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TRONGSONAy

Bac H6 voi Dai hQi Dang.

vauu
@ TiSp tuc kien dinh muc tieu

dQc l?p clan tQc va chu nghia xfi hQi
trong tinh hinh maio (Tr.4)

GS, TS. t.e na« Nghia

Hmrng t6'i D~i hQi XII cua
Dang CQng san Vi~t Nam:

@ VS vftn dS phat huy clan chu
xa hQi chu nghia. (Tr.7)

Thiiu tutmg
PGS, TS. Nguyin Dinh Minh

@ Cham 10 xay dung dQi ngfi
can bQ du dire, du tai, duoc nhan clan
tin yeu, (Tr.IO)

Thiiu tuong
PGS, TS. Nguyin Quang Pluit

@ VS "long dan, y Dang" trong
giai doan hien nay. (Tr.14)

Nguyin Thi Trung

@ TiSp tuc d6i moi cong tac
can bQ, chu~n bi t6t cong tac nhan su'
dai hQi dang bQ cac cap, bao dam
thanh cong Dai hoi XII cua Dang.
(Tr.17)

Tritn Luu Hai

@ Phftn dftu tlnrc hien thang Ioi
nhiem vu phat trien kinh tS - xfi hQi
nam 2015 va Nghi quyet D~i hQi D~i
bieu toan qu6c Ifin thir XI cua Dang.
(Tr.21)

T!lPchi N9i chinh s6 22

@ Neu cao tinh thfin trach
nhiem, chuan bi th?t t6t cong tac nhan
S1)' Dai hQi XII cua Dang. (Tr.23)

Nguyin Phil Trong
TangBi thu:BCH Trung trong Dang

@ TriSn khai phuong huang
cong tac nhan sir Ban Chap hanh
Trung irong Dang Kh6a XII. (Tr.26)

Hi€nHoa

Nhin l~i D~i hQi Dang cac
.:..

cap:
@ Dot sinh heat chinh tri sau

rong. (Tr.29)
isM{tuLfim

tu« Phuong, Hit Hang Hit

@ Bai hoc va nhfrng vftn dS cfin
quan tam. (Tr.31)

is M{tuLfim
tu« Phuong, Hit Hang Hit

@ Dai hQi Dang cac cap: D6i
moi theo huang thiSt thuc, hieu qua.
(Tr.34)

ThuHit

@ Thao luan cac van kien dai
hoi: Phai d6i moi hon nira. (Tr.36)

HaiD uong

@ May vftn dS qua dai hoi Dang
cftp co sa nhiern ky 2015 - 2020.
(Tr.39)

Nguyin Duc Hil

@ Dai hoi Dang cftp co so' tren
toan quoc dfi co ban hoan thanh.
(Tr.42)

HU'O'ngThuy

Dang bQ tinh SO'n La:
@ T6 chirc thanh cong dai hQi

Dang cac cftp la ySu t6 quyet dinh sir
phat trien kinh tS - xfi hci thuc hien
thang loi nhiemvu chinh tri nam 2015
va nhirng narn tiSp theo. (Tr.46)

Vi Th!Binh



@ BQ Chinh tri cho y kiSn van
cac du thao van kien trinh Dai hoi dai
biSu Dang bQ tinh San La l~n thir
XIV. (Tr.48)

sonla.gov. vn

@ Tang cirong xay dung Dang
bQ trong sach, virng manh; phat huy
dan chu va sire manh doan kSt cac dan
toe; d~y manh toa~ dien cong cuoc d6i
moi; som xdy dung San La tro thanh
tinh phat trien kha trong vung trung
du va mien nui phi a B~c. (trich Dl,I
thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap
hanh Dang bQ tinh Kh6a XIII tai Dai
hQi dai biSu Dang bQ tinh l~n thir
XIV). (Tr.49)

Hoang Van Chat
Bi thte Tinh uy Son La

@ Danh gia cong tac chi dao, t6
chirc dai hQi cac chi bQ, dang bQ co sa
true thuoc huyen qy, thanh uy, dang
uy. (Tr.74)

ThuH&ng

@ Cac dang bQ tnrc thuoc Tinh
uy da t6 chirc thanh cong dai h9i
nhiern ky 2015 - 2020. (Tr.75)

Nguyin Tufm



r.or GIOI THI~U

Mua xuan nam 1930 tai Ciru Long (Trung Quoc), lanh tu Nguyen Ai Quoc da chu
tri Hoi nghi hQ'P nhclt cac t6 chirc cong san d~ thanh l~p Dang Cong san Viet Nam. Lan
dau tien trong lich su, nhan dan Viet Nam da co mot chinh dang mang ban chat each
mang va khoa hoc, du sire lanh dao nhan dan gianh quyen song, quyen tu do, quyen rruru
du hanh phuc va cac quyen dan t<)c co ban khac d~ xay dung va phat trien dfrt nuoc. HQi
nghi hop nhfrt cac t6 clnrc cong san mang tam voc lich sir cua mot Dai h<)i d~ thanh l~p
Dang Cong san Vi~t N am. Hoi nghi da d~ ra Chanh cuong van t~t, Sach hroc van t~t va
Di~u 1~van t~t cua Dang, vach ra duong 16i giai ph6ng dan t<)c va ti~n len chu nghia xa
hQi cua each mang Viet Nam. Tir do d~n nay, Dang ta da trai qua 11 ky dai h<)i, m6i ky
dai h<)iDang la mot moc lich Slr quan trong ghi nhan nhtmg thang loi, thanh tuu va nhtrng
bai hQCkinh nghiem cua each mang Vi~t Nam duoi SlJ lanh dao cua Dang.

Nam 2015 la nam tien hanh dai hoi dang b<) cac cap tien toi Dai hoi dai bi~u toan
quoc Ian thir XII cua Dang. Day la SlJ kien co y nghia chinh tri trong dai cua dfrt mroc, la
dot sinh hoat chinh tri quan trong, sau rong trong toan Dang, toan dan, toan quan, la
nhiem V\1 trong tam cua cfrp uy, t6 chirc Dang. Thirc hien Chi thi s6 36-CT/TV ngay
30/5/2014 cua B<) Chinh tri, cong tac chuan bi va t6 chirc dai hoi dang b<) cac cfrp duoc
d6i moi theo huang thiet thuc, hieu qua; dac bi~t la phat huy dan chu di doi voi gifr vung
nguyen t~c, ky luat, ky cuong cua Dang; bao dam tang cuong do an ket, nang cao nang IlJC
lanh dao, sire chien dfru; phat huy tri tue, trach nhiem cua cac cfrp uy, t6 chirc Dang, cac t6
chirc trong h~ thong chinh trio Qua trinh t6 chirc dai h<)i dang cac cap, tien toi Dai h<)iXII
cua Dang la dip dfty manh mot biroc, tao chuyen bien v~ chfrt trong cong tac xay dung
.Dang va cong tac can b<).Vice tien hanh thanh cong dai hoi dang cac cfrp nhiern ky 2015 -
2020 a cac dia phuong thai gian qua da tao ra khi th~ moi trong dci song xa hoi. Du luan
xa hQi th~ hien ra niem tin Dai hoi dai bieu toan quoc Ian thir XII cua Dang se thanh cong
t6t dep, mo ra tri~n vong phat trien moi cho dfrt mroc.

Thirc hien tinh than chi dao cua B<) Chinh tri v~ cong tac t6 clnrc dai h<)i dang cac
cap; d~n ngay 13/8/2015, 18 dang b<) true thuoc Dang b<) tinh San La da hoan thanh dai
hQi nhiem ky 2015 - 2020. D<;lih<)iDang cfrp Co' sa nhiem ky 2015 - 2020 a San La thanh
cong t6t dep Ia dong lire, dong thai th~ hien trach nhiem d~ Ban Thuong vu Tinh uy quyet
tam, t~p trung cao SlJ lanh dao, chi dao ti~n toi t6 chirc thanh cong Dai hoi Dang b<) tinh
Ian thir XIV (nhiem ky 2015 - 2020) voi muc tieu: Nang cao nang IlJC lanh dao, sire chien
dfru cua Dang bo; phat huy sire manh dai dean ket toan dan; tang cuong huy dong cac
nguon lire phat trien kinh tS, xa hoi; dam bao quoc phong, an ninh; nang cao doi song
nhan dan, som dua San La tro thanh tinh kha trong khu VlJCTay B~c.

Chao mung Dai hoi Dang b<) tinh San La Ian thir XIV, huang toi Dai h<)i dai bi~u
toan quoc Ian thir XII cua Dang, Thu vien tinh San La bien soan va gioi thieu cling ban
doc Thong tin Khoa hoc chuyen d~: "Ni~m tin va trQng trach".

Tran tr9ng giai thi¢u!

BAN BIEN SO~N
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BÁC HỒ VỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; luôn 

luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng thật sự là một Đảng cách mạng chân 

chính, là đội tiên phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người đã lãnh đạo chủ trì thành công 3 

Đại hội Đảng. Ngày 03/2/1930, với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái 

Quốc chủ động triệu tập và chủ trì Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng 

sản Việt Nam; thành lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời; thông  qua Chính cương vắn tắt, 

Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do Người soạn thảo. Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản 

tháng 02/1930 có ý nghĩa như Đại hội lần thứ nhất của Đảng - Đại hội thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

Tháng 02/1951, tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh cùng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II. Báo cáo Chính trị 

do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội đã khái quát cuộc vận động cách mạng thế giới 

và cách mạng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX và nêu lên những triển vọng tốt đẹp của nửa cuối 

thế kỷ; tổng kết quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng 21 năm đã qua, khẳng định đường lối 

của Đảng ta là đúng đắn. Cán bộ, đảng viên ta anh dũng, tận tụy, hy sinh, đi sâu, đi sát quần 

chúng, đồng thời phê phán những biểu hiện “tả khuynh”, “hữu khuynh”, quan liêu, mệnh lệnh, 

hẹp hòi, công thần; vạch ra nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam những năm trước mắt. 

Tháng 9/1960, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh 

đạo, tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Diễn 

văn khai mạc, trong đó nêu rõ: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 

Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”. Bác Hồ nhắc lại ý chí sắt đá giải phóng miền 

Nam của nhân dân cả nước ta: “Ngày nào chưa đuổi được đế quốc Mỹ ra khỏi miền Nam nước 

ta, chưa giải phóng được miền Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của Mỹ - Diệm, thì nhân dân ta 

vẫn chưa thể ăn ngon, ngủ yên”. Trong Diễn văn bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 

định: “Đại hội lần thứ II đã đưa kháng chiến đến thắng lợi, chắc chắn rằng Đại hội lần thứ ba 

này sẽ là nguồn ánh sáng mới, lực lượng mới cho toàn Đảng và toàn dân ta xây dựng thắng lợi 

chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà”. 

Mặc dù bận trăm công nghìn việc, thế nhưng Bác Hồ luôn luôn dành sự quan tâm, sâu sát 

từ việc nhỏ đến việc lớn cũng như nhiều chi tiết rất cụ thể phục vụ Đại hội, trong đó nổi lên là 

vấn đề tiết kiệm, chuẩn xác, chu đáo và tiện lợi. Chuyện kể rằng, trước ngày khai mạc Đại hội 

đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ III (năm 1960), Bác Hồ đến duyệt lần cuối việc trang trí ở hội 

trường. Nhìn thấy ảnh Các Mác và ảnh Lênin treo ở trên cao, Bác gọi mấy họa sỹ lại và nói: 

“Tại sao lại để Lênin trước Mác? Mác có trước. Lênin có sau cơ mà?”. “Dạ thưa Bác, đây là 

bức ảnh có sẵn ạ”. “ Có sẵn cũng phải sửa”, Bác nói. Thế là suốt đêm hôm ấy mấy anh họa sỹ 

phải sửa lại bức ảnh theo lời chỉ bảo của Bác: Đặt ảnh Lênin đứng sau ảnh Các Mác. 

