao cống hiến của đội ngũ
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ĐỂ TỪ CHỨC TRỞ THÀNH văN Hóa 
MINH ANH, HoàNG YếN, TƯỜNG VY, THANH TùNG

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

VAÊN HOÙA TÖØ CHÖÙC
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH PHỔ BIẾN

bài 3:

Rào cản và những vấn đề đặt ra
Văn hóa từ chức vừa mang tính cá nhân đồng

thời phản ánh chuẩn mực những hành vi của
cộng đồng, xã hội. Việc hình thành văn hóa từ
chức của cán bộ trong hệ thống chính trị chịu
ảnh hưởng lớn từ những thói quen, hành vi, tâm
lý, nhận thức và những điều kiện kinh tế - xã
hội, được coi là những trở ngại, thách thức, rào
cản rất phức tạp.

Hiện nay, nhận thức và dư luận xã hội đang
quá coi trọng chức quyền với quan niệm “một
người làm quan cả họ được nhờ”, thậm chí
nhận thức sai lệch rằng cán bộ là một nghề có
giá trị xã hội cao nhất; tạo con đường thăng tiến
lâu dài, gắn với những lợi ích mà không phải là
cán bộ thì khó có được. Xã hội Việt Nam vẫn
coi việc từ chức là vấn đề nặng nề, chưa coi

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa
ra thông điệp về văn hóa từ chức: “Tôi
tuyệt nhiên không ham muốn công danh
phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức
Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải
gắng sức làm, cũng như một người lính
vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt
trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi
rất vui lòng lui”(1). Văn hóa từ chức thể
hiện trách nhiệm chính trị cao của những
người giữ chức vụ, nhưng làm thế nào để
văn hóa từ chức trở thành phổ biến trong
hệ thống chính trị? Phải chăng văn hóa từ
chức cần có môi trường thuận lợi với đầy
đủ các cơ sở về kinh tế, chính trị, văn hóa,
xã hội và pháp lý?



hành vi từ chức của cán bộ là bình thường, là
hành động mang tính pháp lý và nhân văn. Do
đó, không những không ủng hộ, khuyến khích
mà lại có xu hướng kì thị, dị nghị khi cán bộ tự
nhận thấy mình không đủ năng lực, uy tín và
dũng cảm, chủ động từ chức. Nhận thức của
một bộ phận cấp ủy, cán bộ, đảng viên về việc
từ chức còn hạn chế. Không ít cán bộ có quan
điểm tiêu cực, tâm lý lo lắng, nặng nề về việc
từ chức hoặc do sức ép từ dư luận, gia đình, bạn
bè, đồng nghiệp dẫn đến không dám từ chức.
Một số trường hợp thiếu nhận thức về phần lỗi
của mình hoặc cho rằng lỗi đó, vi phạm đó do
tập thể, do cơ chế; cá biệt có cán bộ còn có biểu
hiện tham quyền cố vị, lạm dụng quyền lực để
trục lợi cá nhân nên không từ chức. Vượt qua
những rào cản tâm lý, áp lực để dũng cảm nhận
trách nhiệm, sẵn sàng từ chức không phải là
chuyện dễ dàng đối với cán bộ lãnh đạo, quản
lý trong hệ thống chính trị. 

Cơ chế kiểm soát quyền lực, chính sách sử
dụng, quản lý cán bộ của Đảng, Nhà nước vẫn
chưa thực sự tạo được bước đột phá. Việc đánh
giá, đề bạt, bổ nhiệm, tiêu chuẩn cán bộ lãnh
đạo, quản lý vẫn chủ yếu dựa vào bằng cấp,
chưa chú trọng năng lực thực sự và hiệu quả
công việc của cán bộ, chưa có cơ chế từ chức
cụ thể để tạo hành lang pháp lý cho việc hình
thành và phổ biến văn hóa từ chức. Tiêu chí,
quy trình, cơ chế đánh giá cán bộ chưa thực sự
hiệu quả, còn tình trạng nể nang, cảm tính, dẫn
đến thiếu cơ sở rõ ràng để giải quyết việc từ
chức của cán bộ. Chưa kịp thời ban hành các
cơ chế, chính sách động viên cán bộ tự nguyện
từ chức, chưa có quy định về bố trí công tác cho
cán bộ sau từ chức như trường hợp nào đảm
nhiệm chức vụ thấp hơn, trường hợp nào không
giữ chức vụ. Việc giải quyết các trường hợp từ
chức còn nể nang, ngại va chạm; thường nương
nhẹ để cán bộ giữ chức vụ đến hết nhiệm kỳ,
sau đó không bổ nhiệm lại hoặc không giới
thiệu ứng cử; thậm chí còn điều động, bổ nhiệm

sang giữ chức vụ khác tương đương hoặc thấp
hơn. Công tác kiểm tra, giám sát việc thôi giữ
chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ thực
hiện chưa thường xuyên để kịp thời phát hiện,
chấn chỉnh, hướng dẫn giải quyết các vướng
mắc, khó khăn liên quan.

Các quy định về từ chức đã được đề cập trong
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống,
quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn,
vướng mắc. Một số văn bản của Đảng và Nhà
nước về việc từ chức của cán bộ chậm được cụ
thể hóa, chưa đồng bộ, liên thông, thống nhất
giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị khi thực
hiện. Một số trường hợp cán bộ tự nguyện từ
chức nhưng chậm được giải quyết, quy trình thủ
tục rườm rà, thiếu cụ thể, thiếu chặt chẽ. Tự giác
kiểm điểm bản thân và tự nguyện từ chức của
cán bộ vì lợi ích chung còn thấp, gây khó khăn
cho quá trình vận động, thuyết phục từ phía địa
phương, cơ quan, đơn vị công tác, từ tập thể lãnh
đạo, người đứng đầu. Người đứng đầu thường
có tâm lý né tránh, chưa quyết tâm vận động,
thuyết phục cán bộ thôi giữ chức vụ hoặc từ chức
vì lợi ích chung, nhất là những trường hợp do
năng lực hạn chế, không đủ uy tín để lãnh đạo,
quản lý hoặc có sai phạm, khuyết điểm. 

Những rào cản trên dẫn đến tình trạng nhiều
người muốn từ chức một cách tự nguyện nhưng
thà “cố làm còn hơn từ chức”. Trên thực tế, rất
ít cán bộ, đảng viên tự nguyện từ bỏ vị trí mà
mình đã bỏ nhiều công sức, thời gian phấn đấu,
rèn luyện mới có được. Theo số liệu của Ban Tổ
chức Trung ương, trong 10 năm (2009-2019),
cả nước có 2.268 cán bộ từ chức. Trong đó, cấp
tỉnh có 1.786 trường hợp, chiếm 78,8%; ở các
đảng ủy trực thuộc Trung ương có 1, chiếm
0,04%; ở các ban cán sự đảng trực thuộc Trung
ương có 481 trường hợp, chiếm 21,2%; không
có cán bộ xin từ chức ở các cơ quan có tổ chức
đảng đoàn trực thuộc Trung ương. Lý do từ chức
là để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý có 696
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trường hợp, chiếm 30,7%; do nhận thấy hạn chế
về năng lực hoặc sức khỏe 755, chiếm 33,3%;
do không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách,
nhiệm vụ được giao 124, chiếm 5,47%; vì lý do
cá nhân 693, chiếm 30,6%. Như vậy, trong 10
năm, tỷ lệ từ chức do không còn đủ uy tín chỉ
chiếm hơn 5%, phần lớn cán bộ xin từ chức bởi
lý do khách quan như chuyển giao vị trí lãnh đạo,
quản lý, lý do cá nhân. Hiếm hoi có các trường
hợp xin từ chức gần đây như: Tháng 1-
2021, thiếu tá Trịnh Văn Khoa, cán bộ Đội điều
tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn, TP. Hải
Phòng xin ra khỏi ngành để tố cáo nhóm cán bộ,
chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn làm sai lệch hồ
sơ trong vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái
phép chất ma túy. Tháng 7-2022, 2 phó giám
đốc sở ở tỉnh Đồng Nai cùng viết đơn xin nghỉ
việc là ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Khoa
học - Công nghệ và bà Trần Thị Ái Liên, Phó
Giám đốc Sở Nội vụ (ông Lộc và bà Liên là vợ
chồng). Tháng 8-2022, ông Mai Nhữ Thắng,
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Thanh Hóa có đơn xin chuyển công tác sau hơn
2 tháng được bổ nhiệm... 

Một xã hội văn minh, tiến bộ và phát triển thì
việc cán bộ từ chức khi tài, đức không xứng với
vị trí, chức vụ, hạn chế về năng lực, không đủ
uy tín để hoàn thành chức trách được giao là
một xu hướng tất yếu nhằm sàng lọc cán bộ, tạo
điều kiện để sử dụng được người tài, bố trí đúng
người, đúng việc. Để văn hóa từ chức của cán
bộ phổ biến trong hệ thống chính trị ở Việt Nam
cần sự quyết tâm và biện pháp đồng bộ với quan
điểm nhất quán: Văn hóa từ chức phải gắn chặt
với trách nhiệm, đạo đức của cán bộ; bảo đảm
tuân thủ các chủ trương, quy định của Đảng,
pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thể hiện sự
coi trọng, đặt lợi ích của tổ chức, của Nhân dân,
của đất nước lên trên hết, trước hết.

kiên trì, quyết tâm xây dựng văn hóa từ chức
Văn hóa từ chức đã xuất hiện từ sớm trong

lịch sử Việt Nam, gắn với việc giữ gìn đạo đức,

phẩm chất, tư cách của mỗi cá nhân trong hệ
thống chính trị. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát
triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và
hội nhập quốc tế hiện nay, nhiều quan niệm về
miễn nhiệm, từ chức đã không còn phù hợp hoặc
không có điều kiện để thực hiện. Do đó, cần
quan tâm nghiên cứu phát triển lý luận về văn
hóa miễn nhiệm, từ chức, bổ sung, phát triển lý
luận về văn hóa công vụ, về đạo đức cách mạng
trong thời kỳ mới. Xây dựng văn hóa Đảng,
trong đó lấy đạo đức cán bộ, đảng viên, đạo đức
công dân làm gốc. Tăng cường công tác giáo
dục tư tưởng chính trị, đề cao danh dự, lòng tự
trọng, hình thành văn hóa cạnh tranh lành mạnh
trong bố trí, bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử cán bộ.
Đề cao ý thức trách nhiệm của cá nhân; coi việc
thực hiện công tác cán bộ khách quan, công tâm
là lương tâm, nhân phẩm, lòng tự trọng của
người có thẩm quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền
trong xã hội về văn hóa từ chức; khuyến khích
cán bộ tự nguyện từ chức; đánh giá cao những
người có dũng khí, lòng tự trọng, liêm sỉ, tự
nguyện từ chức. Đồng thời, định hướng dư luận
không nên nặng nề đối với những người tự
nguyện từ chức, làm cho từ chức trở thành tự
nhiên, bình thường trong xã hội. 

Ngoài việc nêu cao tinh thần gương mẫu, tự
nguyện từ chức của cán bộ lãnh đạo, quản lý
cần có những quy định mang tính pháp lý để
bắt buộc những người không tự giác phải từ
chức. Mới đây, ngày 8-9-2022, Bộ Chính trị đã
ban hành Thông báo Kết luận số 20-TB/TW về
chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi
bị kỷ luật. Theo đó, Kết luận của Bộ Chính trị
nêu rõ, khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo
hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín
giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự
nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem
xét miễn nhiệm theo quy định. Chủ trương
mang tính đột phá này cần sớm được cấp có
thẩm quyền nghiên cứu, ban hành hướng dẫn
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cụ thể về trình tự, thủ tục để thống nhất thực
hiện, bảo đảm phương châm “có vào, có ra, có
lên, có xuống” trong bố trí, sử dụng cán bộ.

Cần sớm ban hành quy định, luật hóa việc từ
chức, không để cán bộ không đủ năng lực, đạo
đức yếu kém, cơ hội, vụ lợi, luồn lách, chạy
chức, chạy quyền. Xây dựng hành lang pháp lý,
hướng dẫn chi tiết, cụ thể và đầy đủ cho việc từ
chức, để người từ chức không bị mặc cảm nặng
nề, việc từ chức không còn là rào cản về tâm lý,
mà trở thành ý thức, là trách nhiệm của cán bộ,
đảng viên. Trong đó, có chính sách phù hợp để
khuyến khích cán bộ từ chức khi không đáp ứng
được nhiệm vụ, không phù hợp với vị trí công
tác hoặc có khuyết điểm để có chỗ cho người có
năng lực, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người từ
chức. Hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý đồng
bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà
nước, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền đối
với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong công
tác cán bộ nói chung, văn hóa từ chức của cán
bộ trong hệ thống chính trị nói riêng. Đề cao vai
trò quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn
vị trong công tác cán bộ; nhất là trong việc từ
chức khi thấy mình không đủ điều kiện, năng
lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ theo Quy định
số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của BCH
Trung ương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết
luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH
Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng,
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên
quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ,
đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-
2021 của Bộ Chính trị.

Tập trung xây dựng các tiêu chí, quy trình
đánh giá, bổ nhiệm cán bộ chặt chẽ, khách quan,
toàn diện, lựa chọn đúng cán bộ cho từng vị trí,
chức danh, nhất là các chức vụ lãnh đạo, quản lý

ở các cơ quan, đơn vị, địa phương…, khắc phục
tình trạng “đúng quy trình, nhưng không đúng
người”. Tiêu chí, nội dung đánh giá phải chuyển
từ đánh giá định tính sang định lượng. Áp dụng
cơ chế tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý có
sự cạnh tranh, công khai, minh bạch; mở rộng
thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm cán bộ lãnh
đạo, quản lý. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ
theo định kỳ và trước khi bổ nhiệm, giới thiệu
ứng cử theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều,
theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát,
công khai kết quả và có sự so sánh với các chức
danh tương đương. Gắn việc đánh giá tập thể, cá
nhân, nhất là người đứng đầu với kết quả thực
hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Nêu cao ý thức trách nhiệm tự phê bình và
phê bình của tập thể và cá nhân trong công tác
tổ chức - cán bộ, khắc phục việc nể nang, né
tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng để đả kích,
nói xấu hoặc thực hiện ý đồ cá nhân. Phát huy
vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ
quan báo chí, truyền thông và nhân dân để kiểm
soát quyền lực trong công tác cán bộ. Thực hiện
nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các
chức danh lãnh đạo, quản lý. Thực hiện nguyên
tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, quy
định rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người
đứng đầu. Khắc phục tình trạng quy định trách
nhiệm chung chung, hình thức, khi có sai sót,
khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Có quy
định cụ thể nhằm tạo động lực, khuyến khích
người đứng đầu nhiệt tình, tâm huyết, dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tránh tạo
kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, được
đâu hay đó hoặc lợi dụng quyền lực một cách
tinh vi, thỏa hiệp vì lợi ích nhóm, thu vén cá
nhân. Cá nhân phụ trách phải trên cơ sở thống
nhất với ý chí, hành động của tập thể. Tập thể
phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để cá nhân phụ
trách, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được
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Còn nhiều việc chưa thực hiện được 
Theo Nghị quyết số 54, Thành phố được trao

một số cơ chế đặc thù với 18 nội dung thuộc 5
lĩnh vực quản lý, gồm: Đất đai, đầu tư, tài chính
- ngân sách, cơ chế ủy quyền và thu nhập của
cán bộ, công chức. Ngay sau khi Nghị quyết 54
ban hành, TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương, tập
trung lãnh đạo tổ chức quán triệt và ban hành
đầy đủ các văn bản triển khai, xây dựng kế
hoạch thực hiện với các nội dung, đề án cụ thể.
Đồng thời, chính quyền thành phố cũng quan
tâm thực hiện tốt công tác thông tin tuyên
truyền, qua đó tạo sự đồng thuận trong hệ thống
chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp
và nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành
phố đã tích cực trong việc tổ chức lấy ý kiến
phản biện các đề án, góp ý bổ sung cụ thể, thiết

thực, phù hợp với đặc thù của Thành phố. Từ
đó, các chính sách đặc thù được quy định tại
Nghị quyết số 54 đã nhanh chóng được triển
khai, từng bước phát huy hiệu quả trong phát
triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công
chức, Thành phố đã thực hiện điều chỉnh hệ số
lương cán bộ, công chức theo từng năm: Năm
2018 là 0,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc,
chức vụ; năm 2019 là 1,2 lần; năm 2020 là 1,2
lần; 6 tháng đầu năm 2021 là 1,2 lần, 6 tháng
cuối năm 2021 là 1,0 lần; năm 2022 là 1,2 lần.
Theo lãnh đạo nhiều sở, ngành của Thành phố,
việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán
bộ, công chức tuy chưa đạt mức tối đa là 1,8 lần
mức lương theo ngạch bậc như Nghị quyết số 54
đề ra, nhưng chính sách này ra đời phù hợp với
năng suất thực tế của người lao động thành phố
(đạt gấp 2,7 lần bình quân chung cả nước), từ đó
đã tạo động lực, cải thiện đời sống, khuyến khích
cán bộ, công chức gắn bó lâu dài.