Nhìn quanh hội trường một lượt, Bác hỏi: “Phông màn và rèm cửa trong hội trường bằng 

vải gì mà đẹp thế?”. “Dạ thưa Bác, là nhung ạ...”. Bác lại hỏi: “Các chú lấy vải nhung ở đâu 

ra?”, “Dạ thưa Bác, chúng cháu đi mượn ở công ty bách hóa ạ”. Bác cười hồn hậu: “Các chú có 

biết rằng: Các chú trang trí như thế này ở đại hội Đảng toàn quốc thì các đại biểu ở địa phương 

cũng sẽ trang trí y hệt ở Trung ương không? Ở địa phương, họ lấy đâu ra nhiều vải nhung như 

thế để trang trí?” (thời ấy, đại hội Đảng toàn quốc được tiến hành trước đại hội đảng bộ cấp 

tỉnh). Thế là ở hội trường Đại hội Đảng lần thứ III năm ấy đã được trang trí lại bằng vải thường. 

Nhìn những chiếc quạt điện để quanh hội trường, Bác lại hỏi: “Các chú lấy đâu ra nhiều quạt 

thế?”. “Dạ, thưa Bác, cũng mượn ở công ty bách hóa. Chúng cháu sơn lại cho cùng màu ạ”. Bác 
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cười và nói: “Mượn của người ta thì phải trả, sao các chú đem sơn lại như thế? Sơn lại như thế 

thì họ sẽ bán cho ai? Theo Bác, mượn của người ta như thế nào, cứ để nguyên như thế mà dùng, 

có sao đâu”. Trước khi ra về, Bác xuống xem cả khu vực vệ sinh. Một cô gái phục vụ đang sắp 

xếp lại một chồng khăn mặt, trông thấy Bác, cô gái chào Bác và nói: “Thưa Bác. Đây là chồng 

khăn mặt để đại biểu sau khi đi vệ sinh xong lau tay”. Bác hỏi: “Sao có ít thế?”. “Thưa Bác, còn 

nhiều nữa, bao giờ hết cháu sẽ đem vào bổ sung ạ”. Bác cười: “Lúc hết, cháu mới đem vào bổ 

sung, thế thì ngượng chết. Theo Bác không nên dùng khăn mặt ở đây, mà nên lấy vải diềm bâu 

hẹp khổ khâu liền lại thành những băng tròn treo lên dây một loạt, đại biểu nào cần lau tay cứ 

việc cầm lấy mà lau, vừa tiện lợi, vừa đỡ tốn kém”. 

Một trong những nội dung được Bác Hồ rất quan tâm, đó là vấn đề thảo luận trong đại 

hội Đảng. Tháng 9/1960, Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng mới diễn ra, ấy vậy mà, từ cách 

đó 5 tháng, với bút danh T.L, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài: “Một cách thảo luận dự thảo 

Điều lệ Đảng”, đăng trên báo Nhân dân ngày 03/4/1960. Bài báo có đoạn viết: Đại hội Đảng “là 

một dịp rèn luyện chính trị rất quan trọng và rất rộng khắp cho toàn Đảng. Cho nên tất cả các 

đảng viên cần phải hăng hái tham gia thảo luận”. “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách 

mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn 

nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể đồng chí ta 

phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào, để đảm bảo đại hội thành công 

thật tốt đẹp... ”. 

Theo quan điểm của Bác Hồ thì một nguyên tắc cần quán triệt sâu sắc là thảo luận, tranh 

luận là một trong những hình thức sinh hoạt Đảng, phát huy trí tuệ, tiếp cận chân lý, để thống 

nhất nhận thức, hành động trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ. Ở đây Bác Hồ yêu cầu 

“toàn thể các đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án, đóng góp ý kiến sôi nổi...”. Vậy làm 

thế nào trong khuôn khổ một đại hội, thời gian có hạn mà “toàn thể các đồng chí ta phải thảo 

luận kỹ các đề án...” là một việc không hề dễ dàng, phải khéo tổ chức thì mới làm được. Điều 

này yêu cầu cả phía trách nhiệm của các tiểu ban chuẩn bị văn kiện, cả phía trách nhiệm, chủ 

động, sáng tạo của các đại biểu tham gia đại hội. 

Một điều đơn giản nhưng cũng cần phải nhắc lại là thảo luận, tranh luận trong sinh hoạt, 

đại hội Đảng là sự “gặp gỡ” của những người cùng chung một lý tưởng, cùng một mục tiêu, trao 

đổi quan điểm, ý kiến khác nhau giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, nhằm tiếp cận 

chân lý, tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất trên con đường tiến tới mục tiêu. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh khẳng định rằng, thảo luận trong đại hội Đảng phải nhằm vào 3 điều: “Nâng cao đạo đức 

cách mạng cho đảng viên; đoàn kết và củng cố tốt chi bộ; đẩy mạnh và hoàn thành tốt những 

nhiệm vụ Đảng đã đề ra”. Do vậy, trong tranh luận, thảo luận tại đại hội Đảng, có những ý kiến 

khác nhau hoặc hoàn toàn không khớp nhau là chuyện đương nhiên. Sự nhất trí quá dễ dàng, 

không cần đến tranh luận, thảo luận không phải lúc nào cũng chứng tỏ sự thống nhất cao sức 

mạnh thật sự của một tập thể. Tuy nhiên, những người có ý kiến bất đồng sâu sắc đến mấy cũng 

luôn luôn phải coi nhau như anh em, đồng chí, thật sự thành thật và lắng nghe ý kiến của nhau, 

phải gạt bỏ tư tưởng hiếu thắng, tìm mọi cách để “chân lý thuộc về mình”. 

Dân chủ trong thảo luận cũng có nghĩa là tất cả các đảng viên, các ý kiến của các đại 

biểu phải được đặt “ngang hàng”, bình đẳng như nhau. Mỗi ý kiến của đại biểu đều được chắt 

lọc từ hàng trăm ý kiến của đảng viên từ địa phương, cơ sở, phản ánh thực tiễn một cách sinh 

động. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả các đảng 

viên bày tỏ hết ý kiến của mình; phải gom góp ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương 

chuẩn bị đại hội cho thật tốt”. Ở đây cần tuyệt đối tránh hiện tượng, chỉ có ý kiến của mình là 

đúng đắn, sáng suốt hơn cả. Tranh luận, thảo luận trong đại hội Đảng lại càng tuyệt đối tránh 
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tình trạng có hành động công khai hoặc kín đáo để hạn chế tiếng nói của những người có ý kiến 

trái ngược. 

Luôn luôn lấy thực tiễn cuộc sống, phong trào cách mạng của quần chúng, nhân dân làm 

thước đo, kiểm nghiệm ý kiến của mình và của người khác là một thước đo sự đúng đắn. Theo 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi thảo luận trong đại hội Đảng, “mỗi đồng chí phải liên hệ đúng đắn 

(...) phải thành khẩn tự phê bình tư tưởng và công tác của mình, sửa chữa những khuyết điểm để 

củng cố tốt chi bộ và để rèn luyện mình trở thành người đảng viên tốt”. Hiện nay, việc phân 

công đại biểu thảo luận, tham luận trong đại hội cũng là việc cần bàn. Trên cơ sở thành phần, cơ 

cấu, ngành nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng đại biểu được bầu đi dự đại hội mà 

các đoàn có sự phân công một số đại biểu chuẩn bị những ý kiến, tham luận để thảo luận trong 

đại hội ở cấp trên, dù bất kỳ vấn đề đó có được đoàn chủ tịch, ban tổ chức đại hội phân công, 

gợi ý hay không. Tránh tình trạng chỉ một số đại biểu được phân công viết tham luận thì mới 

chuẩn bị còn các đại biểu khác đi chỉ có mỗi nhiệm vụ giơ tay biểu quyết là không đúng tinh 

thần chỉ đạo của Bác Hồ và của Đảng ta. Tham luận của đại biểu cũng không nên nặng về báo 

cáo thành tích của ngành mình, địa phương, cơ sở mình, như thế khi tham luận, không khí trong 

đại hội thường buồn tẻ, các ý kiến ít “gặp nhau” lại càng không cọ sát cho nên nhiều khi không 

tiếp cận được chân lý, xa rời cuộc sống. 

Cuối cùng, nguyên tắc sinh hoạt Đảng cần quán triệt, thực hiện trong quá trình tranh 

luận, thảo luận là dù cuộc tranh luận, thảo luận có gay gắt, sôi nổi đến đâu rồi cũng phải đến lúc 

kết thúc, mặc dù trên thực tế vẫn còn rất nhiều ý kiến khác nhau. Đến lúc này, nguyên tắc tập 

trung dân chủ phải được thực hiện. Thiểu số phục tùng đa số. Cần ngăn chặn, loại bỏ ngay tình 

trạng sau sinh hoạt Đảng hoặc sau khi đại hội đã biểu quyết thông qua một vấn đề gì đó, có 

những đảng viên không tán thành với ý kiến của đa số vẫn đứng ra chứng minh, bảo vệ ý kiến 

của mình và cho rằng như thế mới là “dân chủ triệt để”. Thực ra, như thế là phản dân chủ vì ý 

kiến của đa số đại biểu không được tôn trọng. Tình trạng này nếu không được ngăn chặn, loại 

bỏ sẽ dẫn đến hiện tượng bè phái, một nguy cơ làm suy yếu sự thống nhất trong tổ chức Đảng 

và nếu để lâu dài phá hoại sự thống nhất cũng như thành tựu mà nền dân chủ đạt được. Nhưng 

mặt khác, dù sao khi đã biểu quyết đi đến quyết định tập thể, số đại biểu không tán thành không 

những được quyền bảo lưu ý kiến mà tổ chức, cấp ủy Đảng cần tạo điều kiện cho những ý kiến 

này được xem xét lại vào bất cứ lúc nào có cơ hội, trong khuôn khổ quy chế, quy định của 

Đảng. 

Các tổ chức Đảng đang bước vào “mùa đại hội” theo Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 

của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. 

Trong Chỉ thị này cũng yêu cầu “Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ 

trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ cần đánh giá đúng 

tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, kết quả thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ ưu 

điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ 

trong nhiệm kỳ tới”. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm của Đảng ta 

trong các nội dung của đại hội Đảng, chắc chắn đại hội Đảng các cấp sẽ thành công tốt đẹp, góp 

phần vào thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
 

 Vũ Lân 

       Nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Dân vận 

       (Tạp chí Nội chính - Tháng 5/2015 - Số 22) 
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TIẾP TỤC KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
 

Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã rút ra 5 bài học 

lớn; trong đó, bài học số một là “nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. 

Đây là sự tổng kết sâu sắc về lịch sử và lý luận, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt đường lối cách 

mạng nước ta, được thể hiện sâu sắc trong Cương lĩnh chính trị và các văn kiện đại hội 

Đảng. Bài học đó, đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc mà văn kiện trình Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định. 

Văn kiện Đại hội XI của Đảng yêu cầu phải “kiên định mục tiêu là độc lập dân tộc và 

chủ nghĩa xã hội”, vì đây vừa là mục tiêu, lý tưởng, vừa thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ trí 

tuệ của Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Nắm vững mối quan hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội, vận dụng phù hợp trong từng thời kỳ lịch sử là một trong những nguyên 

nhân của thành tựu cách mạng nước ta. Đặc biệt, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới 

cũng như những thuận lợi và khó khăn ở trong nước hiện nay, việc kiên định mục tiêu độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

 1. Lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan 

của cách mạng nước ta. Quá trình ra đi tìm đường cứu nước, chỉ khi đến được với chủ nghĩa 

Mác - Lênin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mới tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. 