Thực hiện cơ chế ủy quyền, uBND, Chủ tịch
uBND thành phố đã ủy quyền 85 đầu việc cho
các sở ngành, uBND quận huyện và thủ trưởng
các đơn vị, qua đó đã rút ngắn thời gian một số
thủ tục hành chính. Cụ thể, sau khi ủy quyền
cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, quá
trình duyệt kế hoạch và thực hiện quỹ lương
hằng năm của doanh nghiệp nhà nước giảm từ
22 ngày xuống còn 10 ngày; ủy quyền cho Ban
quản lý Khu công nghệ cao thẩm định, duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự
án đầu tư đã rút ngắn thời gian giải quyết từ 50
ngày xuống còn 42 ngày...

những “điểm nghẽn” 
tROng cơ chế đặc thù phát tRiỂn tp. hồ chí Minh

ĐINH DƯƠNG

Ngày 24-11-2017, Quốc hội ban hành
Nghị quyết số 54/2017/QH14 “Về thí điểm
cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ
Chí Minh”, có hiệu lực từ tháng 1-2018.
Nghị quyết đã được các cấp, các ngành ở
TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng triển khai,
từng bước phát huy hiệu quả, góp phần vào
sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
và khu vực. Tuy nhiên, qua gần 5 năm thực
hiện cho thấy, Thành phố mới chỉ thụ hưởng
khoảng 50% lợi thế mà Nghị quyết số 54
mang lại; vẫn còn quá nhiều rào cản về
pháp lý, cơ chế vận hành, quy trình thực
hiện và nhất là những ảnh hưởng nặng nề từ
đại dịch COVID-19 đã khiến cho Nghị quyết
số 54 chưa thể phát huy tối đa tác dụng.Љ



Thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đất
đai, việc HĐND thành phố được quyết định
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha
trở lên đã giúp rút gọn quy trình, tiết kiệm thời
gian; trước đây phải mất khoảng 6 tháng để chờ
ý kiến Thủ tướng. Thành phố cũng đã ban hành
quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án nhóm A
sử dụng vốn ngân sách của Thành phố với tổng
mức vốn đầu tư hơn 12.900 tỷ đồng; thông qua
32 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa từ 10ha trở lên với tổng diện tích 1.850ha;
trong khi hai năm trước đó chỉ có 21 dự án được
chuyển đổi. 

Một số nội dung khác cũng tích cực được
triển khai, trong đó việc thực hiện thu phí bảo
vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
đã có tác động đáng kể đến nhận thức, hành vi
bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trên
địa bàn. Thành phố cũng đã phát hành 2.800 tỷ
đồng trái phiếu chính quyền địa phương…

Hầu hết các cơ chế, chính sách đặc thù còn
lại, trong đó có cơ chế quản lý tài chính trong
Nghị quyết số 54 nhằm tăng nguồn thu của
Thành phố đều chưa tận dụng được. 

Về việc bán đấu giá tài sản công của các cơ
quan Trung ương đóng trên địa bàn, đến nay
mới chỉ có 2 cơ sở nhà, đất được phê duyệt bán
tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất do các bộ, ngành chưa thực hiện
xong việc kiểm tra, rà soát tài sản để thanh lý.
Vì vậy, Thành phố chưa thu được đồng nào từ
chính sách đặc thù hưởng 50% tiền bán đấu giá
tài sản công của các cơ quan Trung ương đóng
trên địa bàn để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội
thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố.

Đối với nguồn thu từ thực hiện cổ phần hóa,
thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước, theo Nghị
quyết số 54, TP. Hồ Chí Minh được hưởng toàn
bộ số thu, đến nay vẫn chưa thể triển khai. Từ
năm 2019, Chính phủ đã duyệt danh mục 38
doanh nghiệp của Thành phố phải cổ phần hóa
đến hết năm 2020, nhưng hiện vẫn chưa cổ

phần hóa được doanh nghiệp nào, chủ yếu do
Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có hướng
dẫn về phương án sử dụng đất.

Về thực hiện một số chính sách thuế, Thành
phố đã xây dựng 2 đề án: Đề án thí điểm tăng
mức thu thuế bảo vệ môi trường thông qua giá
xăng với số thu dự kiến khoảng 750 tỷ đồng và
Đề án thí điểm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với
mặt hàng bia trên địa bàn. Tuy nhiên, do dịch
bệnh CoVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến sản
xuất và đời sống nên Thành phố đã dừng xem
xét các đề xuất này để bảo đảm an sinh xã hội
và hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế.

Về một số loại phí như sử dụng tạm thời lòng
đường để đỗ ô tô, bảo vệ môi trường từ nước
thải công nghiệp, hạ tầng cảng biển, HĐND đã
ban hành nghị quyết nhằm tạo thêm nguồn thu
cho ngân sách thành phố. Tuy nhiên, số thu này
không lớn, trong đó phí hạ tầng cảng biển mới
triển khai từ 1-4-2022 do CoVID-19.

Về việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học,
HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết
chuyên đề và uBND thành phố cũng có quyết
định thực hiện. Tuy nhiên, hiện kết quả còn hạn
chế, Thành phố chỉ mới thu hút được 5 chuyên
gia, nhà khoa học vào làm việc tại Ban Quản lý
khu công nghệ cao. Trong đó, do ảnh hưởng
của dịch CoVID-19, Ban Quản lý khu công
nghệ cao chỉ mới ký hợp đồng làm việc được
với 1 chuyên gia.

Cơ chế đặc thù cũng chưa giúp TP. Hồ Chí
Minh tháo gỡ được khó khăn về biên chế. Hiện
Thành phố được Trung ương giao 10.869 biên
chế công chức nhưng HĐND thành phố đã
duyệt 14.470 biên chế, cao hơn 3.601 người;
biên chế viên chức được Trung ương giao là
97.881 người, trong khi HĐND thành phố đã
duyệt 99.985 người. Số biên chế tại địa phương
nhiều hơn số được Trung ương duyệt có
nguyên nhân từ việc tốc độ gia tăng dân số của
Thành phố cao, số lượng bệnh viện, trường học
tăng theo từng năm. Hiện, bình quân một cán
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bộ, công chức quản lý nhà nước của TP. Hồ
Chí Minh phục vụ 346 người dân thường trú
tại địa bàn, trong khi bình quân cả nước
khoảng 187 người dân/cán bộ, công chức quản
lý nhà nước. Do đó, mặc dù biên chế đã dôi dư
so với định biên nhưng các sở, ngành của
Thành phố vẫn đang thiếu nhân lực và liên tục
kiến nghị tăng thêm…

Bên cạnh đó, việc chi trả thu nhập tăng thêm
căn cứ vào số ngày làm việc thực tế của cán bộ,
công chức, viên chức khi triển khai còn một số
khó khăn, vướng mắc do thời gian làm việc
theo quy định riêng của mỗi ngành, lĩnh vực là
khác nhau; đặc biệt là một số ngành, lĩnh vực
đặc thù (giáo dục và đào tạo, y tế, bảo trợ xã
hội, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao...).
Mặt khác, dù thu nhập của cán bộ, công chức
Thành phố đã được nâng lên nhờ thực hiện chi
tăng thêm, nhưng so với mặt bằng chung vẫn
còn quá thấp. Thu nhập thấp cùng với áp lực
công việc tăng cao dẫn tới nhiều công chức,
viên chức nghỉ việc. Từ ngày 1-1-2021 đến 30-
6-2022, Thành phố đã có 6.177 cán bộ, công
chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc, tác
động lớn đến tình hình chung của Thành phố.

Cần có điều chỉnh, bổ sung 
Theo các chuyên gia, Nghị quyết số 54 dù đã

mang đến một “luồng gió mới” cho TP. Hồ Chí
Minh, nhưng do nhiều nguyên nhân nên sau hơn
4 năm triển khai thực hiện, kết quả chưa đạt như
kỳ vọng. Do đó, cần bổ sung, điều chỉnh cơ chế,
chính sách đặc thù để Thành phố phát triển trong
giai đoạn tới, với tư cách là hạt nhân của Vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trước hết, để có nguồn lực đầu tư phát triển,
đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tương xứng với
sự đóng góp cho cả nước, TP. Hồ Chí Minh cần
được điều tiết ngân sách để lại cho Thành phố
ở mức hợp lý. Nghị quyết số 54 của Quốc hội
đã tăng tỷ lệ ngân sách để lại cho TP. Hồ Chí
Minh năm 2022 từ 18% lên 21%. Tuy vậy,
nhiều chuyên gia cho rằng, 21% chưa đáp ứng

được yêu cầu thực tiễn về nguồn lực để phát
triển Thành phố. Do đó, Thành phố cần xây
dựng đề án thuyết minh bảo đảm tính khoa học
và thực tiễn để đề xuất Trung ương tăng tỷ lệ
ngân sách để lại cho Thành phố lên trên 21%
nhằm đầu tư phát triển một số lĩnh vực trọng
yếu như: Hạ tầng, an sinh xã hội cho người lao
động, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới
sáng tạo. Ở lĩnh vực cải cách thể chế và các
chính sách xã hội, Thành phố cần tính toán rõ
nguồn lực cần có để đầu tư xây dựng Thành phố
thông minh, xây dựng thêm hệ thống trường
học, bệnh viện, nhà ở xã hội cho người thu nhập
thấp và lao động nhập cư; đầu tư cho đào tạo và
thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để phát
triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế dịch vụ,
logictics…; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý, củng cố đội ngũ y bác sĩ… 

Bên cạnh đó, Thành phố cần được giao
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong một số
lĩnh vực như tổ chức bộ máy, quy hoạch, vận
hành, khai thác hoặc bán các tài sản công, nhằm
bổ sung kịp thời cho ngân sách thành phố; các
bộ, ngành sẽ đóng vai trò kiểm tra, giám sát quá
trình thực thi. Thành phố cũng cần được thí
điểm thu thuế tài sản bổ sung ngân sách, được
sử dụng tiền cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà
nước và thu tiền thoái vốn từ doanh nghiệp nhà
nước cổ phần hóa do Thành phố quản lý. Trong
đó, cần bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tập
trung giải quyết công tác cán bộ, bảo đảm đủ
về số lượng, chất lượng và linh hoạt trong bố
trí phân công vì Thành phố là địa bàn đông dân
nhưng phân bổ không đồng đều. 

Về biên chế, Thành phố đề nghị Trung ương
phân bổ tổng số biên chế dựa vào đặc thù địa
phương chứ không nên theo quy định như hiện
nay. Cần cho phép HĐND thành phố được
quyền quyết định bộ máy chính quyền, nhất là
thành lập, giải thể các cơ quan, đơn vị trực
thuộc; cho phép xác định cơ cấu, bổ sung cán
bộ, công chức tăng thêm đối với các xã, phường,
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thị trấn đông dân ngoài số lượng quy định của
Chính phủ. Trong đó, cần căn cứ vào số dân cư,
khối lượng, tính chất công việc mà uBND cấp
xã đang xử lý để biên chế công chức, viên chức
phù hợp, không nên cào bằng theo đơn vị hành
chính. Đồng thời, để đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức cải thiện đời sống, yên tâm công tác,
nâng cao hiệu suất làm việc, cần tiếp tục có các
chính sách đặc thù, giải pháp cụ thể về thu nhập.
Trong đó, Trung ương tiếp tục ban hành cơ chế,
chính sách đặc thù về thu nhập tại TP. Hồ Chí
Minh trong thời gian tới, trong đó phải cụ thể
hóa từng đối tượng cán bộ, công chức đang làm
việc trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Thành
phố cần thực hiện mức chi thu nhập tăng thêm
1,8 lần như Nghị quyết số 54 đề ra để “giữ chân”
cán bộ, công chức, viên chức, cùng với đó là
tăng các chính sách đãi ngộ, mở rộng cơ hội
thăng tiến cho những người có phẩm chất, năng
lực, trình độ tốt…

Trên lĩnh vực quản lý đô thị, nhiều chuyên
gia đề nghị, Thành phố cần có thẩm quyền quy
định chi tiết về quy hoạch, cấp phép xây dựng,
thẩm định các dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán

xây dựng các công trình do uBND thành phố
quyết định đầu tư. Ngoài ra, Thành phố được
phép quy định mức xử phạt vi phạm trật tự, an
toàn, văn minh đô thị.

Về cơ chế chính sách thu hút người tài, các
chuyên gia cho rằng, TP. Hồ Chí Minh cần đề
xuất Trung ương cho Thành phố cơ chế được
ký hợp đồng với chuyên gia theo cơ chế đặt
hàng, thoả thuận theo cơ chế thị trường mà
không bị áp đặt bởi các khung hệ số, thay vào
đó là một mức trần thu nhập. Cùng với đó nên
có cơ chế khen thưởng đột xuất cho chuyên gia
để tạo thêm động lực động viên, khuyến khích
các chuyên gia làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. 

Thời gian tới, Thành phố cần tập trung chỉ
đạo việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết
số 54 của Quốc hội. Trong đó, cần tổ chức tốt
việc lấy ý kiến về các nhóm vấn đề gồm đầu tư,
về ngân sách, đô thị, đất đai, tổ chức bộ máy,
quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Trên cơ sở đó,
Thành phố đề xuất Trung ương những nội dung
cụ thể để bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách
đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh phù hợp và
có tính khả thi cao r

giao. Đây là một trong những cơ sở quan trọng
để thúc đẩy hành vi từ chức của cán bộ.      

Cần ban hành các chế độ, chính sách cán bộ
phù hợp, vừa tạo động lực làm việc cho cán bộ,
vừa làm cho họ yên tâm, toàn tâm, toàn ý với
cương vị được giao, giúp phòng ngừa, ngăn
chặn tiêu cực, tham nhũng như chính sách tiền
lương, khen thưởng, kỷ luật, chính sách đào tạo,
bồi dưỡng, chính sách ưu đãi, cải cách nền công
vụ, chính sách hỗ trợ người tự nguyện từ chức.
Nâng cao mức sống cho cán bộ, công chức,
giảm biên chế để tinh lọc bộ máy, có chế độ
kiểm tra, kiểm soát, giao việc để nâng cao hiệu
quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Văn hóa từ chức là hành vi chủ động, tự
nguyện, tự giác của cán bộ lãnh đạo, quản lý
trên cơ sở hiểu đúng, sâu sắc về năng lực, phẩm
chất và tôn trọng giá trị của chính mình. Trong
hệ thống chính trị nước ta, văn hóa từ chức mới
manh nha nhưng thực sự cần thiết để góp phần
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp
chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả xây
dựng Đảng về đạo đức. Hình thành và phổ biến
văn hóa từ chức cần sự chủ động, thận trọng và
kiên trì, kết hợp công tác tư tưởng, tổ chức, cán
bộ, kiểm tra, giám sát và các yếu tố chính trị,
kinh tế, văn hóa, pháp lý cũng như sự vào cuộc
của các cấp ủy đảng, chính quyền r

-----
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 4, tr.187.

Để từ chức trở thành...
(Tiếp theo trang 41)
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những kết quả cụ thể
Thời gian qua, quán triệt và thực hiện Nghị

quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ
Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách
chủ động tham gia cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư”; Quyết định số 749/QĐ-
TTg ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm
2030”, việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Thái Bình đã đạt được kết quả bước đầu quan
trọng. 

Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin
được đầu tư hình thành cơ sở dữ liệu chuyên
ngành phục vụ các cơ quan trong hệ thống
chính trị và nhân dân. Dịch vụ công trực tuyến
và các loại văn bản điện tử được thực hiện tốt.
100% khu dân cư được phủ sóng di động đáp
ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin số. Tất
cả các tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở, hầu hết
đảng viên đã được sử dụng Sổ tay đảng viên
điện tử, phục vụ cho việc tra cứu, tìm dữ liệu
về những vấn đề có liên quan đến công tác xây
dựng Đảng. Qua đó giúp cho việc nâng cao
chất lượng sinh hoạt đảng nhất là sinh hoạt chi
bộ; nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng
viên, góp phần tích cực xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh. Ở lĩnh vực kinh tế, ngày
càng nhiều doanh nghiệp thực hiện việc khai
nộp thuế điện tử và giao dịch thương mại điện
tử; quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên nền tảng
số. Một số doanh nghiệp áp dụng công nghệ tự
động hóa sản xuất - kinh doanh dựa trên nền
tảng công nghệ số, tạo đột phá về tăng năng

suất lao động và hiệu quả sản xuất - kinh doanh.
Tuy nhiên, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Thái Bình còn nhiều khó khăn và chưa toàn
diện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục
vụ hoạt động quản lý chỉ đạo, điều hành ở một
số cơ quan, đơn vị, địa phương, một số lĩnh
vực chưa đồng bộ. Việc xử lý, giải quyết hồ
sơ, công việc qua mạng in-tơ-nét chưa phổ
biến, còn thiếu cơ sở dữ liệu chuyên ngành và
thiếu ứng dụng, dịch vụ số phục vụ người dân,
doanh nghiệp; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh
toán điện tử và tiếp cận sử dụng dịch vụ trực
tuyến còn thấp.

Để đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo đột phá
phát triển, đổi mới căn bản toàn diện công tác
lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính
quyền các cấp và xây dựng chính quyền số, xã
hội số, ngày 19-11-2021 Tỉnh ủy Thái Bình đã
ban hành Nghị quyết số 02-NQ/Tu về chuyển
đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030 với mục tiêu: Phấn đấu
đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi
số trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội;
hoàn thành xây dựng chính quyền số, tập trung
chuyển đổi số trên một số lĩnh vực như tổ chức
xây dựng Đảng, y tế, giáo dục và đào tạo, nông
nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và
môi trường, giao thông vận tải, giám sát an
ninh, quản lý đô thị, năng lượng, công nghiệp.
Phát triển chính quyền số có 80% trở lên dịch
vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều
phương tiện truy cập, bao gồm các thiết bị di
động. Hồ sơ công việc được xử lý trên mạng

Kinh nghiệm 
thực hiện chuyển Đổi số ở thái Bình

HồNG VăN



in-tơ-nét đạt trên 90% ở cấp tỉnh, 80% ở cấp
huyện và trên 60% ở cấp xã. 100% văn bản
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính
quyền các cấp được thực hiện trên hệ thống
thông tin báo cáo và được tích hợp, kết nối,
chia sẻ dữ liệu với hệ thống dùng chung trong
tỉnh, liên thông với hệ thống thông tin báo cáo
quốc gia. 100% cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát
triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số của
tỉnh được kết nối, chia sẻ. Trên 50% hoạt động
kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được
thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống
ứng dụng công nghệ thông tin. Phấn đấu kinh
tế số chiếm 20% GrDP. Tỷ trọng kinh tế số
trong từng ngành, lĩnh vực đạt 10% trở lên. Tỷ
lệ doanh nghiệp áp dụng công nghệ số trong
sản xuất - kinh doanh đạt 50% trở lên. Phát
triển xã hội số, từng hộ gia đình đều tiếp cận
được dịch vụ in-tơ-nét, phổ cập dịch vụ mạng
di động 4G, 5G và điện thoại thông minh. Tỷ
lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản
thanh toán điện tử đạt trên 50%. Định hướng
đến năm 2030: 100% dịch vụ công trực tuyến
được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập,
100% hồ sơ công việc ở các cấp được xử lý
trên môi trường mạng. Hoạt động kiểm tra của
cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện phổ
biến trên môi trường số và hệ thống ứng dụng
công nghệ thông tin, phấn đấu kinh tế số chiếm
30% GrDP. 100% doanh nghiệp áp dụng công
nghệ số trong sản xuất - kinh doanh. Tỷ lệ
người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh
toán điện tử đạt trên 80%.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí
Phạm Thúy Hà, Giám đốc Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin
và Truyền thông tỉnh Thái Bình), đồng chí cho
biết: Nghị quyết số 02-NQ/Tu ngày 19-11-
2021 nêu rõ quan điểm, mục tiêu, đề ra nhiệm
vụ và giải pháp chuyển đổi số của tỉnh từ nay
đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Quá
trình chỉ đạo thực hiện cùng với việc ban hành

các nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy Thái
Bình đã thành lập các ban chỉ đạo như: Ban chỉ
đạo thực hiện sử dụng Sổ tay đảng viên điện
tử, Ban chỉ đạo về chuyển đổi số, ứng dụng
công nghệ số...; phân công các thành viên ban
chỉ đạo phụ trách từng lĩnh vực và các địa
phương, đơn vị trong tỉnh; tổ chức các hội nghị
quán triệt nghị quyết của Tỉnh ủy, tổ chức các
lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn
về khoa học - công nghệ số và hướng dẫn tổ
chức thực hiện đến các chi bộ nên đạt được
hiệu quả cao.

Về kết quả triển khai chuyển đổi số của tỉnh,
đồng chí Trần Xuân Hoàng, Trưởng phòng
Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình),
thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh
cho biết: Sau hội nghị triển khai thực hiện nghị
quyết của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành và địa
phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện
các đề án, kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh đạt
được kết quả khá toàn diện. Các sở, ngành, các
huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo
triển khai chuyển đổi số do đồng chí giám đốc
sở, ngành, chủ tịch uBND các huyện, thành
phố làm Trưởng ban chỉ đạo. Tập trung tuyên
truyền về chuyển đổi số, tỉnh tổ chức hội nghị
quán triệt nghị quyết cho 300 cán bộ chủ chốt
cấp tỉnh, huyện và 5.426 đại biểu ở 286 điểm
cầu tại các sở, ngành, huyện, xã. 

Thực hiện Đề án Sổ tay đảng viên điện tử,
các sở, ngành và 8/8 huyện, thành phố, cùng
các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã triển khai
đến các chi bộ và cán bộ, đảng viên. Ban Chỉ
đạo của tỉnh, các sở, ngành và huyện, thành
phố đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng sử
dụng Sổ tay đảng viên điện tử; bố trí, hướng
dẫn đến tận các chi bộ. Đảng viên có điện thoại
thông minh đã cài đặt chuyên mục Sổ tay đảng
viên điện tử, sử dụng tương đối thành thạo,
góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,
quản lý đảng viên. Việc đảng viên nắm được
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thông tin về công tác xây dựng Đảng đã góp
phần tích cực vào việc lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Về hạ tầng số, đến nay 100% khu vực dân
cư trên địa bàn tỉnh được phủ sóng băng rộng
(cố định và di động), tỷ lệ người dân có điện
thoại thông minh ước đạt 66%, tỷ lệ hộ gia
đình có cáp quang băng rộng ước đạt 48%. Về
nhân lực số, các huyện đã có tổ công nghệ số
cộng đồng cấp xã và cấp thôn, trong đó có
những huyện đạt tỷ lệ cao như Tiền Hải, Kiến
Xương, Quỳnh Phụ, đạt từ 50 đến 100%.

Về chính quyền số, mạng truyền số liệu
chuyên dùng của các cơ quan đảng, chính
quyền được phát triển, tạo hạ tầng truyền dẫn
ổn định. Đến nay mạng đã kết nối đến các sở,
ban, ngành, uBND các huyện, xã, thị trấn. Tỷ
lệ dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp
trực tuyến đạt 100%, các ứng dụng trong nội
bộ cơ quan nhà nước tiếp tục phát triển, góp
phần tiết kiệm thời gian, chi phí hoạt động,
nâng cao hiệu quả hoạt động. Hệ thống mạng
Văn phòng thông tin điện tử của tỉnh hiện có
763 cơ quan, đơn vị sử dụng, trong đó có 109
đơn vị cấp tỉnh, 260 uBND cấp xã, phường, thị
trấn, 397 cơ quan cấp huyện và các đơn vị trực
thuộc. Tỷ lệ văn bản được ký số điện tử đạt
94,45%. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
được thiết lập theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. 

Một số kinh nghiệm
Từ kết quả thực hiện chuyển đổi số ở Thái

Bình thời gian qua, có thể rút ra một số kinh
nghiệm sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng
cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân
dân, trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị
trong hệ thống chính trị để thấy rõ lợi ích, sự
cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số.
Tỉnh ủy Thái Bình đã tập trung chỉ đạo quán
triệt nghị quyết và các đề án chuyển đổi số đến
tận chi bộ, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó,
cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền đến

nhân dân thực hiện nghị quyết về chuyển đổi
số, tạo được khí thế mới trong Đảng, chính
quyền và nhân dân về chuyển đổi số. 

2. Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định
chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương; xác
định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cán
bộ, đảng viên trong thực hiện chuyển đổi số.
Kết quả chuyển đổi số là một trong những tiêu
chí đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên. Đưa
nội dung chuyển đổi số vào sinh hoạt chuyên
đề tại các chi bộ, tạo sự đồng thuận, thống
nhất, quyết tâm cao thực hiện chuyển đổi số.

3. Cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh tập trung
nghiên cứu xây dựng và ban hành nghị quyết
chuyên đề về chuyển đổi số để chỉ đạo các sở,
ban, ngành, cấp huyện và xã thực hiện. Thành
lập ban chỉ đạo của cấp tỉnh, cấp huyện, phân
công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để
chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung: Xây
dựng đồng bộ, hệ thống cơ chế, chính sách
thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đẩy mạnh
phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi
số; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu và
thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin
chất lượng cao làm nòng cốt tham mưu giúp
cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh chuyển đổi số;
tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng số, xây dựng
hệ thống cơ sở dữ liệu và nền tảng số, phát
triển các ứng dụng dịch vụ số của tỉnh; xây
dựng kinh tế số, thu hút các doanh nghiệp thực
hiện công nghệ số đầu tư vào tỉnh; phát triển
xã hội số. 

4. Để triển khai thực hiện tốt công tác
chuyển đổi số, Thái Bình coi trọng việc đào
tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyển đổi số cho
các cán bộ chủ chốt và cán bộ được phân công
thực hiện để làm nòng cốt hướng dẫn cho cơ
sở thực hiện. Các sở, ban, ngành, uBND các
huyện, thành phố đã triển khai kế hoạch thành
lập Tổ công nghệ số cộng đồng ở cơ quan, đơn
vị, địa phương. Tỉnh đã quan tâm và coi trọng
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sự đóng góp tích cực của các sở, ngành và các
cơ quan, đơn vị, địa phương làm nòng cốt cho
công tác chuyển đổi số như Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở Khoa học - Công nghệ...

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi
số, phát huy vai trò kiểm soát của các cơ quan
an ninh, vai trò giám sát của nhân dân trong

thực hiện chuyển đổi số, xây dựng hệ thống
giám sát cảnh báo, sự cố mất an toàn, an ninh
mạng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương
trong tỉnh. Qua từng đợt thực hiện, tổ chức sơ
kết, rút kinh nghiệm để khắc phục những khó
khăn, hạn chế và phát huy những kết quả đạt
được để triển khai các bước tiếp theo thành
công hơn r

doanh nhân Việt Nam đang là đòi hỏi hết sức
cấp bách. Có thể khẳng định sự trưởng thành
của họ giữ vai trò là đội quân chủ lực góp vào
sự thành bại trong quá trình công nghiệp hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế của nước nhà. 

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình
CNH, HĐH. Bản thân nó vẫn còn đang trong
tình trạng yếu kém về khoa học - công nghệ,
kỹ thuật, quản lý, luật pháp và kinh nghiệm
giao thương quốc tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô
cùng với hiện tượng suy thoái về đạo đức trong
kinh tế, kinh doanh, quản lý đất nước và trong
đời sống xã hội. Do xu thế khách quan tất yếu
buộc phải gia nhập ngay nền kinh tế thị trường,
toàn cầu hóa thì đây quả là một vấn đề lớn của
đất nước mà việc vận dụng những giá trị minh
triết Việt vào xây dựng nhân cách doanh nhân
Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế là
hết sức cấp thiết. Nó có ý nghĩa như tìm về
nguồn lực nội sinh tiềm tàng của dân tộc tựa
như 100 năm về trước Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã kêu gọi hãy biết phát huy sức mạnh tinh
thần của nền văn hóa dân tộc mà đem sức ta
giải phóng cho ta.