Năm 1924, khi đọc Luận cương của V.I. Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người thấy 

“Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Trong cuốn “Đường 

Kách mệnh”, Người viết rằng, bây giờ chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều nhưng chủ nghĩa chân 

chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin. Người chỉ ra: “Muốn cứu nước 

và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Đó cũng 

chính là con đường kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự lựa chọn của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và Đảng ta là một tất yếu khách quan do lịch sử quy định, phù hợp với chủ nghĩa Mác 

- Lênin, với mục tiêu lớn của thời đại và ý nguyện của nhân dân; được gắn với đặc điểm, tình 

hình của mỗi giai đoạn khác nhau của cách mạng Việt Nam. Đây không phải do ý muốn chủ 

quan của Đảng mà là tổng hợp những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan, kinh tế và 

chính trị, trong nước và quốc tế, phản ánh khát vọng của dân tộc. 

Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu 

tiên ở Đông Nam Á. Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành 

thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ 

quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1986, trong bối cảnh cực kỳ khó khăn do chủ nghĩa xã hội trên thế giới lâm vào thoái trào, 

phe xã hội chủ nghĩa đứng trước nguy cơ tan rã, khủng hoảng kinh tế - xã hội trong nước kéo 

dài, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, tạo ra một bước ngoặt mang ý nghĩa 

cách mạng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhờ đó, gần 30 năm qua, nước ta đạt 

được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới, nâng cao vị thế trên 

trường quốc tế. Có thể khẳng định các sự kiện trong những năm: 1930, 1945, 1954, 1975, 1986 

đã trở thành những cột mốc lịch sử quan trọng cho sự lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta. Nó minh chứng con đường cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản chân 

chính lãnh đạo tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội; độc lập dân tộc luôn gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội là một tất yếu, nội tại. Bởi, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã 

hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Đúng như Cương lĩnh 

(bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân 

ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp 

với xu thế phát triển của lịch sử”. 
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2. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Gần 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt những thành tựu to lớn, có 

ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo tiền đề quan trọng để nước ta 

tiếp tục đổi mới và phát triển; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực 

tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Tuy nhiên, đất nước ta cũng đang đứng trước 

những khó khăn, thách thức không nhỏ. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó 

lường, nhất là sự cạnh tranh về chủ quyền, lãnh thổ, biển, đảo ngày càng quyết liệt giữa các 

nước diễn ra ở nhiều khu vực, trong đó có biển Đông; sự chống phá quyết liệt bằng chiến lược 

“Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch v.v… Trong nước, những hạn chế, khuyết điểm 

vốn có của nền kinh tế chưa được giải quyết; những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý 

và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho kinh tế phát triển thiếu ổn định, chưa bền vững; chất 

lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, v.v. 

Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, thậm chí một số cán bộ, đảng viên 

non kém về bản lĩnh chính trị và sự nhạy cảm về chính trị muốn phủ nhận mục tiêu độc lập dân 

tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh 

đạo của Đảng. Họ cho rằng “chủ nghĩa xã hội là con đường mù mờ, không có tương lai”, “đi 

vào ngõ cụt”, “đã bị lịch sử phủ định”; “ngày xưa trong thời kỳ phong kiến đã có chủ nghĩa xã 

hội đâu mà vẫn giữ được độc lập dân tộc”, “lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa là do ý chí 

chủ quan của Đảng”; “chủ nghĩa nào, chế độ nào cũng được, miễn là dân giàu, nước mạnh”,... 

Những quan điểm trên đây không thể đứng vững được trước sự phê phán, bởi lý luận và trước 

thực tế lịch sử. 

Trong thời kỳ trước đây, ở nước ta, các triều đại phong kiến tiến bộ đại diện cho dân tộc 

đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập cho đất nước. Khi đó chưa có 

chủ nghĩa xã hội. Trên thế giới, chủ nghĩa xã hội được đặt ra về lý luận khoa học khi chủ nghĩa 

Mác ra đời, về thực tiễn khi Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công. Do đó, nếu đặt vấn 

đề chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ phong kiến là phi lịch sử và không thể dựa vào đó 

để phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa của nước ta. Những quan điểm phủ nhận trên đã có cái 

nhìn sai lệch về chủ nghĩa tư bản và xã hội chủ nghĩa, nó cường điệu những thành tựu của chủ 

nghĩa tư bản mà không thấy hoặc coi nhẹ những khuyết tật, mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản. 

Hiện tại, chủ nghĩa tư bản vẫn còn tiềm năng phát triển, nhất là về kinh tế, nhờ ứng dụng những 

thành tựu mới của khoa học và công nghệ v.v… Tuy vậy, về bản chất, chủ nghĩa tư bản vẫn là 

một chế độ áp bức, bóc lột và bất công, dù có những điều chỉnh thích nghi. Những người phủ 

nhận mục tiêu của cách mạng Việt Nam còn có cái nhìn định kiến với quá trình xây dựng chủ 

nghĩa xã hội trước đây ở một số nước. Họ đồng nhất chủ nghĩa xã hội hiện nay với những 

khuyết tật trong mô hình chủ nghĩa xã hội Xô - viết trước đây, không thấy những thành tựu 

trong đổi mới, cải cách đang diễn ra ở Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cu Ba. Cần phải rõ rằng: 

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu không phải là sự sụp đổ của chế 

độ xã hội chủ nghĩa nói chung, mà chỉ là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội - mô hình 

chủ nghĩa xã hội tập trung, quan liêu, bao cấp. Chủ nghĩa xã hội với những phẩm giá tốt đẹp 

vẫn là lý tưởng mà nhân loại tiến bộ đang hướng tới; những giá trị cao cả của nó vẫn tồn tại 

trong đời sống nhân loại. Điều này được minh chứng rõ ở phong trào xã hội “cánh tả”, phong 

trào cộng sản và công nhân quốc tế đang từng bước phục hồi. 

Thời gian gần đây xuất hiện trên Internet và một số ấn phẩm in, tán phát những quan 

điểm sai trái, như đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin để từ đó phủ nhận 

chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Họ nói: “Đảng Cộng 

sản Việt Nam dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội”, “thể chế 

chính trị ở Việt Nam hiện nay là độc đảng, toàn trị, đang kìm hãm tự do, dân chủ, chia rẽ dân 
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tộc,…”; họ yêu cầu “Việt Nam ngày nay phải chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân 

chủ”, v.v. Thực chất, họ muốn chúng ta phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; 

Đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình, từ bỏ hệ tư tưởng Mác - Lênin, từ bỏ con đường xã 

hội chủ nghĩa để chuyển sang dân chủ tư sản, tức là từ bỏ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với 

chủ nghĩa xã hội. 

3. Nắm vững và thực hiện có hiệu quả mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong 

tình hình mới. Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng là: Tăng cường xây dựng 

Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh 

toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa 

nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây cũng chính là những nội 

dung cốt lõi của việc thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong 5 năm tới. 

Chúng ta đồng tình với quan điểm của Đảng là tiếp tục giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn 

với chủ nghĩa xã hội; coi đó là định hướng quan trọng cho con đường phát triển của cách mạng 

Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng. Tuy nhiên, để thực 

hiện mục tiêu đó, Đảng cần phải đánh giá, dự báo một cách khách quan tình hình thời cuộc, 

nhất là tình hình thế giới và trong nước cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, 

ảnh hưởng trực tiếp đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ 

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Chúng ta nhất trí với hệ thống phương hướng, giải pháp nêu trong các văn kiện trình Đại 

hội XII của Đảng và làm rõ thêm một số vấn đề có tính nguyên tắc để tiếp tục khẳng định mục 

tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới. Đó là, phải kiên định chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực 

tiễn Việt Nam. Không ngừng đổi mới tư duy lý luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện 

hệ thống quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đẩy 

mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc 

hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo 

đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, hội nhập quốc tế; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là 

cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện 

đổi mới đồng bộ giữa kinh tế và chính trị với những bước đi phù hợp; tổ chức bộ máy hệ thống 

chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

quan liêu. 

Đồng thời, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, 

bảo vệ tài nguyên, môi trường; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp 

tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược; phấn đấu nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng 

trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các thành phần kinh tế, trong đó, kinh tế Nhà nước giữ 

vai trò chủ đạo, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế có đầu tư nước ngoài. Mặt 

khác, phải phát huy nhân tố con người cả về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực 

làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, tăng 

cường quản lý xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi cho người dân. Thực hiện tốt hai nhiệm vụ 

chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; kết hợp sức mạnh 

dân tộc với sức mạnh thời đại; kinh tế với quốc phòng và an ninh, quốc phòng, an ninh và đối 

ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ 
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vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối 

ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế một cách có hiệu quả; giải quyết tốt quan hệ giữa 

độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 
 

           GS, TS. Lê Hữu Nghĩa 

      Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương 

                                                                        (Tạp chí Quốc phòng toàn dân -  Số 7/2015) 
 

 

 

 

 
 

 

VỀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
 

Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là mục tiêu và động lực của sự 

phát triển đất nước. Vì vậy, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng phát 

huy dân chủ trong mọi tổ chức, hoạt động; đặc biệt là quyền làm chủ của nhân dân, bảo 

đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. 

Trên tinh thần đó, Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng 

định những vấn đề về bản chất, phương hướng, nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc, những nội dung, 

biện pháp, cơ chế, quy chế cụ thể để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

Theo quan điểm của Đảng, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng là nền dân 

chủ khác hẳn về bản chất và đối lập về nguyên tắc với dân chủ tư sản, được thể hiện trên những 

vấn đề sau: Thứ nhất, dân chủ xã hội chủ nghĩa chỉ xuất hiện khi giai cấp công nhân và nhân 

dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giành được chính quyền và ngày càng phát 

huy trong quá trình xây dựng xã hội mới. Thứ hai, là nền dân chủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

Thứ ba, là dân chủ của đa số, của người lao động, vì đa số và người lao động. Thứ tư, là chế độ 

dân chủ, mà ở đó, nhân dân lao động làm chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được 

pháp luật bảo đảm. Thứ năm, dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện bằng hệ thống tổ chức 

thể hiện quyền lực chính trị - xã hội thuộc về nhân dân, tập trung và thông qua Nhà nước. Thứ 

sáu, không ngừng mở rộng, phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, pháp luật là quy 

luật của sự phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Quan điểm đó cho thấy, nhận thức của Đảng về dân chủ ngày càng sâu sắc và đầy đủ; là 

sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa giá trị tư tưởng của nhân loại, của chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thành tựu của 70 năm cách mạng Việt Nam, 30 năm đổi 

mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của đất 

nước. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ trong đó tất cả quyền lực đều thuộc về nhân dân, 

mà họ là những người chủ. Điều đó không chỉ được khẳng định trong Hiến pháp, các văn bản 

pháp luật, mà còn được thể hiện sinh động trên các lĩnh vực, trong các hoạt động của đời sống 

xã hội. Với việc đưa quyền làm chủ của nhân dân vào mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh”, Đảng ta không những chỉ rõ bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của chế độ, mà 

còn khẳng định tầm quan trọng của dân chủ xã hội chủ nghĩa với tư cách vừa là mục tiêu, vừa là 

động lực của sự phát triển đất nước. Hai mặt đó quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau, bổ 

sung cho nhau, vừa là động lực của dân chủ trong thực tiễn, vừa là quá trình xây dựng, hoàn 

thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Như vậy, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất thiết 

phải xây dựng và không ngừng phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Thực chất của quá trình này 

Hướng tới Đại hội XII  

của Đảng Cộng sản Việt Nam 
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là phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, ý thức chính trị của các tổ chức 

chính trị - xã hội và tính tích cực, tự giác, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, nhằm huy động 

mọi nguồn lực để phát triển đất nước. 

Nhờ có quan điểm, đường lối đúng, việc xây dựng, phát huy dân chủ ở Việt Nam những 

năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực trên mọi lĩnh vực 

của đời sống xã hội, có ý nghĩa to lớn trong phát triển đất nước, hội nhập, hợp tác quốc tế. Theo 

đó, trên lĩnh vực chính trị, Hiến pháp năm 2013 chế định đầy đủ các quyền con người, quyền 

công dân, các hình thức nhân dân thực thi quyền lực Nhà nước và đổi mới tổ chức chính quyền 

cơ sở, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, là thành tựu, bước tiến mới về dân chủ ở 

Việt Nam. Trên lĩnh vực kinh tế, ở nước ta đã xác lập và từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; 

trong đó, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành 

quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế đều bình đẳng, 

hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Trên lĩnh vực xã hội, Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu xóa 

đói giảm nghèo trước thời hạn so với mục tiêu thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đưa ra và được 

nhiều nước xem là mẫu mực về bước tiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Giáo dục, chăm sóc 

sức khỏe, thúc đẩy bình đẳng giới, gắn chặt phát triển với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, 

bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa... 

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi 

to lớn, song cũng có không ít khó khăn, thách thức đang đặt ra yêu cầu phải phát huy hơn nữa 

dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo động lực thúc đẩy tiến trình phát triển của đất nước. Để đạt được 

mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, theo chúng tôi, Đảng và Nhà 

nước cần thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau: 

Một là, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà 

nước đều thuộc về nhân dân. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng, phản ánh sâu sắc bản chất 

chế độ dân chủ ở nước ta đã được hiến định trong Hiến pháp năm 2013: “Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 

dân, vì nhân dân”, “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả 

quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân...”. Muốn vậy, khi hoạch định đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích 

chính đáng của nhân dân. Bởi, nhân dân lao động là chủ thể mọi quyền lực, có quyền và nghĩa 

vụ, quyền hạn và trách nhiệm, cống hiến và hưởng thụ gắn bó chặt chẽ với nhau. Những thành 

tựu đạt được trong 70 năm qua của cách mạng Việt Nam, nhất là trong 30 năm đổi mới, đã 

chứng minh điều đó. Song, so với mục tiêu, yêu cầu đề ra, đường lối của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước vẫn còn có điểm chưa sát với thực tiễn, chưa phản ánh hết nguyện vọng chính đáng 

của nhân dân. Để khắc phục tình trạng đó, Đảng phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng 

viên; tích cực đổi mới, mở rộng dân chủ, chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ, tạo điều kiện để nhân 

dân được tham gia ở tất cả các khâu của quá trình dân chủ hóa đất nước. Đồng thời, bổ sung, 

hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ, minh bạch, phù hợp với 

yêu cầu phát triển của đất nước và thông lệ quốc tế; kiên quyết phê phán và nghiêm trị những 

hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân; lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, 

dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân. 

Hai là, tiếp tục phát huy hiệu quả hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện; thực 

hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Những 

năm qua, cùng với thành tựu của công cuộc đổi mới, các hình thức dân chủ, nhất là dân chủ trực 

tiếp và dân chủ đại diện ở nước ta đã có bước phát triển, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, 
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tạo ra những mô hình, điển hình có sức lan tỏa lớn. Dân chủ trực tiếp là hình thức nhân dân trực 

tiếp quyết định các vấn đề, các công việc quan trọng của quốc gia, trực tiếp thông qua các đạo 

luật mà không qua một yếu tố trung gian nào, bảo đảm nhanh, nguyên vẹn ý chí chính trị của 

nhân dân. Vì vậy, Đại hội XII của Đảng lần này cần xác định rõ chủ trương, biện pháp phát huy 

hình thức dân chủ trực tiếp, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được 

ghi trong Hiến pháp năm 2013, như: Bầu cử, bãi miễn đại biểu, thực hiện quyền sáng kiến lập 

pháp, dân chủ ở cơ sở, quyền tham gia đóng góp ý kiến quản lý xã hội, quản lý Nhà nước và các 

hình thức khác, v.v. Tuy nhiên, dân chủ trực tiếp cũng có những hạn chế nhất định. Vì vậy, việc 

lựa chọn hình thức và mở rộng, phát huy dân chủ trực tiếp cần phải được Đảng, Nhà nước lãnh 

đạo, chỉ đạo, cân nhắc thận trọng. Việc kỳ họp thứ chín (Quốc hội Khóa XIII) đang thảo luận, 

cho ý kiến về Luật Trưng cầu ý dân, chính là nhằm cụ thể hóa hình thức dân chủ trực tiếp, bảo 

đảm tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò của các đại 

biểu dân bầu trong hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, để họ thực sự là 

tiếng nói đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của người dân, cầu nối giữa “ý Đảng” với 

“lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, Đảng tiếp tục lãnh đạo 

thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị 30/CT-TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) và 

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đó là điều kiện cần thiết để phát huy quyền 

làm chủ của nhân dân một cách hữu hiệu nhất, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm,  

dân kiểm tra”. 

Ba là, mở rộng và phát huy dân chủ phải gắn với tăng cường kỷ cương, pháp luật. Thực 

thi dân chủ sai nguyên tắc, vô nguyên tắc, không gắn với kỷ cương, pháp luật đều trái với bản 

chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa, dẫn đến hậu quả khó lường. Xa rời những nguyên tắc của 

chủ nghĩa xã hội, thì việc dân chủ hóa sẽ trượt sang quỹ đạo khác - dân chủ phi xã hội chủ 

nghĩa, đồng nghĩa với việc thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn chứng minh, bất cứ một nền dân 

chủ nào, dù tư sản hay xã hội chủ nghĩa, cũng đều phải có nguyên tắc và phải tuân thủ những 

quy định của pháp luật; không có dân chủ vô chính phủ, dân chủ vô nguyên tắc. Việc lợi dụng 

dân chủ gây mất ổn định chính trị - xã hội, đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Tổ quốc và dân tộc là hành động không thể chấp nhận 

được, là trái với dân chủ. Vì vậy, mở rộng, phát huy dân chủ phải gắn liền với tăng cường kỷ 

cương, pháp luật là điều đương nhiên. 

Bốn là, “Để thực hiện dân chủ trong xã hội, trước hết phải bảo đảm phát huy dân chủ 

trong Đảng là hạt nhân để phát huy dân chủ trong xã hội”. Đây là giải pháp đúng đắn, khoa học. 

Bởi, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo hệ 

thống chính trị thực hành dân chủ trong xã hội. Vì vậy, vai trò “hạt nhân” của Đảng được thể 

hiện rất rõ trong đời sống xã hội. Thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng sẽ tạo điều kiện, là 

hình mẫu, tấm gương để cán bộ, đảng viên vận dụng, thực hành ở từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện và phát huy dân chủ trong xã hội. Đồng thời, góp phần 

khắc phục bệnh: Thủ cựu, độc đoán, chuyên quyền, tự do vô kỷ luật..., đang “ăn sâu, bám rễ” 

làm suy thoái một bộ phận cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Do đó, đòi hỏi 

chúng ta phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ “then chốt” là xây dựng Đảng thực sự vững mạnh 

về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết và nâng cao hiệu quả 

đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ 

phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tình trạng quan liêu, tham nhũng; những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Không làm được điều đó, chúng ta khó có thể nói đến bản 

chất tốt đẹp, tính ưu việt của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; khó có thể phát huy 

cao nhất quyền lực chính trị, xã hội của quần chúng nhân dân trong đời sống hiện thực. 
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Năm là, đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Những 

quan điểm đòi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, “mở rộng dân chủ” hơn nữa, cùng với 

những luận điệu: “Việt Nam vi phạm dân chủ”, “mất dân chủ”, vu khống Đảng Cộng sản Việt 

Nam là “trở lực” chính cho việc thực hiện dân chủ của các thế lực thù địch trong thời gian qua 

chính là những âm mưu, thủ đoạn nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, xóa bỏ 

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái” nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác - dân chủ phi xã 

hội chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh vạch trần, làm phá sản mưu đồ chống 

phá đó. 

Dù còn có những hạn chế nhất định trên con đường phát triển và hoàn thiện, nhưng bản 

chất chế độ dân chủ ở nước ta, một chế độ dân chủ theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng là tốt đẹp và ưu việt. Để có nền dân chủ xã hội 

chủ nghĩa là kết quả của biết bao mồ hôi, công sức, trí tuệ và máu xương của nhiều thế hệ người 

Việt Nam mới giành được. Vì vậy, Đại hội XII của Đảng cần nghiên cứu, xác định rõ các chủ 

trương, biện pháp nhằm kiên quyết bảo vệ, giữ gìn, nâng cao và phát huy dân chủ xã hội chủ 

nghĩa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 

               Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Đình Minh  

             Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng 

                                                                      (Tạp chí Quốc phòng toàn dân - Số 7/2015) 

 

 

 

CHĂM LO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐỦ ĐỨC, ĐỦ TÀI, ĐƯỢC NHÂN DÂN TIN YÊU 
 

 Kết luận 37-KL/TW của Hội nghị 
Trung ương 9 (Khóa X), khẳng định: “Cán 
bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của 
cách mạng, là khâu then chốt trong công 
tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên 
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi 
mới công tác cán bộ gắn với đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng”. Vì vậy, 
Đại hội XII của Đảng, cần tiếp tục đặt ra 
yêu cầu chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ 
đủ đức, đủ tài, được nhân dân tin yêu. 

Với tinh thần đó, Dự thảo Báo cáo 
Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Khóa XI trình Đại hội XII của Đảng, 
vấn đề cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ 
được đề cập tương đối toàn diện, sâu sắc, 
cả ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm, đánh 
giá rõ ràng, mạch lạc, cô đọng, súc tích, gắn 
với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(Khóa XI) và các nội dung của công tác xây 
dựng Đảng. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Dự thảo chỉ 
rõ: “Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
cấp đã chú trọng nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, 

đổi mới lề lối làm việc; nghiêm khắc với 
mình hơn, giữ gìn đạo đức, lối sống,…”. 
Đồng thời, nhấn mạnh những ưu điểm của 
cán bộ và công tác cán bộ: “Chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ 
thống chính trị từng bước được nâng lên, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”; “nhiều chủ 
trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp 
lớn về công tác cán bộ được thể chế, cụ thể 
hóa bằng quy chế, quy định, quy trình bảo 
đảm dân chủ chặt chẽ hơn”... 

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, 
đánh giá đúng sự thật, Ban Chấp hành 
Trung ương đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết 
điểm: “Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có 
đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu 
yếu qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có 
những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học 
để khắc phục, v.v. Đội ngũ cán bộ cấp Trung 
ương, cấp chiến lược chưa được tập trung 
xây dựng. Chưa quan tâm đúng mức đến 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu tư 
vấn cấp chiến lược”. Cùng với việc khẳng 
định: “những hạn chế, khuyết điểm trong 
công tác cán bộ là một trong những điểm 
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yếu, cản trở sự phát triển”, Dự thảo Báo cáo 
Chính trị còn chỉ rõ những hạn chế, khuyết 
điểm của những mặt công tác khác liên quan 
trực tiếp đến hạn chế, khuyết điểm của đội 
ngũ cán bộ. “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ 
có mặt còn hạn chế… Không ít cán bộ, đảng 
viên có những biểu hiện dao động, mất 
phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo 
của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. 
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí chưa đạt yêu cầu. Một bộ phận cán bộ, 
đảng viên chưa gương mẫu trước nhân dân, 
“còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa 
thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Tình trạng 
nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít 
chậm được khắc phục”. 

Đánh giá hạn chế trong thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4, Ban Chấp hành 
Trung ương chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một 

bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bước 
đầu được ngăn chặn nhưng chưa bị đẩy lùi”. 

Đáng lưu ý là tình trạng đó tiếp tục song 
hành với “tình trạng chạy chức, chạy quyền, 
chạy tuổi, chạy bằng cấp,… chưa được 

ngăn chặn, đẩy lùi”. “Tham nhũng, lãng phí 
vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện 
ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên 

nhiều lĩnh vực ở nhiều cấp, nhiều ngành”. 
Cả ba tình trạng trên, đều liên quan trực tiếp 

đến hạn chế, khuyết điểm của cán bộ và 
công tác cán bộ, diễn ra nghiêm trọng, kéo 
dài nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những 

giải pháp đủ mạnh phù hợp để khắc phục, 
giải quyết, làm giảm lòng tin của nhân dân 

đối với Đảng, với chế độ. 