Trong khi Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ
trương “Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình
tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế
sang mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở tăng
năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi
mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng

tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền
kinh tế. Cải thiện môi trường kinh doanh, thúc
đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành,
lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng
dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học -
công nghệ, nhất là cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư; phát triển các sản phẩm có
lợi thế cạnh tranh, sản phẩm công nghệ cao, có
giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường,
tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và
chuỗi giá trị toàn cầu”, thì việc nghiên cứu vận
dụng những giá trị minh triết Việt không chỉ
có ý nghĩa cụ thể trong việc xây dựng nhân
cách doanh nhân mà nó còn góp phần vào việc
xây dựng tư tưởng - chính trị - đạo đức trong
các cơ quan của Đảng và Nhà nước. Đồng thời,
nó sẽ góp phần không nhỏ vào việc giáo dục
toàn xã hội, làm cho kinh tế phát triển thì “cái
tốt nở hoa, cái xấu mất dần đi”… làm cho “dân
giàu, nước mạnh” và “dân giàu, nước sang”
như Bác Hồ từng căn dặn.

rõ ràng nền kinh tế và minh triết - an sinh
xã hội luôn gắn với nhau, là điều kiện và tạo
tiền đề cho nhau cùng tồn tại và phát triển. Nó
là một thể thống nhất và nó phải trở thành bản
chất của nền KTTT định hướng XHCN của
nước ta hiện nay và trong tương lai r

-----
(1), (4) Mác và Ăng-ghen tuyển tập, NXB ST,

H.1980, tập 1, tr.135; tập 6, tr.271. (2), (3) Văn
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn
phòng Trung ương Đảng, H.2016.

Để hiện thực hóa...
(Tiếp theo trang 37)
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“ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội” 
Những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện

Vĩnh Tường đã tập trung triển khai, thực hiện
có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với
thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết Đại hội Phụ
nữ toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện phong
trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Vĩnh
Phúc thời đại mới: Có đạo đức, có kiến thức,
có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và xã
hội”, đồng thời rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức
phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung
hậu - Đảm đang”. 

Đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa, Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vĩnh
Tường cho biết, thông qua học tập các chuyên
đề của Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-
KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp hội trong
huyện đã chú trọng đổi mới phong cách, lề lối
làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả
với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có
hoạt động hội”. Ngay từ đầu năm, các cán bộ
hội chuyên trách đều xây dựng kế hoạch cá
nhân thực hiện nhiệm vụ, chủ động nghiên

cứu, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ
chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng sống, thời
gian làm việc, hội họp đúng giờ, thực hành tiết
kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện,
nước, tham gia thành viên của Tổ chức Tài
chính vi mô Tình thương (TYM), tích cực đi
cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán
bộ, hội viên, từ đó xây dựng hình ảnh người
cán bộ hội có tinh thần trách nhiệm, có năng
lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào. 

Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN các xã,
thị trấn tổ chức sinh hoạt định kỳ và cử cán bộ
cũng như mời đại diện Hội LHPN tỉnh về trực
tiếp dự sinh hoạt ở 56 chi hội. Nhờ đó, các chi
hội đã tổ chức sinh hoạt với nhiều hình thức
phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút đông đảo
phụ nữ tham gia như: Mít-tinh, gặp mặt, tọa
đàm, thi nấu ăn, các trò chơi dân gian, đóng
tiểu phẩm, thi văn nghệ, thể dục - thể thao, ra
mắt các mô hình mới... Trong các hoạt động,
Hội LHPN các cấp trong huyện đã lồng ghép
tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước đáp
ứng nguyện vọng của hội viên, đồng thời giúp
cán bộ hội nâng cao nghiệp vụ, góp phần xây

Phụ nữ Vĩnh Tường
VÖÔN LEÂN TÖØ HOÏC VAØ LAØM THEO BAÙC

MAI ANH

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò
của phụ nữ. Người từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ
nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Khắc ghi
những lời dạy của Người, các cấp hội phụ nữ huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
đã học và làm theo Bác bằng nhiều cách làm sáng tạo, khơi dậy và thúc đẩy
chị em phụ nữ phấn đấu, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây
dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. 



dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững
mạnh.

San sẻ yêu thương 
Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, các

hội viên phụ nữ huyện Vĩnh Tường đẩy mạnh
thực hành tiết kiệm hằng ngày trong chi tiêu,
sản xuất; tham gia mô hình nuôi lợn nhựa tiết
kiệm, thùng gạo tiết kiệm tập trung, ủng hộ các
cuộc vận động. 5 năm qua các cấp hội vận
động hội viên phụ nữ huyện tiết kiệm được
trên 1,8 tỷ đồng, giúp 2.576 lượt phụ nữ vay
không lấy lãi. Đặc biệt, mô hình “Thùng gạo
tiết kiệm tập trung” được làm điểm năm 2016
tại xã Thượng Trưng với 17 thùng gạo, nay đã
nhân rộng được lên 63 thùng gạo ở nhiều xã
trong huyện, góp phần tiết kiệm được hơn 11
tấn gạo tặng cho các phụ nữ nghèo, khó khăn
trên địa bàn. riêng ở xã Tuân Chính, Hội
LHPN xã đã nhân rộng được 20 “Thùng gạo
tiết kiệm tập trung” đặt ở các gia đình có máy
xay xát. Mỗi người khi đến xay xát gạo, không
cần ai nhắc nhở đều tự giác bỏ 0,5 - 1kg vào
“Thùng gạo tiết kiệm”; định kỳ 2 lần/tháng,
các chi hội tổ chức cân gạo tiết kiệm để giúp
đỡ chị em gặp khó khăn, hoạn nạn. Những chị
em không đi xay xát gạo có thể tham gia phong
trào bằng cách ủng hộ tiền mặt. Qua hơn 7
tháng triển khai, mô hình “Thùng gạo tiết
kiệm” của chị em xã Tuân Chính đã tiết kiệm
được hơn 600kg gạo, trị giá hơn 9 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ trong huyện
còn duy trì mô hình “Lợn nhựa nghĩa tình”, từ
nguồn tiết kiệm này, Hội LHPN các xã tổ chức
thăm hỏi các hội viên có hoàn cảnh khó khăn,
hoạn nạn hoặc bị bệnh hiểm nghèo. Đây là
việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được
đông đảo hội viên, nhân dân tham gia. Là một
trong những hội viên được nhận hỗ trợ từ mô
hình trên, chị Nguyễn Thị Mùi (thôn Quảng
cư, xã Tuân Chính) xúc động chia sẻ: “Gia
đình tôi thuộc hộ nghèo, kinh tế còn nhiều khó
khăn, bản thân bị bệnh hiểm nghèo phải nuôi

hai con nhỏ, quà và sự quan tâm, hỗ trợ của
tổ chức hội đã giúp tôi vơi bớt lo toan, có thêm
nghị lực để vươn lên, ổn định cuộc sống”. 

Với tinh thần tương thân, tương ái, các cấp
hội phụ nữ trong huyện đã hưởng ứng đợt thi
đua đặc biệt “Yêu thương và chia sẻ”, giúp đỡ
phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bằng
con giống. Kết thúc đợt thi đua, toàn huyện đã
ủng hộ được 75 triệu đồng, tặng 3.426 con
giống gia súc, gia cầm cho 160 hộ. Triển khai
chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên
cương”, các cấp hội đã vận động được hơn 71
triệu đồng gửi về Hội LHPN tỉnh. Hội LHPN
huyện cũng trích quỹ và vận động tài trợ tặng
30 suất quà cho 20 phụ nữ nghèo và 10 học
sinh nghèo với tổng số tiền 25 triệu đồng; hỗ
trợ xây 3 nhà Mái ấm tình thương, mỗi căn trị
giá 50 triệu đồng cho 3 hộ phụ nữ nghèo tại 3
xã do Đồn Biên phòng Thàng Tín (tỉnh Hà
Giang) quản lý. 

Nhằm chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ trẻ mồ côi có
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, giúp
các em vươn lên trong cuộc sống, Hội LHPN
huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị phát
động chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu
thương” với sự tham gia của các cơ quan, tổ
chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cùng
chung tay nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi
dưỡng các em. Đến 30-7-2022, huyện có 20
cháu được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 450 triệu
đồng. Hằng năm, các cấp hội cũng trích một
phần kinh phí từ Quỹ Vì sự phát triển của phụ
nữ để trao học bổng cho các học sinh nghèo,
có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Từ
năm 2016 đến nay, Hội LHPN huyện và các
xã, thị trấn đã trao 326 suất học bổng, trị giá
184 triệu đồng cho các cháu.

Trong công tác phòng, chống dịch CoVID-
19, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã tập trung
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, hội
viên phụ nữ thực hiện phòng, chống dịch bệnh.
Tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng
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hộ Quỹ phòng, chống dịch CoVID-19, ủng hộ
các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân ở
vùng dịch, giúp đỡ khu cách ly tập trung, hỗ
trợ chăm sóc F0 tại gia đình, tặng quà cho gia
đình hội viên phụ nữ gặp khó khăn do đại dịch
với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía
sau”. Kết quả, các cấp hội đã ủng hộ được 289
triệu đồng, 10 tấn rau, củ, hơn 1,1 tấn gạo,
2.900 quả trứng hỗ trợ các xã, thôn thực hiện
phong tỏa.

giúp nhau khởi nghiệp 
Thực hiện phong trào “Vận động, hỗ trợ phụ

nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo
bền vững”, các cấp hội đã tập trung chỉ đạo
đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ làm
kinh tế giỏi và giúp phụ nữ khởi nghiệp. 5 năm
qua, có 42 chị khởi nghiệp và khởi sự kinh
doanh được các cấp hội hỗ trợ bằng hình thức
giúp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội,
Quỹ TYM để phát triển sản xuất - kinh doanh.
3 chị có ý tưởng khởi sự kinh doanh tham gia
Cuộc thi tìm hiểu ý tưởng kinh doanh do Hội
LHPN tỉnh tổ chức và đoạt một giải Ba. 

Hội LHPN huyện cũng chỉ đạo xây dựng
một số mô hình có hiệu quả như: Mô hình “Tổ
phụ nữ liên kết làm bánh chưng” tại Chi hội
thôn Diệm Xuân (xã Việt Xuân) với 21 thành
viên tham gia; mô hình “Tổ phụ nữ liên kết
làm bánh bún” tại Chi hội Tân An (xã Ngũ
Kiên) có 20 chị tham gia. Tổ chức ra mắt Câu
lạc bộ “Vườn ươm phụ nữ khởi nghiệp” cấp
huyện với 27 thành viên tham gia, đến nay đã
có 18 chị tham gia tiết kiệm và đóng quỹ với
số tiền hơn 22 triệu đồng, từ đó hỗ trợ được 1
thành viên Câu lạc bộ vay 20 triệu đồng để
khởi nghiệp. 

Trong phong trào giúp nhau thường xuyên,
đã có 2.775 hội viên giúp cho 1.525 chị có
hoàn cảnh khó khăn thông qua các hình thức
giúp như: Tiền, vàng, con giống, ngày công lao
động, trị giá hơn 282 triệu đồng. Phong trào
giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội

LHPN các xã rà soát, phân công cán bộ, hội
viên giúp đỡ, đến nay đã có 423 hộ thoát
nghèo. Các cấp hội cũng tích cực phối hợp với
các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức 78
lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật
cho 7.524 lượt hội viên, vận động hội viên
manh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng
khoa học - công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi,
trồng trọt, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hội
còn nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã
hội huyện gần 200 tỉ đồng cho 5.427 hộ hội
viên vay; phối hợp với Phòng giao dịch 4 (Quỹ
TYM) cho 325 thành viên vay với tổng dư nợ
hơn 6,4 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đẩy mạnh
tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực
hiện các hoạt động cộng đồng như: Bảo vệ môi
trường, thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội; tích cực
tham gia chương trình xây dựng nông thôn
mới tại địa phương. Nhiều mô hình mới được
triển khai, đi vào chiều sâu, chuyển từ thay đổi
nhận thức sang thay đổi hành vi như: Phụ nữ
tham gia vệ sinh môi trường ngày 10 hằng
tháng; thành lập và duy trì hoạt động của 5 tổ
phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường; 127 đoạn
đường phụ nữ tự quản Xanh - Sạch - Đẹp. Tiêu
biểu là mô hình “Đoạn đường hoa phụ nữ”,
đến nay tất cả các xã, thị trấn trong huyện đều
có mô hình “Đoạn đường hoa phụ nữ” với 156
đoạn đường hoa, góp phần tham gia xây dựng
nông thông mới và nông thôn mới nâng cao,
kiểu mẫu, được cấp ủy, chính quyền địa
phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Vận động hội viên tham gia tích cực Cuộc vận
động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”;
hướng dẫn hội viên tự rà soát các tiêu chí, có
kế hoạch giúp đỡ các hộ hội viên chưa đạt các
tiêu chí. Năm 2021, toàn huyện có 88,3% số
hộ hội viên đạt 8 tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí
không đói nghèo. 

Với những kết quả đạt được, công tác hội và

52 X©y dùng §¶ng sè 10-2022

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH



phong trào phụ nữ huyện Vĩnh Tường vinh dự
được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương
Lao động hạng Ba (năm 2018), nhiều năm liền
được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng
Bằng khen, uBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Cờ thi
đua tập thể lao động xuất sắc (năm 2021). Thời
gian tới, Hội LHPN huyện Vĩnh Tường tiếp
tục định hướng các cấp hội khơi dậy và phát
huy tình yêu thương, sẻ chia của cán bộ, hội
viên, phụ nữ và người dân trong cộng đồng,
cùng chung tay giúp đỡ phụ nữ và trẻ em
nghèo, yếu thế tự tin vươn lên, xây dựng cuộc
sống ấm no, hạnh phúc r
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thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng,
CBCCVC, đảng viên, người lao động, nhất là
người đứng đầu trong việc thực hiện chủ
trương của Đảng về quản lý biên chế, cơ cấu
lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp, bố
trí CBCCVC theo vị trí việc làm; tập trung ban
hành khung danh mục và năng lực cho từng vị
trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức trong
HTCT. Việc xây dựng vị trí việc làm được coi
là một trong những giải pháp căn bản để xác
định biên chế, thực hiện cải cách chính sách
tiền lương, đồng thời cơ cấu lại và nâng cao
chất lượng đội ngũ CBCCVC. 

Ba là, rà soát hoàn thiện, sửa đổi các quy
định, quy chế liên quan đến quản lý biên chế
để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong HTCT.
Quy định quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy,
tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác
quản lý biên chế theo hướng tăng cường phân
cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của tập
thể lãnh đạo và người đứng đầu; lấy kết quả
thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản
biên chế hằng năm là một trong những tiêu chí
quan trọng đánh giá kết quả công tác của người

đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ
quan, đơn vị. 

Bốn là, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn,
tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức trong
HTCT theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu
quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. rà
soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan
hệ công tác của các bộ, ngành và các tổ chức
thuộc các bộ, ngành; khắc phục tối đa sự trùng
lắp, chồng chéo, giao thoa về chức năng,
nhiệm vụ, nhất là những bộ, ngành có chức
năng, nhiệm vụ tương đồng. Thực hiện có hiệu
quả việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự
nghiệp công lập; tăng cường quản lý biên chế,
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn
thiện cơ chế tài chính, cơ chế tự chủ, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các
đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, có lộ
trình bố trí hợp lý ngân sách nhà nước để thực
hiện cải cách tiền lương, tạo động lực cho
CBCCVC phấn đấu, cống hiến; có chính sách
phù hợp đối với những CBCCVC chịu tác
động trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức
bộ máy, tinh giản biên chế.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học -
công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong
quản lý nhà nước và hoạt động của các tổ
chức, cơ quan, đơn vị gắn với mục tiêu sắp
xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Hoàn
thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc
quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thống nhất
trong toàn HTCT.