Để khắc phục tình trạng đó, Ban 

Chấp hành Trung ương đã xác định mục tiêu 
đến năm 2020 là “Xây dựng đội ngũ cán bộ 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất 

và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững 
vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới”. Đồng thời, 

đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng 
đội ngũ cán bộ với nhiều chủ trương, giải 

pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và 
chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các 

cấp. Theo đó, quá trình xây dựng Đảng về 
chính trị phải coi trọng nâng cao bản lĩnh 

chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của 
toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước 
hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các 

cấp. Với công tác tư tưởng, lý luận, cần đổi 
mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, 

đảng viên. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, 
đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng và 
thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò 

gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo 
đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối 

công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán 
bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các 
cơ quan, đơn vị. Mặt khác, phải tiếp tục đổi 

mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và 
hệ thống chính trị gắn với nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xác định 

rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá 
nhân phụ trách, quyền hạn đi đôi với trách 

nhiệm và đề cao trách nhiệm của người 
đứng đầu. Cùng với đó, Đảng phải đổi mới 
mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác 

bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục quán triệt, 
thể chế hóa, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm 

túc các quan điểm, nguyên tắc trong Chiến 
lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước; ban hành và 

thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế 
công tác cán bộ, trong đó có quy chế về việc 

đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán 
bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn 
chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy tuổi, 

chạy bằng cấp, v.v. Tập trung xây dựng đội 
ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến 
lược, đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm 

nhiệm vụ và có cơ chế, chính sách phát 
hiện, thu hút, sử dụng nhân tài. Đổi mới, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm 
tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiện toàn ủy ban 
kiểm tra, tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan 

ủy ban kiểm tra tương xứng, ngang tầm với 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công 
tác dân vận, tăng cường quan hệ máu thịt 
giữa Đảng với nhân dân. Đội ngũ cán bộ, 

đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, 
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gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có 
trách nhiệm với dân. Đẩy mạnh đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên 
quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán 
bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí; 

xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người 
đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí 
trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương 

trực tiếp quản lý. Đổi mới phương thức lãnh 
đạo, phương thức cầm quyền của Đảng; 

chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức đủ phẩm chất, năng lực, lãnh đạo tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, 

chính sách và hệ thống pháp luật. 

Trong tình hình hiện nay, xây dựng 
đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, ngang tầm 
nhiệm vụ, được nhân dân quý mến, tin 
tưởng là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt, đồng 
thời là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Để tạo 
ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng 
toàn diện đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ của thời kỳ mới, góp phần trực tiếp 
đấu tranh, khắc phục những hạn chế, khuyết 
điểm diễn ra nghiêm trọng, kéo dài qua 
nhiều nhiệm kỳ, Dự thảo Báo cáo Chính trị 
cần bổ sung, hoàn thiện một số chủ trương, 
giải pháp, nhằm thể hiện quyết tâm chính trị 
cao của toàn Đảng về xây dựng đội ngũ cán 
bộ. 

Một là, tăng cường rèn luyện nâng 

cao đạo đức cách mạng, chủ động ngăn 

ngừa, đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 

cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp. Toàn Đảng cần tiếp 

tục học tập, quán triệt và thực hiện tư tưởng 

Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” một 
cách nghiêm chỉnh, thành tâm, sâu sắc, 

sáng tạo. Bởi lẽ, tư tưởng của Người là tài 
sản tinh thần vô giá, thể hiện tính cách mạng 

triệt để, tính khoa học sâu sắc. Học tập, 
nghiên cứu, quán triệt tư tưởng của Người 
giúp chúng ta định hướng tư tưởng đúng 

đắn, có thêm nghị lực, niềm tin, căn cứ khoa 
học để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, đánh 

giá, sử dụng, sàng lọc cán bộ, thấy rõ hơn 
nguồn gốc, bản chất, nguyên nhân, hậu quả 
của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, 
trên cơ sở đó xác định chủ trương, giải pháp 

ngăn ngừa, đấu tranh khắc phục một cách 
toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh phải được gắn kết chặt chẽ với 
tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. 

Sự gắn kết đó phải được khởi nguồn từ tư 
duy nhận thức của cơ quan lãnh đạo, cán bộ 

lãnh đạo các cấp; được thể hiện trong các 
nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các 
cấp ủy, tổ chức Đảng và được phản ánh trên 

các mặt công tác, trong các hoạt động theo 
phạm vi xác định. Thời gian qua, một số 

đảng bộ, chi bộ đã có những chủ trương, 
biện pháp kết hợp một cách sinh động, 
thông qua những chương trình, kế hoạch cụ 

thể, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, như: “Tự 
phê nghiêm túc - tiếp thu ân cần”, “Nhìn 
thẳng vào chính mình - cùng quyết chí vươn 

lên”, “Trên sống thật mẫu mực - dưới tích 
cực noi gương”, “Sáng nghĩ cách làm hay - 

tối soát ngay điều sửa”,… cần được nghiên 
cứu, tổng kết và nhân lên rộng rãi. Ở những 
nơi tổ chức học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh còn mang tính hình 
thức phải được kiểm điểm, rút kinh nghiệm 

kịp thời. 

Hai là, quán triệt, vận dụng đúng đắn, 

sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh “coi trọng cả 
đức lẫn tài, trong đó đức là gốc”, khắc phục 
những hạn chế, yếu kém trong từng khâu 

của công tác cán bộ. Theo Hồ Chí Minh, đội 
ngũ cán bộ phải có đủ đức, đủ tài mới hoàn 

thành được trọng trách mà Đảng và nhân 
dân giao cho. Có đức, không có tài làm việc 
gì cũng khó; có tài, không có đức là người 

vô dụng, thậm chí có hại cho sự nghiệp cách 
mạng. Hồ Chí Minh đã luận giải rất sâu sắc 

về mối quan hệ giữa đức và tài để làm nổi 
bật vị trí, vai trò của đức trong quá trình hình 
thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách 

người cán bộ cách mạng. Đức vừa là cơ sở 
nền tảng, vừa giữ vai trò định hướng, động 
lực thúc đẩy quá trình nâng cao trình độ mọi 

mặt của người cán bộ. Sự nghiệp cách 
mạng không ngừng phát triển, đòi hỏi người 

cán bộ phải thực sự tài năng, có trí tuệ, tầm 
nhìn, tư duy sắc sảo, năng lực nhận thức 
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nhanh, trình độ tổ chức thực tiễn giỏi. 
Nhưng tài năng chỉ có thể hình thành và 

phát triển trên nền tảng vững chắc là đạo 
đức cách mạng, và chỉ khi nào giữ vững đạo 
đức cách mạng thì tài năng đó mới được 

trọng dụng, thực sự có ý nghĩa, có giá trị đối 
với sự nghiệp cách mạng. Đạo đức cách 
mạng đối với người cán bộ được Hồ Chí 

Minh ví như “mạch nguồn” của dòng sông, 
như “gốc rễ” của cây cối; có đạo đức cách 

mạng được xem như có “nguồn sức mạnh” 
để “gánh nặng và đi xa”. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về “coi trọng cả đức lẫn tài, trong đó 

đức là gốc” phải được quán triệt đúng đắn 
trong việc xác định tiêu chuẩn cán bộ, cụ thể 

hóa tiêu chí đối với từng nhóm, loại cán bộ, 
sát với từng chức danh. Cần phân biệt tiêu 
chuẩn với điều kiện, không vì yêu cầu độ 

tuổi, bằng cấp, trình độ học vấn mà hạ thấp 
tiêu chuẩn. Những người giúp các cấp ủy 
Đảng và cơ quan chức năng đánh giá, lựa 

chọn cán bộ phải là những người có tài, có 
đức, thực sự tiêu biểu, mẫu mực nhất mới 

bảo đảm tính khách quan, trung thực. Trên 
cơ sở tiêu chuẩn, tiêu chí đã xác định, các 
cấp tiến hành quy hoạch, tạo nguồn cán bộ 

thật sự khoa học; gắn quy hoạch tổng thể 
với chủ động tạo nguồn cán bộ, tích cực bồi 

dưỡng, chuẩn bị lực lượng cán bộ kế cận, 
kế tiếp phù hợp với Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tạo mọi 

điều kiện để cán bộ trẻ được rèn luyện, phấn 
đấu, trưởng thành. Đồng thời, đổi mới mạnh 

mẽ công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ nhằm phát triển phẩm chất, năng lực 
toàn diện theo yêu cầu chức trách, nhiệm vụ 

trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa 
đào tạo với tự đào tạo, giữa đào tạo tại 
trường với rèn luyện, thử thách cán bộ trong 

các môi trường, điều kiện khác nhau, sớm 
khắc phục những hạn chế, bất cập trong đào 

tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Trong 
bố trí, sử dụng cán bộ phải mạnh dạn đề bạt 
những người tài cao, đức rộng, thực sự có 

uy tín. Với những người dù tài giỏi đến đâu 
nhưng suy thoái về đạo đức cách mạng, cơ 

hội, thực dụng, bị nhân dân oán trách thì 
kiên quyết không để giữ cương vị lãnh đạo. 
Mặt khác, phải đổi mới và hoàn thiện chính 

sách cán bộ, kịp thời biểu dương, tôn vinh 

những người có thành tích đặc biệt xuất sắc, 
đóng góp xứng đáng cho công cuộc đổi mới, 

quan tâm chăm lo những người có công với 
cách mạng. 

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ thật 
sự gắn bó mật thiết với nhân dân, được 
nhân dân quý mến, tin tưởng; dựa vào nhân 
dân để phát hiện, đấu tranh khắc phục tình 
trạng tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, 
chạy tuổi, chạy bằng cấp. Trong khi khẳng 
định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, 
Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trên bầu trời không có 
gì quý bằng nhân dân, trên thế giới không gì 
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân 
dân”, quần chúng nhân dân là “gốc của sự 
nghiệp cách mạng”. Đội ngũ cán bộ không 
phải là những “ông quan cách mạng”, đứng 
trên hay đứng ngoài nhân dân, mà là một bộ 
phận gắn bó mật thiết với nhân dân, thực sự 
tiêu biểu, mẫu mực, một lòng, một dạ phục 
vụ nhân dân. Yêu cầu về sự gương mẫu, 
tiên phong trước quần chúng nhân dân đòi 
hỏi người cán bộ phải nỗ lực tu dưỡng, rèn 
luyện phấn đấu ở mọi lúc, mọi nơi; đồng 
thời, sự tín nhiệm của quần chúng, sự tin 
tưởng của nhân dân là sự cổ vũ lớn lao đối 
với người cán bộ để họ vững bước đi lên đạt 
tới những đỉnh cao về nhân cách. Trong tình 
hình hiện nay, cần quán triệt sâu sắc quan 
điểm: Cách mạng là sự nghiệp của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân, sớm cụ thể 
hóa tiêu chí đánh giá cán bộ trong mối quan 
hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Bồi dưỡng 
quan điểm quần chúng phải đi đôi với rèn 
luyện tác phong sâu sát, tỉ mỉ, nói đi đôi với 
làm cho đội ngũ cán bộ. Với cán bộ lãnh đạo 
các cấp, một trong những vấn đề thiết yếu là 
phải gần dân, tin dân, thấu hiểu tâm tư, 
nguyện vọng của dân, có thái độ, động cơ 
đúng đắn, phương pháp tiếp thu khoa học 
những bài học kinh nghiệm phong phú trong 
nhân dân; biết tổng kết thực tiễn, đúc rút 
kinh nghiệm từ phong trào cách mạng của 
quần chúng để không ngừng trưởng thành, 
tiến bộ, hoàn thành tốt hơn chức trách, 
nhiệm vụ được giao. 