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc
quản lý, sử dụng biên chế, qua đó kịp thời phát
hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; động viên,
khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện
tốt; chấn chỉnh, kiểm điểm, làm rõ trách
nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan
ở những nơi làm chưa tốt trong thực hiện quản
lý biên chế, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và
nâng cao chất lượng CBCCVC trong HTCT r

nâng cao hiệu quả...
(Tiếp theo trang 34)
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SUY NGẪM VỀ NGHỀ TỔ CHỨC

Nhớ lại cuối năm 1994, khi tôi về đầu
quân cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Quảng Nam - Đà Nẵng, cả cơ quan

chỉ có một máy vi tính để bàn và cũng chỉ có
một người sử dụng được công cụ hiện đại này
là cô văn thư của Ban. Giờ thì khác hẳn, mỗi
cán bộ, nhân viên một máy, nhiều người còn
có cả laptop và smartphone, ai nấy đều sử
dụng thành thạo các công cụ hiện đại để làm
nghề, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu công
vụ. Nói vậy để thấy người làm nghề tổ chức
ngày nay có nhiều thuận lợi hơn trước, nhất là
trong khâu soạn thảo, trình duyệt, chỉnh sửa và
lưu trữ văn bản. Chẳng hạn như trước đây, bản
thảo văn bản được người dự thảo viết tay rồi
trình lãnh đạo duyệt và cặm cụi chỉnh sửa theo
ý thủ trưởng - có khi không chỉ một lần - sau
đó chuyển văn thư đánh chữ bằng máy cơ.
Người dự thảo dò đi dò lại rồi mới trình lãnh
đạo ký để ban hành. Bây giờ không còn ai viết
tay dự thảo văn bản, người có thẩm quyền phê
duyệt thậm chí cũng không chỉnh sửa văn bản
dự thảo bằng tay và văn thư ngày nay cũng chủ
yếu làm nhiệm vụ lấy số, ghi ngày tháng, đóng
dấu, gửi đi và lưu trữ, không cần đánh máy văn
bản bằng máy cơ và thậm chí bằng máy vi tính.
Còn có thể kể thêm không ít ưu thế nữa của
các thế hệ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng
Đảng phần lớn sinh ra và lớn lên trong một đất
nước đang hội nhập và phát triển. 

Điều kiện tác nghiệp thuận lợi hơn nhiều
nhưng dường như người làm nghề tổ chức xây

dựng Đảng ngày nay vẫn cứ bận rộn và chịu
không ít áp lực trong công vụ chẳng khác gì
các thế hệ ngày trước. Công nghệ thông tin có
thể giúp người làm nghề tổ chức xây dựng
Đảng cập nhật thông tin liên quan tới nhiệm
vụ chính trị của Ngành kịp thời hơn, đầy đủ
hơn nhưng không thể thay cho đôi mắt tinh
tường và thái độ công tâm của những người
tham mưu cho cấp ủy trong việc đánh giá cán
bộ… Kỹ thuật vi tính có thể giúp người làm
nghề tổ chức xây dựng Đảng rút ngắn thời gian
soạn thảo và ban hành văn bản, nhưng không
thể thay cho năng lực tư duy tổng hợp để có
thể sơ kết, tổng kết công tác của Ngành một
cách cô đọng, khái quát đầy thuyết phục;
không thể thay cho sự thẳng thắn, cầu thị để
dũng cảm nhận ra những hạn chế, thiếu sót
chưa thật chuyên nghiệp trong quá trình tham
mưu của cả cơ quan và của người đứng đầu cơ
quan tổ chức xây dựng Đảng; càng không thể
thay cho nỗi trăn trở, thậm chí dằn vặt của
những “cận vệ đỏ”, những “người gác cổng”
cho Đảng khi phải chứng kiến “sản phẩm”
tham mưu của mình không đạt hiệu quả như
mong đợi - hoặc không đảm đương nổi chức
trách được giao. Bởi có khi đúng người mà
không đúng việc hay thậm chí không đúng
người, mới thấy “đỏ đã tưởng chín”, muốn làm
lớn mà không muốn làm hay làm không nổi,
hoặc cũng đúng người, đúng việc nhưng khi
có quyền lực trong tay đương sự lại tự mình
tha hóa hay bị tha hóa, bản thân không vượt
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qua nổi những cám dỗ nhất thời…
Nhân 92 năm Ngày truyền thống Ngành

(14-10-1930 - 14-10-2022), càng suy ngẫm về
nghề càng thấy người làm nghề tổ chức xây
dựng Đảng ngày nay vẫn phải gánh vác nhiều
trọng trách trong công vụ: 1) Sơ kết các mô
hình thí điểm về tổ chức - cán bộ. 2) Đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ. 3) Tinh giản biên chế, cơ
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
4) Luân chuyển cán bộ. 5) Thực hiện phân cấp
quản lý cán bộ và đặc biệt là trong việc bổ
nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đây có lẽ là
trọng trách đáng suy ngẫm nhất. Sở dĩ như vậy
là bởi mới đây trọng trách của người làm nghề
tổ chức xây dựng Đảng ở lĩnh vực tác nghiệp
này được xác định rõ hơn tại Điều 17 Quy
định số 80-QĐ/TW ngày 18-8-2022 của Bộ
Chính trị khóa XIII: “Cá nhân, tập thể đề xuất
chịu trách nhiệm chính trước cấp có thẩm
quyền về đánh giá, nhận xét, kết luận tiêu
chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống;
năng lực công tác, ưu, khuyết điểm; kê khai
tài sản, thu nhập… và ý kiến đề xuất của
mình; cơ quan thẩm định chịu trách nhiệm về
kết quả thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin
đối với nhân sự được đề xuất theo chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn của mình; tập thể
quyết định cán bộ chịu trách nhiệm về quyết
định của mình trong bổ nhiệm, giới thiệu cán
bộ ứng cử”.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp thường giữ vai
trò cơ quan thẩm định ở ngay “cổng chính”
nên phải chịu trách nhiệm chủ yếu “về kết quả
thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin đối với
nhân sự được đề xuất”. Đồng thời trong không
ít trường hợp, ban tổ chức cấp ủy các cấp cũng
giữ vai trò trực tiếp đề xuất, tiến cử nhân sự và
do vậy cũng phải “chịu trách nhiệm chính
trước cấp có thẩm quyền về đánh giá, nhận
xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất
đạo đức, lối sống; năng lực công tác, ưu,
khuyết điểm; kê khai tài sản, thu nhập… và ý

kiến đề xuất của mình”. Với tư cách thủ trưởng
cơ quan được quyền quyết định và chịu trách
nhiệm về quyết định của mình trong khâu thẩm
định cũng như trong khâu trực tiếp đề xuất,
tiến cử nhân sự, trưởng ban tổ chức cấp ủy các
cấp là người chịu trách nhiệm cao nhất, thậm
chí duy nhất trước cấp ủy cùng cấp và cấp ủy
cấp trên theo đúng Điều 17 Quy định số 80-
QĐ/TW. Chưa kể với tư cách là thành viên có
tiếng nói quan trọng dẫu chỉ một phiếu của tập
thể quyết định cán bộ - cấp ủy hoặc BTV cấp
ủy, trưởng ban tổ chức cấp ủy các cấp còn phải
“chịu trách nhiệm về quyết định của mình
trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”.
Thậm chí do đặc thù nghề nghiệp, ban tổ chức
và nhất là trưởng ban tổ chức cấp ủy các cấp
còn phải chịu áp lực đáng kể từ các ứng viên
bắt buộc dôi dư trong quá trình bổ nhiệm và
giới thiệu cán bộ ứng cử… 

Trọng trách và áp lực nghề nghiệp lớn như
vậy cho nên từ khi thành lập đến nay, Đảng ta
luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ
làm công tác tổ chức xây dựng Đảng vừa có
tâm, vừa có tầm để “gác cổng” cho Đảng một
cách thật sự hữu hiệu; đồng thời không ngừng
thể chế hóa quá trình tác nghiệp mà Quy định
số 80-QĐ/TW chỉ là một ví dụ nhằm tăng
cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán
bộ của Đảng, chống chạy chức, chạy quyền
ngay từ cơ quan tổ chức và những người làm
nghề tổ chức, quyết không để “bóng tối dưới
chân đèn”. Đương nhiên, muốn nâng cao hiệu
quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói
chung và chống chạy chức, chạy quyền trong
công tác cán bộ nói riêng, cần phải phấn đấu
thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư
trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng
kết 10 năm công tác phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022: Phải xây
dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt
chẽ để không thể tham nhũng, không dám tham
nhũng, không cần tham nhũng r
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Ngày 8-9-2022, Bộ Chính trị ban hành
Thông báo số 20-TB/TW của Bộ
Chính trị về chủ trương bố trí công

tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị,
Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Theo
đó, “Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện
Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ
luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương
của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về
việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp
thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng
lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết
nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện
phương châm “có vào, có ra, có lên, có
xuống” trong công tác cán bộ, đồng thời tạo
điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa
chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn
đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng
cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và
nhân dân đối với Đảng và chế độ”. Kết luận
của Bộ Chính trị một lần nữa khẳng định
quyết tâm của Đảng trong việc xây dựng đội
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ trình độ,
năng lực, uy tín thực hiện nhiệm vụ trong giai
đoạn cách mạng mới. 

Nếu không “có vào, có ra, có lên, có xuống”
liệu có thể khắc phục được tình trạng đã “vào”
không có “ra”, đã “lên” không có “xuống”,
“đến hẹn lại lên”, “sống lâu lên lão làng”?
Liệu có thể thúc đẩy cán bộ tích cực, năng
động, phấn đấu, không ngừng nâng cao trình
độ, kiến thức, cố gắng hoàn thành tốt nhất
nhiệm vụ được giao, tạo uy tín, kết quả thuyết
phục không chỉ cấp trên, cấp dưới mà với

đông đảo quần chúng nhân dân? Bởi không
chỉ khi hết nhiệm kỳ mà ngay trong nhiệm kỳ,
cán bộ vẫn có thể bị thay thế nếu không nỗ lực
thể hiện bằng thành tích đạt được trong thực
hiện nhiệm vụ được giao; không chỉ bị đưa ra
khỏi quy hoạch chức danh cao hơn mà chính
chức danh đang giữ vẫn có thể bị đưa xuống
thấp hơn.

Kết luận của Bộ Chính trị góp phần thúc
đẩy hiện tượng từ chức ở nước ta trở thành
phổ biến. Trong mấy thập niên gần đây, việc
cán bộ tự nguyện từ chức là câu chuyện hiếm.
Trong đó có cả những cán bộ, đảng viên dẫu
có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, dẫu bị dư
luận xã hội phản ứng nhưng vẫn chọn cách
im lặng, né tránh. Chỉ khi bị xử lý vi phạm,
bị thi hành kỷ luật nghiêm khắc họ mới buộc
phải rời vị trí. Kết luận của Bộ Chính trị
khuyến khích cán bộ năng lực hạn chế, uy tín
giảm sút tự nguyện xin từ chức, điều này
được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng
tình. Nhiều người cho rằng, đã đến lúc nên
coi từ chức của cán bộ, đảng viên là bình
thường, thể hiện lòng tự trọng của người đảng
viên. Kết luận của Bộ Chính trị mở đường
cho mỗi cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư
quản lý suy ngẫm về bản thân. Bởi việc từ
chức chính là cuộc đấu tranh tự thân của mỗi
cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện được Kết luận, đòi hỏi mỗi cán
bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải
có tinh thần tự giác, tự nguyện, tự chỉ trích, có
lòng tự trọng và biết liêm sỉ. Đồng thời, cần có
hướng dẫn cụ thể của Trung ương thực hiện
Kết luận bảo đảm đồng bộ, thống nhất r

“có vào, có ra, có lên, có xuống”
THu HuYềN
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Mặc dù điều kiện,
môi trường kinh
doanh ngày càng

cạnh tranh quyết liệt, áp lực
chỉ tiêu ngày càng cao, Công
ty TNHH MTV Xổ số kiến
thiết và dịch vụ tổng hợp
Bình Phước đã vượt qua khó
khăn, có chỗ đứng nhất định
trên thị trường vé số khu vực
Đông Nam Bộ và cả nước.
Doanh nghiệp còn đóng góp
tích cực, hiệu quả cho công
tác an sinh xã hội, chăm lo
cho người nghèo và đối
tượng chính sách. Có được
thành quả đó, không thể
không nhắc đến vai trò của
nữ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
Công ty Nguyễn Thị Thanh
Thủy.

tâm huyết, trách nhiệm,
hiệu quả 

Được Đảng ủy Khối Cơ
quan và Doanh nghiệp tỉnh
Bình Phước giới thiệu, tôi
vượt gần 500 cây số từ Tây
Nguyên xuống gặp chị. Thoạt
nhìn, chị Thủy khá dung dị,
điềm đạm, giọng nói nhỏ nhẹ,
trầm ấm, đậm rõ thanh âm
đặc trưng của phụ nữ miền
Đông Nam Bộ, nhưng ẩn sâu
trong đó là sự tận tụy và thấu
đáo, đầy tâm huyết của một
nữ cán bộ đã được tôi luyện,
trui rèn trong gian khó. 

Những năm qua, chị Thủy
luôn xác định rõ vai trò, trách
nhiệm trong công việc, không
ngừng học tập nâng cao trình
độ để cùng với Đảng ủy, Ban

Giám đốc lãnh đạo xây dựng
phương án, kế hoạch sản xuất
- kinh doanh bảo đảm cho
Công ty luôn đứng vững và
phát triển. Gắn bó với doanh
nghiệp từ ngày đầu thành lập
năm 1997, 25 năm qua cũng
là ngần ấy thời gian chị dành
trọn sức trẻ, tâm huyết của
mình, cùng với cán bộ, đảng
viên, người lao động qua các
thời kỳ dày công vun đắp, xây
dựng đơn vị. 

Chị Thủy cho biết, khi mới
thành lập Công ty rất khó
khăn: Cơ sở vật chất hạn hẹp,
vốn kinh doanh vỏn vẹn 2 tỷ
đồng, trình độ nghiệp vụ
chuyên môn và kinh nghiệm
của cán bộ, nhân viên trong
lĩnh vực xổ số kiến thiết gần

Nữ Bí thư 
TAÂM HUYEÁT, GIEO NIEÀM TIN, TRUYEÀN CAÛM HÖÙNG

NGuYễN VăN CHIếN

“Trong kinh doanh, chúng tôi luôn coi
trọng phương châm “tận tâm phục vụ, nhiệt
thành chia sẻ”; luôn hướng đến mục tiêu hợp
tác, cùng phát triển, đưa tới khách hàng
những sản phẩm uy tín, chất lượng..., từ đó
góp phần tạo ra lợi nhuận, đóng góp nhiều
hơn nữa vào hoạt động phúc lợi vì người
nghèo” - Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị
Thanh Thủy (ảnh bên), Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và
dịch vụ tổng hợp Bình Phước.
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như bằng không. Khi ấy,
thương hiệu xổ số Bình
Phước còn quá non trẻ, xa lạ
với khách hàng, lợi ích mang
lại không cao nên việc thiết
lập hệ thống đại lý gặp vô vàn
khó khăn. Không bó tay trước
hoàn cảnh, tập thể Công ty đã
đoàn kết, xốc lại đội ngũ,
không ngừng hoàn thiện
mình, từ củng cố tổ chức bộ
máy đến đào tạo nguồn nhân
lực; tập trung xây dựng chiến
lược kinh doanh phù hợp, đề
ra các giải pháp kinh doanh
hiệu quả; mạnh dạn đầu tư,
đổi mới công nghệ quay số
mở thưởng, từng bước chinh
phục thị trường. 