Hồ Chí Minh đã chỉ ra: Quần chúng 
nhân dân “có trăm tai, nghìn mắt”. “Cán bộ 
nào tốt, cán bộ nào xấu, cán bộ nào có lầm 
lỗi mà có thể sửa đổi, ai làm việc gì hay, việc 
gì quấy, dân chúng cũng do cách so sánh đó 
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mà họ biết rõ ràng”. Vì vậy, cần phải “biến 
hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác 
của quần chúng thành những ngọn đèn pha 
soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham 
ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”. Trong 
tình hình hiện nay, để làm trong sạch nội bộ 
Đảng và bộ máy Nhà nước, đấu tranh có 
hiệu quả với những hạn chế, khuyết điểm 
nghiêm trọng, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, 
cần “phải hoan nghênh và khuyến khích 
quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng 
viên”. Đảng phải có chủ trương, giải pháp 

toàn diện, chặt chẽ để khơi dậy truyền thống 
trọng đạo lý của dân tộc, phát huy sức mạnh 
to lớn của nhân dân, tạo thành dư luận 
mạnh mẽ và rộng khắp để phát hiện, đấu 
tranh khắc phục, đẩy lùi tình trạng tham 
nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, củng cố lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng, với chế độ. 

 

Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Quang Phát 

Phó chính ủy Học viện Chính trị 

(Tạp chí Quốc phòng toàn dân - Số 6/2015)

 

 

 

VỀ “LÒNG DÂN, Ý ĐẢNG” TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
 

“Lòng Dân, ý Đảng” là nền tảng cho thành công của sự nghiệp cách mạng của dân 

tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lòng Dân là gốc của ý Đảng, ý Đảng phải xuất phát từ 

lòng Dân. Tiếp tục xây đắp, giữ gìn nền tảng đó là mong mỏi của nhân dân, cũng là “mệnh 

lệnh sống còn” của toàn Đảng hiện nay. 

1- Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, vai trò to lớn của nhân dân trong xây 

dựng và bảo vệ đất nước đều được các triều đại phong kiến Việt Nam trước đây khẳng định. 

Ý thức “Dân là gốc” được hình thành từ rất sớm. Triều nhà Lý, trong Bộ Hình thư, công 

bố năm 1042 đã xác định: Chăm lo đến đời sống người dân trăm họ, chỉnh đốn pháp luật sao 

cho giảm bớt nỗi khổ của dân, xóa bớt bất công trong thiên hạ. Trước họa giặc Tống hùng 

mạnh, Lý Thường Kiệt đã viết lời hịch vang dội “Nam quốc sơn hà” để phát động toàn dân 

đánh giặc. Được quân sỹ và nhân dân đồng lòng hưởng ứng, cùng với tài thao lược của mình, 

Lý Thường Kiệt đã lãnh đạo việc đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù. 

Triều nhà Trần kế thừa nhà Lý, ý thức “Dân là gốc” lại được phát huy cao hơn. Giặc 

Nguyên - Mông hung hãn và hùng mạnh nhất thời đó, nhưng cả 3 lần xâm lược đất Việt (các 

năm 1258, 1285 và 1287 - 1288) đều bị thất bại thảm hại. Để có được thành công to lớn như 

vậy, trước hết nhà Trần đã tập hợp được sức mạnh, thống nhất được ý chí của quân dân bằng 

việc long trọng mở Hội nghị Diên Hồng (năm 1284). Vua đã cho mời các vị bô lão, những 

người có uy tín nhất từ các làng, xã trong các vùng, miền về Kinh thành Thăng Long bàn việc 

quyết tâm đánh giặc. Nhờ quyết tâm cao của toàn dân quanh triều đình và việc tập hợp, trọng 

dụng được nhiều tướng tài, xuất thân từ nhiều tầng lớp, với nhiều hoàn cảnh khác nhau, như 

Trần Quang Khải, Trần Bình Trọng, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản, Phạm 

Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng..., mà đứng đầu là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nên 

triều nhà Trần đã bảo vệ vững chắc giang sơn, đất nước. Khi đất nước thanh bình, Trần Quốc 

Tuấn đã đưa ra kế sách “Khoan thư sức dân để làm kế bền gốc rễ, đó là thượng sách giữ nước”. 

Đến triều đại nhà Lê, ý thức “Dân là gốc” được Nguyễn Trãi thay mặt Lê Lợi viết rất rõ 

trong mở đầu “Bình Ngô đại cáo”: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, và ông là người đã sớm 

đưa ra nhận định: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” để cảnh báo cho những ai đi 

ngược lại lợi ích của dân, làm trái lòng dân... Đến triều Nguyễn, khi vua Hàm Nghi rời Kinh đô 

Huế để phát động kháng chiến chống thực dân Pháp, trong lời chiếu của mình, nhà vua đã viết: 

“Dân là gốc của xã tắc”. 
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2- Từ ngày có Đảng, Đảng ta và Bác Hồ đặc biệt đánh giá cao vị trí, vai trò của nhân 

dân, quan tâm sâu sắc đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã nói “trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực 

lượng đoàn kết của nhân dân”, “nước lấy dân làm gốc”. Người còn khẳng định “việc gì đúng 

với nguyện vọng nhân dân thì được quần chúng nhân dân ủng hộ và hăng hái đấu tranh”, “Đảng 

không có dân thì lấy đâu ra lực lượng? Dân không có Đảng thì lấy ai dẫn đường?...”. Tư tưởng 

đó được Đảng ta nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ các cuộc kháng chiến chống 

giặc ngoại xâm, đến sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

Quan điểm của Đảng ta về công tác dân vận đã khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”. Đảng ta đã kịp thời 

đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm từ các sự kiện, vụ việc phức tạp liên quan đến quan 

hệ giữa chính quyền với nhân dân, như sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở 

Đông Âu; sự kiện thay đổi chính quyền ở các nước Trung Đông, Bắc Phi...; vụ Thái Bình những 

năm 1997 - 1999, vụ bạo động xảy ra ở Tây Nguyên (tháng 2/2002, tháng 4/2004), vụ Mường 

Nhé (Điện Biên) năm 2011... để lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nắm 

chắc tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chăm lo công tác an sinh xã hội, không 

ngừng cải thiện đời sống của nhân dân. Đảng đã ra nhiều nghị quyết chuyên đề, như nghị quyết 

về đại đoàn kết toàn dân tộc; về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; về giai cấp công nhân, nông 

dân, doanh nhân, trí thức, phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên... để định hướng lãnh đạo và vận 

động, tập hợp quần chúng qua các thời kỳ cách mạng. 

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Đảng đã ban hành một số chỉ thị, quyết định, 

quy định để cấp ủy Đảng thực hiện, như Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/01/1981, của Ban Bí 

thư Trung ương, về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và 

người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998, của Bộ 

Chính trị, “về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở”; Quyết định số 217-QĐ/TW, 

Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013, của Bộ Chính trị “về việc ban hành Quy chế 

Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Nhà nước cũng ban hành nhiều văn 

bản quy phạm pháp luật để các cấp chính quyền và mọi công dân chấp hành. Hiện nay, cơ quan 

soạn thảo văn bản đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Trưng cầu ý dân trước khi trình Quốc 

hội thông qua. Việc “trưng cầu ý dân” thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhân dân, 

thể hiện sự công khai, dân chủ của Đảng với nhân dân. Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo: Phát huy dân chủ phải gắn với kỷ cương, kỷ cương phải gắn với dân chủ. 

Đồng thời, hết sức cảnh giác với các thế lực thù địch, lợi dụng các vấn đề về “dân chủ”, “nhân 

quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để kích động, chia rẽ mối quan hệ Đảng - Dân, chia rẽ lòng Dân, 

ý Đảng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ ở nước ta. Rõ ràng, sự nghiệp 

cách mạng nước ta phát triển thắng lợi, trong đó có thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 

năm đổi mới, chính là nhờ lòng Dân gắn với ý Đảng, là nhờ mối quan hệ máu thịt, mối quan hệ 

“cá - nước” giữa Đảng với Dân được dày công vun đắp, tăng cường. 

3- Tuy nhiên, trong thực tiễn vừa qua nhiều vụ, việc diễn ra trái với lòng Dân, ý Đảng 

cần phải được nhìn nhận thấu đáo, từng bước lãnh đạo, chỉ đạo và kiên quyết khắc phục kịp 

thời, đó là: 

Một số ít bộ, ngành đưa vào thông tư hướng dẫn những chính sách không sát thực tế, 

không hợp lòng dân. Có người cho đó là những chính sách “từ trên trời rơi xuống”. Một số cán 

bộ có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chủ trương của Đảng về công tác cán bộ để thông qua cấp 
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ủy hoặc chính quyền hoặc thủ trưởng đơn vị bố trí người thân của mình vào những chức vụ lãnh 

đạo, quản lý nhưng không tương xứng với năng lực, trình độ, uy tín. Việc làm đó đã gây tâm lý 

băn khoăn trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Nhân dân cũng lo lắng về các biểu hiện “vận động hành lang” dưới mọi hình thức trái 

nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng diễn ra ở một số tổ chức Đảng, chính quyền. Một bộ phận 

cán bộ, đảng viên “nghĩ khác, nói khác”, “nói khác, làm khác” và “nói không làm”, sống thiếu 

gương mẫu, trái với lời dạy của Bác Hồ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài 

diễn văn tuyên truyền”. Một số cán bộ lo “chạy chức, chạy quyền” do có cán bộ lãnh đạo, quản 

lý, thủ trưởng đơn vị không công tâm, khách quan trong đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ. Từ đó, 

vô tình hay hữu ý đưa vào bộ máy Nhà nước một bộ phận cán bộ cơ hội, thực dụng, mang nặng 

chủ nghĩa cá nhân, hoặc một số biểu hiện “lợi ích nhóm” đã làm giảm niềm tin của nhân dân 

vào tổ chức Đảng. 

Bên cạnh đó, mặc dù cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, có nhiều biện pháp lãnh 

đạo, chỉ đạo giải quyết và có nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng tình trạng tham nhũng còn 

lớn; số người chết do tai nạn giao thông, số người nghiện ma túy, nhiễm HIV còn cao; giải 

quyết việc làm, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm kết quả, hiệu quả còn thấp. Một số nơi 

cải cách thủ tục hành chính chưa tốt, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân thiếu 

kịp thời... cũng đều trái với “Lòng Dân, ý Đảng”. 

4- Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, nhân dân rất quan 

tâm, kỳ vọng đến việc các cấp ủy Đảng đánh giá đúng tình hình, nhất là đưa ra được những 

quyết sách để phát triển nhanh, bền vững kinh tế, bảo vệ vững chắc và toàn vẹn lãnh thổ đất 

nước; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giải quyết tốt vấn đề việc làm; 

giảm thiểu tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; giảm tham nhũng, lãng phí; ô nhiễm môi trường; 

chăm lo tốt hơn việc học hành, chữa bệnh cho nhân dân,... Đặc biệt, nhân dân mong muốn các 

cấp ủy Đảng quan tâm lắng nghe ý kiến góp ý, xây dựng, giới thiệu của nhân dân để chọn người 

có đức, có tài cho Đảng. Những người vào cấp ủy phải được đánh giá đúng hiệu quả, kết quả 

hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, được nhân dân tín nhiệm. Trong thực tiễn đã có 

một số ít trường hợp lựa chọn cán bộ của cấp ủy Đảng không hợp với lòng Dân. Có cán bộ 

được bầu, được phân công vào cương vị lãnh đạo nhưng người dân tín nhiệm thấp và ngược lại 

có cán bộ được đông đảo nhân dân đánh giá tốt, tín nhiệm nhưng không được cấp ủy lựa chọn. 