Vượt lên khó khăn, với
chiến lược kinh doanh hợp lý,
chỉ trong thời gian ngắn,
Công ty đã thành lập website
xổ số, trang bị lồng quay số tự
động theo nguyên lý thổi hơi;
không ngừng nghiên cứu, cải
tiến mẫu mã, chất lượng tờ
vé, phát triển hệ thống đại lý
để xổ số Bình Phước đến
được với khách hàng một
cách nhanh nhất, chất lượng
nhất. Trong lĩnh vực in ấn,
ngoài việc trang bị hệ thống
chế bản và máy in offset 5
màu công nghệ hiện đại,
Công ty đã đào tạo đội ngũ
nhân viên kỹ thuật lành nghề
để áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn
ISo 9001. Nhờ đó, kết quả
kinh doanh không ngừng phát
triển, thương hiệu xổ số Bình

Phước từng bước xác lập
được vị thế trên thị trường xổ
số khu vực miền Nam. 

25 năm xây dựng và phát
triển, nguồn vốn Công ty hiện
đã đạt 505,5 tỷ đồng, gấp 252
lần so với ngày đầu thành lập;
tổng doanh thu đạt mức lũy
kế hơn 18.000 tỷ đồng; tổng
lợi nhuận thực hiện hơn 2.080
tỷ đồng, nộp ngân sách nhà
nước hơn 5.180 tỷ đồng; thu
nhập bình quân người lao
động đạt 14,1 triệu
đồng/tháng. Nếu như doanh
thu năm đầu tiên chỉ đạt 14 tỷ
đồng, thì 25 năm sau, doanh
thu đã đạt trên 2.600 tỷ đồng,
tăng gấp 185 lần so với ngày
đầu thành lập. Những năm
gần đây, Công ty luôn duy trì
tốc độ tăng trưởng bình quân
trên 15%/năm. Nộp ngân sách
nhà nước năm 1997 chỉ đạt
2,5 tỷ đồng thì đến năm 2021
là 750 tỷ đồng, dự kiến năm
2022 khoảng 820 tỷ đồng,
tăng gấp hơn 325 lần so với
năm 1997. Khi mới thành lập,
Công ty chỉ có 35 đại lý thì
đến nay đã có 142 đại lý tại
18/21 tỉnh, thành phố khu vực
miền Nam.

Song song với hoạt động
sản xuất - kinh doanh, thực
hiện chủ trương của BCH
Đảng bộ, Ban Giám đốc
Công ty luôn chủ động, tích
cực tham gia các hoạt động an
sinh xã hội. 25 năm qua,
Công ty đã đóng góp trên 120
tỷ đồng cho các hoạt động xã

hội, từ thiện, đóng góp tích
cực, hiệu quả vào sự nghiệp
xây dựng và phát triển tỉnh
Bình Phước.

Là người đứng đầu doanh
nghiệp, chị Nguyễn Thị
Thanh Thủy luôn nỗ lực trong
lãnh đạo, điều hành hoạt động
sản xuất - kinh doanh. Hơn 2
năm qua, do ảnh hưởng của
dịch bệnh CoVID-19, sản
xuất - kinh doanh gặp không
ít khó khăn, thách thức, Công
ty phải tạm dừng hoạt động
105 ngày. Song, với sự quyết
tâm, nỗ lực phấn đấu không
mệt mỏi, chị cùng tập thể cấp
ủy nắm bắt diễn biến thị
trường, xây dựng phương án
ứng phó với dịch bệnh, kịp
thời đề ra các chủ trương, giải
pháp hiệu quả, hoàn thành chỉ
tiêu kế hoạch được giao. 

Chị Thủy tâm sự: “Tuy vẫn
còn không ít khó khăn, đặc
biệt là sự cạnh tranh ngày
càng gay gắt về thị trường,
nắm rõ những điểm mạnh
cũng như những thách thức
của đơn vị, tôi và các đồng
nghiệp luôn xác định rõ mục
tiêu, nhiệm vụ của Công ty
trong từng thời điểm. Vì thế
trong lãnh đạo, quản lý điều
hành sản xuất - kinh doanh,
chúng tôi đặc biệt nghiêm túc,
chặt chẽ và quyết đoán, bám
sát từng đơn vị, địa bàn, xử lý
điều hành công bằng, minh
bạch, nên từ Đảng ủy, Ban
Giám đốc Công ty đến cán
bộ, đảng viên, người lao động
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luôn đồng thuận, tạo được
niềm tin trong công việc và
cuộc sống. Đây chính là sức
mạnh nội lực góp phần hoàn
thành mục tiêu sản xuất - kinh
doanh của chúng tôi”. 

truyền cảm hứng, gắn
kết trái tim người lao động

Giám đốc Công ty Nguyễn
Đăng Khoa chân thành nói:
“Đồng chí Thủy là người luôn
gương mẫu, tâm huyết trong
công việc, bám sát, chăm lo
cuộc sống người lao động,
được cán bộ, đảng viên,
người lao động trong đơn vị
trân trọng, quý mến. Đồng chí
có nhiều góc nhìn mới tích
cực, luôn dẫn dắt, truyền cảm
hứng sống và làm việc cho
mọi người học hỏi, làm theo”. 

Tiếp xúc với cán bộ, đảng
viên, người lao động, chúng
tôi còn được biết, chị Thủy
luôn cùng cấp ủy, lãnh đạo
Công ty định hướng, tạo điều
kiện tốt nhất cho công đoàn,
đoàn thanh niên, nữ công
hoạt động, phát động các
cuộc vận động, phong trào
văn hóa, văn nghệ, thể thao…
nhằm tạo không khí thi đua
sôi nổi, vui vẻ, lành mạnh,
đoàn kết, gắn bó trong đơn
vị. Chị luôn chân thành lắng
nghe ý kiến đóng góp của
mọi người để cải tiến, nâng
cao trình độ chuyên môn và
năng lực quản lý. Vì vậy,
phương pháp lãnh đạo của
Đảng bộ Công ty luôn được
đổi mới, phù hợp với tình

hình thực tế của đơn vị.
Không chỉ quan tâm, lo

lắng công việc chuyên môn,
chị còn luôn gần gũi, động
viên, chia sẻ chân tình, thấu
đáo những chuyện vui buồn
của đồng nghiệp. Chị chính là
người có sức hút mạnh mẽ
trong việc gắn kết trái tim của
hàng trăm lao động, khơi dậy
trong họ niềm hăng say, chăm
lo công việc, giúp họ có thêm
sức mạnh, niềm tin, động lực
để phấn đấu vươn lên. Chị
Thủy tâm sự: “Chúng tôi luôn
khơi gợi cảm hứng làm việc
trong đội ngũ cán bộ, người
lao động, đồng thời hướng họ
vào các hoạt động cộng đồng
để những hoạt động này trở
thành một phần đời sống văn
hóa của doanh nghiệp”.

Chủ tịch Công đoàn Công
ty Phan Ngọc Hải cho biết,
trọn 25 năm gắn bó với Công
ty, dù đảm nhận nhiệm vụ
nào, chị Thủy cũng luôn lăn
xả vào công việc với trách
nhiệm cao, để lại ấn tượng tốt
đẹp với đồng nghiệp cùng
khách hàng. Phong cách làm
việc của chị dứt khoát, nhanh
gọn, hiệu quả, luôn kịp thời
động viên, khen thưởng đối
với tập thể, cá nhân hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Trong gia đình, chị Thủy là
người con hiếu thuận, người
vợ đảm đang và người mẹ
mẫu mực, luôn chu toàn, cân
bằng giữa công việc và gia
đình. Chị thích vào bếp tự tay

lo những bữa cơm cho gia
đình sau mỗi ngày làm việc,
tạo không khí gia đình luôn
đầm ấm, vui vẻ. Hằng năm,
gia đình chị đều được công
nhận là “Gia đình văn hóa”. 

Đồng chí Nguyễn Phúc
Hậu, tỉnh ủy viên, Bí thư
Đảng ủy Khối Cơ quan và
Doanh nghiệp tỉnh Bình
Phước nhận xét: “Với trách
nhiệm là Ủy viên BTV Đảng
ủy Khối Cơ quan và Doanh
nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn
Thị Thanh Thủy luôn gương
mẫu, tận tâm, trách nhiệm
với nhiệm vụ được giao, có
nhiều đóng góp chung cho sự
phát triển của Đảng bộ Khối,
được tập thể ghi nhận, đánh
giá cao”.

Những ngày đầu thu, chia
tay Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
Công ty Nguyễn Thị Thanh
Thủy giữa bạt ngàn cao su, cà
phê xanh thẳm trên vùng đất
đỏ Đồng Xoài hiền hòa, âm
điệu trong ca khúc “Tình đất
đỏ miền Đông” của nhạc sỹ
Trần Long Ẩn bỗng vút lên
càng làm đậm thêm sự cảm
mến, vững tin hơn vào khối
óc, bàn tay lao động, sức
sáng tạo của con người vùng
đất đỏ miền Đông: “Trong
đấu tranh người miền Đông
anh dũng/ Trong lao động
người lại cũng anh hùng/
Mạch đất ung dung cùng
người chung sức mới/ Dang
rộng chân trời rạng rỡ những
mùa xuân…” r
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1Bạn đọc nào thường xuyên theo dõi báo
Dân trí điện tử hẳn khó có thể bỏ qua tin,

bài gần đây viết về vụ việc Tỉnh ủy Thanh Hóa
vừa kỷ luật một loạt cán bộ huyện Yên Định
do vi phạm kỷ luật. Cụ thể là trong nhiệm kỳ
2010-2015, cơ quan Huyện ủy và uBND
huyện, một huyện nghèo với dân số 180 nghìn
người mà chi tiêu đến mức nợ 52 tỷ đồng.
Đáng chú ý là trong số tiền nợ “khủng” nọ,
ngoài những chi tiêu về sửa sang cơ sở vật
chất, tiền xăng xe đi công tác, quà tặng trong
các dịp lễ, Tết, còn có một khoản đáng kể là
tiền ăn uống, nghỉ ngơi, tiếp khách ở các nhà
hàng, khách sạn… 

Chà, vậy là ở đây và có lẽ không riêng ở đây,
chuyện ăn uống, tiệc tùng, khoản đãi của các
cơ quan trong hệ thống chính trị bấy lâu nay
không còn là chuyện nhỏ nhặt nữa rồi. Không
còn là chuyện của riêng ai nữa rồi! Đúng như
danh y Hải thượng Lãn ông đã viết trong cuốn
Vệ sinh quyết yếu: “Con người ta có ba thứ
dục: Đó là ham ăn, ham ngủ và ham sắc dục,
trong đó thực dục, tức ham ăn là căn bản”.

2Ham ăn là căn bản, tức là quan trọng. Vì
hiển nhiên ăn uống là để duy trì sự sống

của con người, là nhu cầu tất yếu của bất cứ ai,
kể từ ông to bà lớn tới kẻ đói rách, bần hàn. Có
thực mới vực được đạo. ăn uống không những
thế, nó còn là thú vui, là hạnh phúc trần gian,
là ân thưởng được hưởng sau thành quả lao
động nhọc nhằn của con người. Thêm nữa, ăn
uống còn là nét văn hóa đặc trưng của người
Việt ta vốn coi trọng nghĩa tình, hiếu khách.
Bạn bè đến chơi nhà, đang bữa cơm, thế nào
chủ nhà cũng nài nỉ mời bằng được bạn ngồi
vào mâm cơm, dẫu chỉ là rau dưa. Khoản đãi

nhau mỗi khi gặp mặt. Đãi đằng nhau mỗi khi
có chuyện muốn chia sẻ. Tiệc tùng mỗi khi có
việc thành đạt. Nét văn hóa thể hiện quan hệ
tốt đẹp giữa con người với nhau này hiển nhiên
đã được phát huy và mang thêm nhiều màu sắc
mới, kể từ ngày mở cửa nền kinh tế thị trường
và mức sống của người Việt Nam đã được
nâng lên đáng kể. 

Nói về ăn uống, người Việt mình có cả một
kho tàng kinh nghiệm được lưu truyền trong
ca dao, tục ngữ, thành ngữ. Ăn như hùm đổ đó.
Ăn như mèo. Ăn như rồng cuốn. Ăn tham trốc
mép, đẻ con trọc đầu. Đời cha ăn mặn, đời con
khát nước. Miệng ăn núi lở. Rượu nhạt uống
lắm cũng say. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
Ăn tùy nơi, chơi tùy chốn. Miếng ăn quá khẩu
thành tàn. Bệnh từ khẩu nhập… Như vậy, đủ
thấy ăn uống dẫu là việc của mỗi cá nhân, cũng
không thể là một hành vi tự tiện. ăn uống là
một hành vi văn hóa khoa học, có nguyên tắc
và mang ý nghĩa đạo đức xã hội.

3Nói đến cái ăn lại nhớ đến một trong những
thói tục mà nhà văn Ngô Tất Tố viết trong

cuốn Việc làng, xuất bản trước Cách mạng
Tháng Tám. Đó là hủ tục ăn vạ ở nơi góc điếm
sân đình nhiều làng quê ta hồi ấy. Ăn vạ nghĩa
là người nào có lỗi với “làng” thì “làng” cứ
việc mua lợn, mua rượu, mua gạo đem ra đình
để cả “làng” ăn. Có người vì thế mà phải dỡ cả
nhà bán lấy củi để lo một cỗ oản tuần sóc, có
người phải bỏ làng ra đi vì không đủ tiền mua
cỗ cho một đứa bé mới lên năm tuổi, có người
phải đi ở kéo xe làm kiếp ngựa người để trừ
một “món nợ chung thân” vì lo đám tang cho
vợ. Như cái lần làng ăn vạ lão Sửu. Khổ! Lão
vốn hiền lành, thật thà! Chỉ vì nhà đã lép vế,

MIEÁNG AÊN QUAÙ KHAÅU THAØNH TAØN
MA VăN KHÁNG



lại có bát ăn bát để, một hôm một ông trong
bốn ông “trùm” đến nhà hỏi vay gánh lúa, mụ
vợ chối là không có, ông trùm kia lấy làm thù,
tìm cớ vu cho lão Sửu chửi làng và thế là làng
bắt vạ. Cuộc ăn vạ này to lắm, ăn suốt từ trên
đến dưới. “Một miếng giữa làng bằng một
sàng xó bếp”. Từ các quan viên, các bậc già
lão đến trai đinh, tất cả hơn hai trăm suất, ăn
ba con lợn không đủ, đang ăn phải cho bắt
thêm một con nữa. Tốn kém hơn trăm bạc,
không có tiền chi trả, lão Sửu chỉ còn cách trốn
nợ là thắt cổ tự tử! Tội nghiệp, cái hủ tục có lẽ
phát sinh một phần từ cái đói khát của sự
nghèo khổ! 

4Nói đến ăn uống lại nhớ đến những năm 80
của thế kỷ trước, mình có đợt công tác dài

ngày ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Miền
quê trù phú đầy bí ẩn và tươi đẹp này để lại bao
ấn tượng đẹp đẽ trong tâm khảm. Đất đai thì
mênh mông. Thịnh tình hiếu khách thì không
đâu bằng. Vừa thấy bóng khách ngoài cửa, chủ
nhà đã ra hiệu cho người chạy ra chợ xách về
một can nhựa đầy ắp 20 lít rượu trắng, rồi đổ
ồng ộc ra chiếc chậu nhôm ở giữa căn buồng
đón khách. ôi, những ngày ở đây mình đã hiểu
thế nào là kiểu uống đầu gà, kiểu xoay vòng, là
uống sương sương, là say quắc cần câu, là lời
giao hẹn của chủ nhà cho mấy anh miền Bắc vô
say sắp cá cả lượt là thế nào rồi. Nghe nói, hồi
ấy Tỉnh ủy Tiền Giang cũng đã phải ra một
nghị quyết về việc hạn chế uống rượu. 

Còn bây giờ, hình như ở đâu cũng vậy thôi.
Cũng chỉ là một thói quen, một tập quán, chứ
nào đâu có phải là sự thèm muốn, cơ quan,
đoàn thể nào hễ có sơ kết, tổng kết, thậm chí
họp hành thường kỳ là có lý do để tổ chức liên
hoan ăn uống linh đình. Cũng là một nền nếp,
đối tác kinh doanh, sự vụ, bàn bạc công việc
xong là kéo nhau ra nhà hàng, khách sạn. Bốn
mươi tuổi bụng đã xệ vì bia rượu là hình ảnh
không hiếm của cán bộ ta. Một tháng 30 ngày
thì hai mươi mấy ngày không ăn cơm nhà là

tình trạng thường thấy ở nhiều cán bộ lãnh đạo,
quản lý. 

Thú thật, tôi đã có vài lần được làm khách
của những bữa tiệc rượu say sưa túy lúy, khách
ba chúa nhà bảy, chủ chi tiền tiêu như tiền
chùa. Thì đấy, bữa sáng vừa lợn sữa nhồi lá
mắc mật quay giòn, huyết rắn, mật rắn, thịt rắn,
phở chua, cháo ong non, lẩu vịt bày kín mâm,
bụng chưa kịp tiêu đã xịch tới bữa ăn lúc bốn
giờ, chuyên đề về gà, nào gà tre luộc, chân gà
nướng, gà lôi rán, rồi lại lẩu hắc kê. Tiếp đó,
bữa sáng ngày kế tiếp vừa kết thúc, còn đang
no xôi chán chè thì đã lại đến bữa chiều ở bãi
biển, thôi thì còn thiếu gì, hết cá bớp nấu với
lá lốt khai vị tới ngao, sò huyết, rồi kềnh càng
là cua bể gọng đỏ như son, thịt ngọt lự, trứng
bùi ngậy bứ cả cổ và cuối cùng là cá thu rim
hai đĩa lớn cùng mấy bát canh hàu. 

Ai cũng biết Việt Nam là quốc gia có lượng
tiêu thụ bia rượu đứng đầu Đông Nam Á, đứng
thứ 3 châu Á, là một trong 25 nước trên thế giới
tăng trưởng nhanh số người sử dụng rượu bia. 

5Số tiền nợ nần 52 tỷ đồng, trong đó có
khoản chi tiêu về ăn uống của một cấp ủy

huyện trong một nhiệm kỳ 5 năm. Tính ra,
một năm lãnh đạo ở đây chi tiêu 10 tỷ 400
triệu đồng. 

52 tỷ đồng! Số tiền “khủng” đó tính ra đủ
để xây dựng hàng chục trường và điểm trường,
50 cây cầu qua suối cho vùng sâu vùng xa. 52
tỷ đồng! Số tiền đó tính ra đủ chi cho 5.000 hộ,
mỗi hộ 10 triệu đồng để góp phần xóa đói,
giảm nghèo.

Tiêu gì mà khiếp thế! ăn gì mà khiếp thế!
Chi tiêu ăn uống như thế thì làm xấu cả hình
ảnh của cán bộ, đảng viên và cơ quan công
quyền. Chẳng thế mà dân gian có câu: Cái gì
cũng ăn. ăn đến cả cái lai quần. 

Chi tiêu như thế, ăn uống như thế là tệ nạn
không thể chấp nhận được nữa rồi. ăn như thế
thì Miếng ăn quá khẩu thành tàn! Tham ăn
chết tắc, tiếng mang muôn đời r
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Sáng 22-9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung
ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt,

triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW
ngày 18-8-2022 về phân cấp quản lý cán bộ và
bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và Thông
báo kết luận số 20-TB/TW ngày 8-9-2022 của
Bộ Chính trị về “Chủ trương bố trí công tác đối
với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư
quản lý sau khi bị kỷ luật”. Đồng chí Trương
Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;
đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương
Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ
chức Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực
tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành
ủy trực thuộc Trung ương.

Quy định số 80 thay thế Quy định số 105-
QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị,
có kế thừa những ưu điểm của Quy định số 105,
được sửa đổi, bổ sung những điểm mới sau khi
rút kinh nghiệm từ quá trình thực hiện công tác
cán bộ trong thực tiễn.  

Thông báo kết luận số 20 nêu rõ việc bố trí
công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban
Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực

hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và
quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm,
từ chức đối với cán bộ; khuyến khích cán bộ
bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng
lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ
chức; định hướng bố trí cán bộ sau khi từ chức,
miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng,
pháp luật của Nhà nước…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng
chí Trương Thị Mai đã phân tích, làm rõ hơn
một số nội dung trong Quy định số 80 và Thông
báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị. Đồng chí
đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa Quy
định số 80, Thông báo kết luận số 20 và Hướng
dẫn số 21 ngày 20-9-2022 của Ban Tổ chức
Trung ương về “Điểm 3, Thông báo kết luận số
20-TB/TW, ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị về
chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính
trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật” để
thực hiện nghiêm ở địa phương, cơ quan, đơn
vị. Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi
những vướng mắc, vì đây là việc mới, việc khó
nên đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với
Ban Tổ chức Trung ương, trao đổi, thống nhất
để cùng thực hiện cho tốt r

P.V

Chiều 21-9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực
hiện Kết luận số 39-KL/TW ngày 18-7-

2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi
dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài
bằng ngân sách nhà nước đã tổ chức Hội nghị
triển khai thực hiện Kết luận số 39-KL/TW
(Phiên họp lần thứ nhất). Đồng chí Trương Thị

Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương,
Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. 

Ở phiên họp lần thứ nhất, các đại biểu đã
thảo luận, góp ý chung quanh các vấn đề về
quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công
nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, quy chế

hỘI nghị bAn chỉ ĐạO thực hIện KẾt luận số 39-Kl/tW

hỘI nghị quán trIệt, trIển KhAI thực hIện quy Định số 80-qĐ/tW 
và thông báO KẾt luận số 20-tb/tW cỦA bỘ chính trị

g
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Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ
chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày

truyền thống Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng
(12-9-1962 - 12-9-2022) và trao Huân chương
Lao động hạng Ba cho Cục Bảo vệ chính trị
nội bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban
Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương chủ trì
buổi gặp.

Ngày 12-9-1962 đã trở thành mốc lịch sử
của Ngành Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, đánh
dấu sự ra đời cơ quan chuyên trách bảo vệ
Đảng, tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ Đảng,
bảo vệ chế độ. Từ đây, nhiều chỉ thị, nghị
quyết, thông tri… quan trọng đã được Trung
ương ban hành kịp thời, tác động tích cực đến
nhận thức của cán bộ, đảng viên và nâng cao ý
thức của nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ
Đảng, bảo vệ cách mạng, nhiều nội dung trong
các văn bản thời kỳ đó đến nay vẫn giữ nguyên
giá trị. 

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Trương Thị
Mai chúc mừng những thành tích, kết quả
công tác của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ

Trung ương, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ và
các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời gửi
lời cảm ơn chân thành đối với những cống
hiến, đóng góp quan trọng của các đồng chí
Lãnh đạo Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung
ương, lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ
qua các thời kỳ. Đồng chí Trương Thị Mai
khẳng định, suốt 60 năm qua, công tác bảo vệ
chính trị nội bộ Đảng luôn được Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được
nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí Trương
Thị Mai tin tưởng với truyền thống 60 năm,
các cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ
chính trị nội bộ sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng,
phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết,
sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn
thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhân dịp
này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng
chí Trương Thị Mai đã trao Huân chương Lao
động hạng Ba cho Cục Bảo vệ chính trị nội bộ
vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác
tham mưu và làm nghiệp vụ về công tác bảo
vệ chính trị nội bộ từ năm 2020 đến nay r

P.V

bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW;
kế hoạch triển khai thực hiện; nội dung bồi
dưỡng cán bộ; tiêu chí tuyển chọn cán bộ đi
đào tạo; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn
vị và với chính phủ các nước để thực hiện có
hiệu quả chủ trương đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách
nhà nước. 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí
Trương Thị Mai khẳng định Ban Chỉ đạo sẽ
tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến góp ý, trao

đổi, thảo luận để hoàn thiện các văn bản
trong thời gian sớm nhất. Để chủ trương bồi
dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài
bằng ngân sách nhà nước có hiệu quả, cần
chuẩn bị mọi điều kiện để năm 2023 có thể
triển khai thực hiện, cần khắc phục hạn chế
về nội dung, chất lượng, kế hoạch, đối tượng
đào tạo, bồi dưỡng…, để chất lượng bồi
dưỡng được thực chất hơn, đáp ứng yêu cầu
thực tiễn r

P.V

gặp mặt Kỷ nIệm 60 năm 
ngày truyỀn thống bảO vệ chính trị nỘI bỘ Đảng

g
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kiên định và tăng cường sự lãnh đạo toàn
diện của Đảng

Chặng đường hơn một thế kỷ qua, Đảng
Cộng sản Trung Quốc kiên định giương cao
ngọn cờ cách mạng, kiên trì kết hợp nguyên
lý Chủ nghĩa Mác với thực tiễn Trung Quốc,
hình thành Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý
luận Đặng Tiểu Bình, Thuyết “Ba Đại diện”
và quan điểm phát triển khoa học. Từ Đại hội
XVIII đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc
với hạt nhân là Tổng Bí thư - Chủ tịch nước
Tập Cận Bình đã thiết lập Tư tưởng Tập Cận
Bình về CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại
mới, đây là thành quả lý luận mới nhất về
Trung Quốc hóa và thời đại hóa Chủ nghĩa
Mác, đánh dấu nhận thức của Đảng Cộng sản
về quy luật cầm quyền, quy luật xây dựng
CNXH của Đảng Cộng sản Trung Quốc và
quy luật phát triển xã hội. 

101 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc
kiên định mục tiêu, không ngừng tìm con
đường hiện đại hóa XHCN phù hợp tình hình
Trung Quốc, lần lượt đưa ra các mục tiêu
phấn đấu là “Bốn hiện đại hóa”, “Lộ trình ba
bước” và “Hai 100 năm” (100 năm thành lập

Đảng, 100 năm thành lập nước), xác định
mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035 cơ bản thực
hiện hiện đại hóa XHCN, đến giữa thế kỷ
XXI hoàn thành mục tiêu xây dựng cường
quốc XHCN hiện đại, giàu mạnh, dân chủ,
văn minh. Đảng Cộng sản Trung Quốc không
ngừng làm phong phú và hoàn thiện con
đường, lý luận và chế độ XHCN đặc sắc
Trung Quốc, liên tiếp đẩy mạnh việc hiện đại
hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất
nước. Trong vòng vài chục năm, mở ra con
đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc với sự
kết hợp hài hòa giữa văn minh vật chất và văn
minh tinh thần, giữa con người và thiên
nhiên.

Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên định thực
hiện tôn chỉ, mục đích phát triển nền dân chủ
nhân dân, có cuộc sống khá giả toàn diện.
Trung Quốc trở thành quốc gia với số dân có
mức thu nhập trung bình đông nhất thế giới.
Với cải cách mở cửa, số người thoát nghèo tại
Trung Quốc chiếm hơn 70% số người thoát
nghèo thế giới trong cùng kỳ, hoàn thành sớm
hơn 10 năm mục tiêu giảm nghèo của Liên
hiệp quốc. 

Kinh nghiệm của Trung Quốc
TRONG XAÂY DÖÏNG ÑAÛNG

ĐăNG KHoA

Trong suốt chặng đường 101 năm kể từ khi thành lập tới nay (1921-2022),
Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân Trung Quốc không ngừng
phấn đấu, xóa bỏ xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến, thành lập nước Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa, xác lập chế độ XHCN tại Trung Quốc, tiến hành
công cuộc cải cách mở cửa, thúc đẩy CNXH đặc sắc Trung Quốc bước vào
giai đoạn mới. Để đạt được những thành tựu đó, Trung Quốc đặc biệt coi
trọng công tác xây dựng Đảng.



Xây dựng và kiện toàn hệ thống văn bản
quy phạm, kiên trì chỉnh đốn tác phong

Những năm qua, để đáp ứng yêu cầu quản
lý đảng nghiêm minh, Trung ương Đảng Cộng
sản Trung Quốc đã hoàn thiện chế độ quản lý
đảng, nhiều quy chế trong Đảng đã được ban
hành. Đặc biệt, sau Hội nghị Trung ương 4
(khóa XVIII), Đảng Cộng sản Trung Quốc đã
đẩy mạnh việc xây dựng văn bản quy phạm
trong Đảng với khung quy chế chặt chẽ hơn,
thể hiện được tính dân chủ trong Đảng rộng
rãi hơn. Trung ương Đảng Cộng sản Trung
Quốc (khóa XVIII) đã ban hành và sửa đổi 88
văn bản quy phạm, chiếm 47% trong số 188
văn bản quy phạm hiện hành trong Đảng. Cụ
thể như: Sửa đổi Điều lệ Đảng, ban hành
Chuẩn mực liêm khiết tự răn mình, Điều lệ
công tác đảng ủy (đảng đoàn), Điều lệ công
tác tuần thị, Điều lệ xử lý kỷ luật, Điều lệ truy
cứu trách nhiệm... 