Những trường hợp đó cần sớm nghiêm túc giải quyết, để thực hiện thành công Đại hội Đảng các 

cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đảng ta từ nhân dân mà ra, ý Đảng bắt nguồn từ lòng Dân và chính lòng Dân đã kết 

thành ý Đảng. Đảng lãnh đạo nhân dân thì nhân dân cũng được quyền nói lên chính kiến của 

mình. Ý Đảng không thể khác với lòng Dân. Đảng phải trực tiếp trả lời câu hỏi: Nhân dân đang 

muốn gì? để từ đó đề ra các chủ trương, đường lối cho đúng, cho sát và phù hợp với nhân dân. 

Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng ta từng bước phấn 

đấu chỉ có thể thành công khi Đảng, Nhà nước mãi mãi lấy “Dân là gốc”, phát huy tốt sức mạnh 

to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, tích cực 

và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thường xuyên gắn kết 

chặt chẽ “Lòng Dân, ý Đảng” trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. 
 

   Nguyễn Thế Trung 

                                                                             Ủy viên Trung ương Đảng  

          Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương 

        (Tạp chí Cộng sản - Tháng 5/2015 - Số 871) 
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TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ, CHUẨN BỊ TỐT CÔNG TÁC NHÂN SỰ 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, BẢO ĐẢM THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG 
  

Quá trình lãnh đạo cách mạng hơn 

85 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm đến 

công tác cán bộ và xác định việc xây dựng 

đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan 

trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành 

bại của cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh luôn căn dặn “Cán bộ là gốc của 

công việc; mọi việc thành công hay thất 

bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đồng chí 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng 

nhiều lần nhấn mạnh “Xây dựng Đảng là 

nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là 

then chốt của nhiệm vụ then chốt”. 

1- Công tác cán bộ bao gồm nhiều 

khâu, từ phát hiện, tuyển chọn, nhận xét, 

đánh giá, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, 

luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và 

thực hiện chính sách đối với cán bộ. Các 

khâu của công tác cán bộ là một thể thống 

nhất, có quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau, 

tác động, thúc đẩy lẫn nhau; khi thực hiện tốt 

khâu này sẽ là tiền đề và cơ sở để thực hiện 

tốt các khâu khác và ngược lại, nếu một khâu 

nào đó thực hiện chưa tốt, không đúng quy 

trình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khâu 

khác và kết quả chung của công tác cán bộ. 

Vì vậy, trong công tác cán bộ, phải kết hợp 

chặt chẽ và thực hiện đồng bộ tất cả các 

khâu, không được coi nhẹ hoặc bỏ qua một 

khâu nào. 

Trong những năm gần đây, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ 

thị, kết luận, quy định, quy chế,... về công tác 

cán bộ, như Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Khóa VIII có Nghị quyết số                         

03-NQ/TW “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước”; Bộ Chính trị Khóa IX có Nghị quyết 

số 11-NQ/TW “Luân chuyển cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các cấp” và Nghị quyết số      

42-NQ/TW “Công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước”; Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Khóa X có Kết luận số   

37-KL/TW “Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược 

cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước”; Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Khóa XI có Nghị quyết số 

12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay”; Quyết định số        

244-QĐ/TW về ban hành “Quy chế Bầu cử 

trong Đảng”; Bộ Chính trị Khóa XI có Kết 

luận số 24-KL/TW “Tiếp tục đẩy mạnh công 

tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh 

đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm 

tiếp theo” và Chỉ thị số 36-CT/TW “Đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng”,… 

Để cụ thể hóa việc thực hiện các nghị 

quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, quyết định 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, Ban 

Tổ chức Trung ương đã ban hành nhiều 

hướng dẫn để thực hiện thống nhất trong toàn 

Đảng, trong đó có Hướng dẫn số                

15-HD/BTCTW, ngày 05/11/2012, “Công 

tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước” và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, 

ngày 18/8/2014, “Công tác nhân sự Đại hội 

đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng”,... 

Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng 

dẫn của Trung ương, nhiều chủ trương, 

nguyên tắc, quan điểm và giải pháp lớn về 

công tác cán bộ đã được thể chế hóa, cụ thể 

hóa bằng các quy chế, quy định, quy trình và 

hướng dẫn để thực hiện. Công tác cán bộ và 

việc xây dựng đội ngũ cán bộ đã khắc phục 

được một số hạn chế, bất cập và từng bước đi 

vào nền nếp, bảo đảm dân chủ, khách quan, 

công khai, chặt chẽ hơn. Chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống 

chính trị được nâng lên, từng bước đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong 

điều kiện đẩy mạnh việc xây dựng nền kinh 
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tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Công 

tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được 

quan tâm chỉ đạo, triển khai tích cực và đạt 

được một số kết quả bước đầu. Công tác bảo 

vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức 

Đảng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt 

nhiều kết quả tích cực. Công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí được 

tăng cường hơn và đạt một số kết quả bước 

đầu. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đặc 

biệt nghiêm trọng, phức tạp kéo dài đã kịp 

thời được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm 

minh, được dư luận trong Đảng và trong xã 

hội hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ. 

Tuy nhiên, công tác cán bộ nói chung 

và trong từng khâu của công tác cán bộ nói 

riêng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa 

đạt được mục tiêu đề ra và chưa đáp ứng với 

yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Cụ thể 

là: Việc nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn là 

khâu yếu nhưng chậm được khắc phục; chưa 

lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao 

làm thước đo chủ yếu để đánh giá. Công tác 

xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ chất 

lượng chưa đồng đều, chưa có tầm nhìn xa và 

chưa bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi; quy hoạch 

cán bộ chưa thực sự gắn với đào tạo, bồi 

dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ; chưa có sự 

liên thông  giữa cấp dưới với cấp trên, giữa 

địa phương với Trung ương và giữa các 

ngành, các lĩnh vực công tác với nhau. Việc 

lựa chọn địa bàn, chức danh luân chuyển 

trong một số trường hợp còn bất hợp lý, thậm 

chí còn trái ngành, trái nghề, vừa không đáp 

ứng được yêu cầu đào tạo, vừa hạn chế sự 

đóng góp của cán bộ luân chuyển. Cơ chế 

quản lý, giám sát và chế độ chính sách đối 

với cán bộ luân chuyển chưa được quy định 

cụ thể, dẫn đến việc đánh giá, bố trí, sử dụng 

cán bộ sau luân chuyển có trường họp còn 

bất cập, thiếu chính xác... 

2- Để khắc phục những hạn chế, bất 

cập trong công tác cán bộ hiện nay và tiếp 

tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ 

công tác cán bộ trong những năm tới, các cấp 

ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện tốt một số nội dung chính sau: 

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, 

đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, trước 

hết là đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Tiến 

hành xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ 

và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn 

chức danh, theo hiệu quả công việc và sự tín 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Công 

khai lĩnh vực công tác, chỉ tiêu nhiệm vụ 

được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

cán bộ để đảng viên và nhân dân theo dõi, 

giám sát, góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm và 

thông  qua đó để xem xét, đánh giá cán bộ. 

Đánh giá, lựa chọn cán bộ thông  qua cơ chế 

thi tuyển, sát hạch hằng năm đối với cán bộ 

từ cấp cục, vụ và tương đương trở xuống. 

Xây dựng phương thức đánh giá cán bộ trong 

mối quan hệ biện chứng giữa kết quả thi, sát 

hạch và năng lực, thành tích công tác, uy tín, 

sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân. Gắn đánh giá cán bộ và lấy phiếu tín 

nhiệm theo định kỳ với kiểm điểm, tự phê 

bình và phê bình hằng năm theo tinh thần 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa 

XI) về xây dựng Đảng. 

Hai là, đổi mới công tác tạo nguồn 

cán bộ theo hướng lựa chọn những sinh viên 

tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học có 

chất lượng bố trí về công tác tại cơ sở (những 

nơi khó khăn, có nhu cầu) để đào tạo trong 

thực tiễn, từ đó chọn lọc nguồn quy hoạch 

cán bộ lâu dài. Xây dựng, thực hiện cơ chế 

tiến cử cán bộ; cơ chế người đứng đầu đề 

xuất, chuẩn bị người quy hoạch thay thế 

mình, người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu để 

bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; thí điểm giao 

quyền cho bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy 

viên Ban thường vụ cấp ủy. 

Ba là, đổi mới nội dung, phương 

pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

trong quy hoạch theo chức danh cán bộ, gắn 

lý thuyết với thực hành và kỹ năng xử lý 

những tình huống nảy sinh trong thực tiễn 

đối với từng chức danh, ở từng cấp, từng 

ngành, từng lĩnh vực công tác. Tăng cường 

bồi dưỡng kiến thức về phương pháp tư duy 
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và tầm nhìn chiến lược; nâng cao nhận thức 

và giải pháp ứng xử, đề phòng, giải quyết các 

vấn đề mới nảy sinh của quốc gia và quốc tế 

cho các đối tượng cán bộ dự nguồn cao cấp. 

Xây dựng và thực hiện chế độ tập sự lãnh 

đạo, quản lý; cán bộ chủ chốt cấp trên nói 

chung phải kinh qua chức danh lãnh đạo chủ 

chốt ở cấp dưới để qua đó đào tạo, thử thách 

cán bộ. Đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức 

mới cho cán bộ quy hoạch các chức danh 

lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả đối với các 

đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng. Cải tiến nội dung, phương pháp, quy 

trình kiểm tra, sát hạch, thi cử, bảo đảm tính 

công khai, minh bạch, công bằng; khắc phục 

tình trạng chạy theo bằng cấp và tuyệt đối 

hóa bằng cấp của cả cơ quan làm công tác tổ 

chức cán bộ và cơ quan sử dụng cán bộ. 

Bốn là, thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ 

tuổi trong quy hoạch cấp ủy và đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cấp có thẩm 

quyền chỉ phê duyệt, xác nhận quy hoạch 

hoặc thông  qua phương án nhân sự cấp ủy 

khi quy hoạch hoặc phương án nhân sự đáp 

ứng được yêu cầu này. Việc bổ sung ban 

chấp hành, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành 

ủy trong nhiệm kỳ chủ yếu bổ sung cán bộ 

trẻ, cán bộ nữ, đủ tuổi tham gia từ 2 nhiệm 

kỳ trở lên nhằm đào tạo và chuẩn bị nhân sự 

cho các khóa tiếp theo. Việc bổ nhiệm cán bộ 

lãnh đạo, quản lý cần bảo đảm 3 độ tuổi 

trong lãnh đạo ở từng cấp; đối với cấp huyện 

và tương đương trở lên nhất thiết phải có cán 

bộ nữ trong cơ cấu lãnh đạo. Trên cơ sở quy 

hoạch cán bộ, các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đối với cán 

bộ trong quy hoạch; cấp có thẩm quyền khi 

phê duyệt hoặc xác nhận quy hoạch phải 

đồng thời phê duyệt, xác nhận kế hoạch luân 

chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy 

hoạch của cấp dưới. 

Năm là, đẩy mạnh công tác luân 

chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn 

luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn. Tiếp 

tục thực hiện việc bố trí một số chức danh 

lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, cấp huyện 

không là người địa phương và từng bước 

nghiên cứu để thực hiện ở cấp xã. Thực hiện 

việc phân công cán bộ trong quy hoạch các 

chức danh cấp chiến lược đảm nhiệm chức 

vụ lãnh đạo chủ chốt ở các địa bàn, lĩnh vực 

quan trọng, vùng có nhiều khó khăn để đào 

tạo, thử thách, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, 

quản lý. Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng 

thêm một số chức danh lãnh đạo của cấp ủy, 

chính quyền ở những địa phương có nhiều 

khó khăn, hoặc ở những nơi đội ngũ cán bộ 

thiếu nhằm vừa kết họp luân chuyển để đào 

tạo cán bộ, vừa tăng cường thêm cán bộ, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng, củng 

cố hệ thống chính trị ở các địa phương. 