Tính đến tháng 6-2022, Đảng Cộng sản
Trung Quốc có 3.718 bộ quy phạm trong Đảng
có hiệu lực, trong đó có 221 bộ quy phạm
trong Đảng do Trung ương ban hành, 170 bộ
quy phạm do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung
ương và các cơ quan liên quan của Trung ương
Đảng ban hành, 3.327 bộ quy phạm trong
Đảng của địa phương do đảng ủy các tỉnh,
thành phố, khu tự trị ban hành. 10 năm qua,
Trung Quốc đã ban hành và sửa đổi 156 bộ quy
phạm trong Đảng của Trung ương, chiếm
70,5% quy phạm trong Đảng hiện có hiệu lực
của Trung ương. Trung Quốc đã đề ra “Một số
quy tắc về sinh hoạt chính trị trong Đảng” trên
12 phương diện: Kiên trì đường lối chính trị
và đường lối tư tưởng của Đảng; kiên trì tập
thể lãnh đạo, phản đối độc đoán cá nhân; duy
trì tập trung thống nhất trong Đảng, tuân thủ
nghiêm kỷ luật Đảng; kiên trì tính Đảng, diệt
trừ chủ nghĩa bè phái; nói sự thật, thống nhất
giữa lời nói và hành động; phát huy dân chủ
trong Đảng, đối xử đúng đắn với những ý kiến
bất đồng; bảo đảm quyền lợi của đảng viên

không bị xâm phạm; bầu cử phải phản ánh đầy
đủ ý chí của người đi bầu; đấu tranh chống lại
những khuynh hướng sai lầm và những người
xấu, việc xấu; đối xử đúng đắn với những đồng
chí mắc lỗi; chấp nhận sự giám sát của Đảng
và quần chúng, không được phép có đặc
quyền; nỗ lực học tập trở thành người vừa
hồng vừa chuyên. 

Đặc biệt, Hội nghị Trung ương VI (khóa
XVIII) đã thông qua “Một số quy tắc về sinh
hoạt chính trị trong Đảng trong tình hình mới”
đưa ra quy định rõ ràng trên 12 phương diện:
Kiên trì lý tưởng niềm tin; kiên trì đường lối
cơ bản của Đảng; kiên quyết bảo vệ quyền uy
của Trung ương Đảng; thi hành nghiêm kỷ luật
chính trị của Đảng; duy trì mối quan hệ máu
thịt với quần chúng nhân dân; kiên trì nguyên
tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ trong
Đảng và bảo đảm quyền lợi đảng viên; kiên trì
định hướng đúng đắn trong lựa chọn và sử
dụng cán bộ; thực hiện nghiêm chế độ sinh
hoạt của tổ chức đảng; tiến hành phê bình và
tự phê bình; tăng cường kiểm soát và giám sát
vận hành quyền lực; giữ gìn bản sắc chính trị
trong sạch, liêm khiết.

thực hiện nghiêm kỷ luật, tăng cường
phòng, chống tham nhũng

Trung Quốc xác định phòng, chống tham
nhũng là cuộc cách mạng triệt để, là cuộc chiến
rất quan trọng, không được phép thua và
không thể thua; kiên trì phòng, chống tham
nhũng, không có vùng cấm và không khoan
nhượng. Quán triệt 8 điều quy định của Trung
ương và các văn bản hướng dẫn thực hiện việc
chấn chỉnh chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa
quan liêu, chủ nghĩa hưởng thụ và tác phong
xa xỉ; kiên quyết, kiên trì “đả hổ, diệt ruồi, săn
cáo”; thúc đẩy xây dựng đồng bộ các cơ chế
không dám tham nhũng, không thể tham nhũng
và không muốn tham nhũng. Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Tập Cận Bình chỉ ra rằng: “Tham
nhũng vặt cũng có thể trở thành tai họa lớn, nó
làm tổn hại đến lợi ích thiết thân của người
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dân, gặm nhấm cảm giác được thụ hưởng của
quần chúng, làm lãng phí niềm tin của quần
chúng cơ sở đối với Đảng”. 

Chiến dịch chống tham nhũng của Đảng
Cộng sản Trung Quốc thực hiện từ cuối năm
2012 dưới thời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Tập Cận Bình, có các biện pháp như: 1) Điều
tra và áp dụng các biện pháp kỷ luật, bao gồm
cả việc loại trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Trung
Quốc cán bộ, đảng viên tham nhũng. Các quan
chức hàng đầu của Đảng có thể phải chịu trách
nhiệm về việc bỏ bê chống tham nhũng trong
các đơn vị trực thuộc hoặc các tập đoàn của
họ. 2) Xác định và thực hiện các quy tắc về kỷ
luật của Đảng và cấm “hình thành băng đảng
chính trị”, bất kể có sự nghi ngờ tham nhũng
hay không. 3) Chuyển giao trong trường hợp
nghi ngờ vi phạm các tội phạm theo luật Trung
Quốc sang cơ quan điều tra và tư pháp của Nhà
nước. 4) Truy nã những người trốn ra nước
ngoài bằng các lệnh bắt giữ quốc tế. Trong
chiến dịch chống tham nhũng từ năm 2013, các
cơ quan thi hành luật pháp nhà nước được tăng
cường để chống tham nhũng từ các công ty
nước ngoài. 

Trong khoảng thời gian từ Đại hội XVIII
đến Đại hội XIX (2012-2017), Đảng Cộng
sản Trung Quốc đã lập hồ sơ thẩm tra đối với
440 cán bộ cấp cao (cấp tỉnh trở lên) và cán
bộ khác thuộc diện Trung ương quản lý, trong
đó có 34 Ủy viên Trung ương, Ủy viên dự
khuyết Trung ương, 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm
tra Kỷ luật Trung ương. Số lượng cán bộ
thuộc diện Trung ương quản lý phải tiếp nhận
lập hồ sơ thẩm tra, điều tra của Ủy ban Kiểm
tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát
Quốc gia (các cơ quan điều tra chống tham
nhũng của Trung Quốc) năm 2018 là 68
người, 2019 là 45 người, 2020 là 24 người,
2021 là 63 người. Đẩy mạnh chiến dịch “diệt

ruồi”, từ tháng 12-2012 đến tháng 6-2021 các
cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc
đã lập hồ sơ thẩm tra đối với 22.000 cán bộ
cấp cục, hơn 174.000 cán bộ cấp
phòng/huyện, 631.000 quan chức cấp xã và
hàng triệu cán bộ dưới cấp xã. Từ năm 2014
đến 2020, tổng cộng có 8.663 đối tượng bỏ
trốn sang 120 quốc gia và khu vực đã bị bắt,
trong đó gồm 2.268 đảng viên và công chức
nhà nước, 360 người bị “truy nã đỏ”, 60 người
trong danh sách “100 đối tượng truy nã đỏ”,
thu hồi 21,531 tỷ nhân dân tệ tài sản tham
nhũng. Từ tháng 1 đến tháng 11-2021, chiến
dịch “Lưới trời 2021” đã truy bắt tổng cộng
1.141 đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài, trong
đó 297 đối tượng bị giám sát, thu hồi 16,139
tỷ nhân dân tệ tài sản tham nhũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình
chỉ rõ: “Cần tăng cường kiểm soát và giám sát
đối với việc vận hành quyền lực, nhốt quyền
lực vào trong “lồng cơ chế”. Chiến dịch chống
tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc
không phải nhắm vào bất kỳ ai, không phải
tranh quyền, đoạt lợi, cũng không phải “có đầu
không có cuối”. Đảng Cộng sản Trung Quốc
chống tham nhũng dựa vào thể chế, dựa vào
pháp trị, với mức độ lớn, hiệu quả cao, chưa
từng có trong lịch sử Trung Quốc. Từ Đại hội
XVIII đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã
xây dựng và sửa đổi Quy tắc về sinh hoạt chính
trị trong Đảng trong tình hình mới, Quy định
về sự liêm khiết và tự ràng buộc, Điều lệ giám
sát trong Đảng; 2 lần sửa đổi Điều lệ xử lý kỷ
luật, Điều lệ công tác tuần thị (thanh tra lưu
động); ban hành và thực hiện Luật Giám sát,
Luật Xử lý hành chính đối với công chức, sửa
đổi Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, hình
thành nên một hệ thống pháp quy trong Đảng
và hệ thống pháp luật chống tham nhũng tương
đối hoàn thiện r

Hoan nghªnh b¹n ®äc phª b×nh T¹p chÝ



CôNG TÁC CÁN BỘ
Đề nghị Trung ương ban hành mã số
chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

trung tâm chính trị cấp huyện để các cơ quan
chức năng có căn cứ xếp lương và các chế độ,
chính sách đối với viên chức sự nghiệp theo
các quy định của Nhà nước.

ban tổ chức tỉnh ủy Cao bằng

œ Việc ban hành mã số chức danh nghề
nghiệp đối với viên chức trung tâm

chính trị cấp huyện, Ban Tổ chức Trung ương
sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan (Bộ Nội
vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…) nghiên cứu
đồng bộ trong thời gian tới khi thực hiện cải
cách chính sách tiền lương mới. 

Trước mắt, các trường hợp có đủ tiêu chuẩn
của giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện
theo quy định, đang trực tiếp tham gia giảng
dạy và đạt đủ số giờ chuẩn theo Quyết định số
883-QĐ/BTGTW ngày 24-11-2021 của Ban
Tuyên giáo Trung ương thì được hưởng chế độ
phụ cấp nghề theo quy định tại Hướng dẫn số
05-HD/BTCTW ngày 19-5-2021 của Ban Tổ
chức Trung ương.

Đề nghị Trung ương hướng dẫn nội dung
thi tuyển công chức môn tiếng Anh, tin

học (vòng 1) vì Thông tư số 02/2021/TTBNV
ngày 11-6-2021 của Bộ Nội vụ đã bỏ tiêu
chuẩn về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với
các ngạch công chức hành chính. 

ban tổ chức tỉnh ủy bình thuận

œ Theo quy định tại Điểm b, khoản 1,
Điều 8, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP

ngày 27-11-2020 của Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì
nội dung thi ngoại ngữ, tin học được thực hiện
theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
dụng, được thể hiện rõ trong bản mô tả và
khung năng lực của từng vị trí việc làm do cơ
quan quản lý công chức quyết định.

Để thống nhất trong quá trình tổ chức thực

hiện, trong quá trình xây dựng dự thảo, trình
Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung
một số quy định của Chính phủ về cán bộ,
công chức, viên chức, tại Điểm b, Khoản 1,
Điều 8, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Bộ
Nội vụ đề xuất bổ sung quy định: “Trường hợp
tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm dự
tuyển không yêu cầu trình độ về tin học, ngoại
ngữ thì không phải tổ chức thi nội dung quy
định tại Phần II, Phần III điểm này”. Vì thế,
Trung ương không ban hành hướng dẫn nội
dung thi tuyển công chức môn tiếng Anh, tin
học (vòng 1) của các kỳ thi tuyển công chức,
viên chức vào làm việc tại các cơ quan của
Đảng và Nhà nước.

CƠ SỞ ĐảNG, ĐảNG VIÊN
Đề nghị Trung ương nghiên cứu bổ sung,
sửa đổi Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW

ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương
về 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 ở nội dung “Mức xếp loại của người đứng
đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập
thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị
do mình đứng đầu” cho phù hợp với thực tiễn.
Vì có những lý do khách quan, tập thể lãnh đạo,
quản lý xếp loại hoàn thành nhiệm vụ thì người
đứng đầu cũng bị ảnh hưởng xếp loại (ví dụ, cơ
quan có cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách
dân số). 

ban tổ chức tỉnh ủy bình Định 

œ Tại Khoản 5, Điều 3, Quy định số 132-
QĐ/TW ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị

về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất
lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong
hệ thống chính trị nêu nguyên tắc: “Gắn trách
nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá
nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ
trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động,
hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ
quan, đơn vị”. Tuy nhiên, trong tổ chức thực
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hỘP thư CỘng tÁC ViÊn
Trong tháng 9 năm 2022, Tạp chí Xây dựng Đảng

đã nhận được tin, bài, câu hỏi... của các đồng chí và
các bạn: Trần Cao Anh, Trần Ngọc Ánh, Đoàn Cần,
Đắc Đặng, Nguyễn Văn Giang, Phạm Văn Hải,
Nguyễn Thanh Hoàng, Tô Duy Hợp, Nguyễn Anh
Hùng, Nguyễn Long, Võ Thị Mai, Lý Sa Phal, Trần
Thắng, Đỗ Thông, Trần Thông, Võ Mạnh Tuấn, Mai
Mộng Tưởng, Lê Văn Vinh, Trần Vọng…

Xin trân trọng cảm ơn và mong các đồng chí, các
bạn tiếp tục cộng tác, viết tin, bài cho Tạp chí số 11-
2022 với chủ đề: Đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng đối với hệ thống chính trị; Kỷ niệm 202
năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-
2022); Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười
Nga thành công (7-11-1917 - 7-11-2022), 40 năm
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-
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

hiện có một số trường hợp cụ thể như trên, Ban
Tổ chức Trung ương sẽ nghiên cứu tiếp thu ý
kiến khi sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 21-
HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ
chức Trung ương.

Đề nghị Trung ương xem xét triển khai
phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu đảng

viên tới cấp cơ sở để có thể thực hiện nghiệp
vụ công tác đảng viên nhanh chóng, hiệu quả
hơn nữa.

ban tổ chức tỉnh ủy hải Dương

œ Nhu cầu triển khai phần mềm Quản lý
cơ sở dữ liệu đảng viên tới cấp cơ sở đã

được Ban Tổ chức Trung ương đề cập trong
Báo cáo số 106-BC/BTCTW ngày 24-1-2022
về tình hình sử dụng phần mềm chuyên ngành
tổ chức xây dựng Đảng. Hiện nay, Ban Tổ
chức Trung ương đang trao đổi, phối hợp với
các cơ quan liên quan (Văn phòng Trung ương
Đảng, Ban Cơ yếu Chính phủ) khảo sát, lập
báo cáo, xây dựng phương án triển khai trình
cấp có thẩm quyền về việc thí điểm triển khai
phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên tới
cấp cơ sở. Sau thời gian thí điểm, sẽ đánh giá
kết quả thực hiện để tiếp tục tham mưu triển
khai trên diện rộng.

CHíNH SÁCH CÁN BỘ
Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13-4-
2020 của Ban Tổ chức Trung ương về

“thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 12-9-
2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công
tác hội” có nêu: Cán bộ lãnh đạo Liên hiệp các
tổ chức hữu nghị, Liên minh Hợp tác xã, Hội
Chữ thập đỏ thực hiện tuổi công tác và nghỉ
hưu theo quy định của pháp luật lao động,
tương tự như lãnh đạo các cơ quan của Đảng,
Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính
trị - xã hội. Xin hỏi, Trung ương có thể bổ sung
cán bộ lãnh đạo của các cơ quan như Liên hiệp
các tổ chức hữu nghị, Liên minh Hợp tác xã,
Hội Chữ thập đỏ vào đối tượng được hưởng chế
độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-

CP ngày 9-3-2015 của Chính phủ về “chế độ,
chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện
về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ,
chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội” không?

ban tổ chức tỉnh ủy Quảng trị

œNgày 30-3-2022, Ban Bí thư đã ban hành
Kết luận số 32-KL/TW về tiêu chuẩn,

điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do
Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thay thế Kết luận
số 58-KL/TW ngày 12-9-2019 của Ban Bí thư
về độ tuổi tham gia công tác hội, do đó Hướng
dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13-4-2020 của Ban
Tổ chức Trung ương không còn giá trị thực hiện.
Trong khi chưa có quy định mới, đề nghị địa
phương thực hiện theo đúng các quy định hiện
hành. Ban Tổ chức Trung ương sẽ kiến nghị với
cấp có thẩm quyền khi Chính phủ sửa đổi Nghị
định số 26/2015/NĐ-CP r