3- Hiện nay, các đảng bộ trực thuộc 

Trung ương đã hoàn thành đại hội đảng bộ 

cấp cơ sở, đang chỉ đạo tiến hành đại hội 

đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và khẩn 

trương chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cấp tỉnh 

theo Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014, 

của Bộ Chính trị, về đại hội đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng. Đại hội đảng bộ ở mỗi cấp tuy 

có những nội dung cụ thể và phạm vi khác 

nhau, nhưng đại hội đảng bộ ở cấp nào cũng 

đều có hai nội dung rất quan trọng là: Tổng 

kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 

qua; xác định mục tiêu, phương hướng, 

nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ tới và bầu ra 

ban chấp hành đảng bộ có đủ phẩm chất, 

năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị 

quyết mà đại hội đề ra. Trong hai nội dung 

quan trọng đó, thì việc chuẩn bị và bầu ra 

Ban chấp hành Đảng bộ thực sự tiêu biểu cho 

phẩm chất, năng lực và trí tuệ của đảng bộ là 

nhiệm vụ quan trọng số một. Thực tiễn cho 

thấy, nếu việc xác định mục tiêu, phương 

hướng, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cho 

nhiệm kỳ tới chưa thật đầy đủ, phù họp, thì 

trong nhiệm kỳ, cấp ủy sẽ tiếp tục bổ sung, 

hoàn thiện; song, nếu việc chuẩn bị và bầu cử 

cấp ủy nhiệm kỳ tới có những trường hợp 

không bảo đảm tiêu chuẩn thì việc bổ sung, 

thay thế sẽ khó khăn, phức tạp hơn và để lại 

những hậu quả rất nặng nề. 
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Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại 

hội đảng bộ các cấp (cả nhân sự cấp ủy và 

nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ 

cấp trên), nhất là đối với cấp tỉnh, các cấp ủy, 

tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

và thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: 

Thứ nhất, việc lựa chọn, giới thiệu 

nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới 

phải đặc biệt coi trọng về tiêu chuẩn, trước 

hết là căn cứ vào quy hoạch cấp ủy, gắn với 

quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt 

của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 

cùng cấp nhiệm kỳ tới. Chú trọng phát hiện, 

giới thiệu những nhân tố mới thực sự có đức, 

có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ 

trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số 

để bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục 

của đội ngũ cấp ủy. Các cấp ủy viên phải là 

người tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách 

mạng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công vô tư; không tham nhũng và 

kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham 

nhũng, lãng phí; có ý thức tổ chức, kỷ luật, 

gắn bó mật thiết với nhân dân và được cán 

bộ, đảng viên, nhân dân tín nhiệm; có trình 

độ hiểu biết về lý luận chính trị, quán triệt 

quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, 

chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng và có đủ 

sức khỏe để thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

phân công. 

Thứ hai, khi xem xét tiêu chuẩn của 

cấp ủy viên, cần đặc biệt coi trọng lập trường 

tư tưởng chính trị; hiệu quả thực hiện các 

nhiệm vụ được phân công; có tư duy đổi 

mới, năng động, sáng tạo, nắm bắt kịp thời 

và xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát 

sinh; có phong cách làm việc khoa học, dân 

chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm; có thái độ nghiêm túc trong việc 

khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đã 

được kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và 

phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 4 Khóa XI về xây dựng Đảng. Kiên 

quyết không để lọt vào cấp ủy những người 

bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu 

hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; 

phẩm chất đạo đức, lối sống không trong 

sáng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; 

quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, bè 

phái, mất đoàn kết nội bộ, “lợi ích nhóm”; 

bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các 

quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ 

quan, đơn vị và bản thân cán bộ đó; những 

đảng viên vi phạm quy định của Ban Chấp 

hành Trung ương về tiêu chuẩn chính trị và 

những điều đảng viên, cán bộ, công chức 

không được làm,... 

Thứ ba, trên cơ sở bảo đảm tiêu 

chuẩn, các cấp ủy cần có cơ cấu hợp lý để 

bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, 

nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn 

cấp ủy viên. Các cấp ủy cần có 3 độ tuổi, 

phấn đấu có 3 độ tuổi trong ban thường vụ và 

thường trực cấp ủy; phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy 

viên nữ không dưới 15% và cần có nữ trong 

ban thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ tuổi (dưới 40 

tuổi đối với cấp ủy tỉnh và dưới 35 đối với 

cấp ủy huyện) không dưới 10% tổng số cấp 

ủy viên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc 

thiểu số phù hợp với cơ cấu dân tộc của từng 

địa phương và phải bằng hoặc cao hơn khóa 

hiện nay. Nếu ở đầu nhiệm kỳ, nơi nào chưa 

chuẩn bị được cơ cấu nêu trên thì cần bầu số 

lượng cấp ủy ít hơn so với quy định, số còn 

lại sẽ tiếp tục chuẩn bị và bổ sung trong 

nhiệm kỳ mới. Các cấp ủy cần đổi mới không 

dưới 1/3 so với số lượng cấp ủy đầu nhiệm 

kỳ 2010 - 2015; trường hợp số cấp ủy viên 

đủ tuổi tái cử cao hơn thì việc lựa chọn cấp 

ủy viên tái cử phải căn cứ vào trình độ, năng 

lực thực tiễn, kết quả hoàn thành nhiệm vụ 

được giao, nhu cầu bố trí cấp ủy viên và sự 

tín nhiệm đối với cán bộ đó thông  qua việc 

lấy phiếu tín nhiệm của cấp ủy từ cao đến 

thấp. 

Thứ tư, sau đại hội đảng bộ các cấp, 

các cấp ủy cần chú trọng công tác tư tưởng 

và làm tốt việc phân công nhiệm vụ cho các 

cấp ủy viên. Nói chung, các đồng chí không 
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tham gia cấp ủy thì thôi giữ các chức vụ lãnh 

đạo chính quyền mà chức danh đó cần cơ cấu 

cấp ủy viên. Đối với cán bộ ở cấp tỉnh và 

huyện, những đồng chí còn từ hai năm (24 

tháng) công tác trở lên mới đủ thời gian nghỉ 

hưu, có phẩm chất, năng lực và tín nhiệm, có 

sức khỏe tốt và có nguyện vọng tiếp tục công 

tác thì xem xét, bố trí công tác cho phù hợp. 

Những đồng chí còn dưới hai năm công tác, 

nếu không bố trí được công tác phù hợp thì 

nghỉ công tác, giữ nguyên một số chế độ chờ 

đủ thời gian nghỉ hưu. Những trường hợp 

không đủ thời gian tái cử cấp ủy mà có 

nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải 

quyết nghỉ hưu sớm và thực hiện chế độ, 

chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-

CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ.  
 

Trần Lưu Hải 

Ủy viên TW Đảng  

Phó trưởng Ban Thường trực  

Ban Tổ chức Trung ương 

(Tạp chí Cộng sản - tháng 8/2015 - số 874)

 

 
 

PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

NĂM 2015 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG 
  

Từ ngày 04 đến ngày 07/5/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã 

họp Hội nghị lần thứ mười một để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân 

sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); số lượng đại biểu và việc phân bổ đại 

biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền 

địa phương; về chủ trương đầu tư Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và một 

số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu 

khai mạc và bế mạc Hội nghị. Tạp chí Nội chính trân trọng giới thiệu nội dung Thông báo 

Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). 

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo của Bộ Chính 

trị về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Trên cơ sở 

đánh giá ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm của công tác nhân sự qua 06 kỳ đại hội đại biểu toàn 

quốc của Đảng (từ Đại hội VI đến Đại hội XI), Trung ương khẳng định, việc lựa chọn để bầu ra 

các cơ quan lãnh đạo của Đảng tại Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Để bảo 

đảm tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân 

chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở 

thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có 

nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh 04 yêu cầu xây dựng 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) là: 

(1) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) phải thật sự là một tập thể vững mạnh, 

đoàn kết thống nhất chặt chẽ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, 

kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư 

duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm minh, có tính đảng cao, biết lắng 

nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, 

gắn bó mật thiết với nhân dân; có uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển 

mới. 

(2) Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cần  có 

số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng ủy viên 

Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng. 
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(3) Bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục. 

(4) Việc giới thiệu nhân sự, nói chung, phải trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định; phát 

huy dân chủ, trách nhiệm trong giới thiệu, đánh giá, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà 

nước nhiệm kỳ tới; chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, “chạy chọt”, cục bộ, phe 

cánh...; cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại, gây rối nội bộ ta. 

Căn cứ tiêu chuẩn cán bộ quy định tại Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về “Chiến 

lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tại Hội nghị này Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh 03 nhóm tiêu chuẩn đối với ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (Khóa XII): 

(1) Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; có ý 

chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nói đi đôi với làm, dám 

đương đầu với khó khăn, thử thách; quyết liệt trong hành động, làm việc có hiệu quả. 

(2) Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và 

quần chúng tín nhiệm, biết lắng nghe; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; bản 

thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, không tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu 

tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân 

lợi dụng chức, quyền để mưu lợi; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương 

mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập 

trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá và sử 

dụng cán bộ. 

(3) Có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược để tham gia hoạch định đường lối, chính sách 

và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; có năng lực cụ thể hóa và lãnh 

đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược 

phát triển đất nước trong giai đoạn mới; qua thực tiễn, thể hiện là người sáng tạo, nhiệt huyết, 

năng lực, làm việc có hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, 

phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công; có ý thức trách nhiệm và 

khả năng tham gia thảo luận, đóng góp vào các quyết định chung của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng; đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật tiêu biểu của Ban Chấp 

hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực 

lãnh đạo quản lý, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề 

xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết 

phát hiện và sử dụng người có đức có tài; đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao, trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ. 

Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các 

khuyết điểm, như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm 

của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của 

Đảng; tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, 

lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị 

dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; để xảy ra tình trạng 

mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị; không chịu 
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nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ 

luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức; kê khai tài sản không trung 

thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ 

được nguồn gốc; bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức, quyền 

để thu lợi bất chính; có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay. 

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương cần có số lượng và cơ cấu 

hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa và phát triển. Tăng số lượng ủy viên 

Trung ương ở các vị trí, địa bàn chiến lược, lĩnh vực công tác quan trọng; chú ý tăng thêm tỷ lệ 

cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) 

cần có 03 độ tuổi (dưới 50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên). Trường hợp đặc biệt cần phải cơ cấu 

vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ 

Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với đại hội 

Đảng. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành Báo cáo của Bộ Chính trị về phương hướng 

công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII); giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo 

luận của Ban Chấp hành Trung ương, kết quả biểu quyết tại Hội nghị và Báo cáo tiếp thu, giải 

trình của Bộ Chính trị, hoàn chỉnh để ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành 

Trung ương (Khóa XII); chỉ đạo Tiểu ban nhân sự và các cơ quan có liên quan chuẩn bị dự kiến 

nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) để trình Hội nghị Trung 

ương 12 thảo luận, cho ý kiến. 

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với Tờ trình của Bộ Chính trị về số lượng 

đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, kết quả biểu quyết tại Hội nghị và Báo cáo tiếp thu, giải trình của 

Bộ Chính trị, quyết định chính thức phân bổ số lượng đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung 

ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

… 

5. Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tăng cường 

đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tiến hành thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

             (Tạp chí Nội chính - Tháng 5/2015 - Số 22) 
 

     
 

NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, 

CHUẨN BỊ THẬT TỐT CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG 
 

Từ ngày 4 - 7/5/2015, 

Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Khóa XI đã 

họp Hội nghị lần thứ mười 

một. Tạp chí Tuyên giáo 

trân trọng giới thiệu toàn 

văn bài phát biểu bế mạc 

Hội nghị của Tổng bí thư 

Nguyễn Phú Trọng. 

Thưa các đồng chí 

Trung ương, 

Thưa các đồng chí 

tham dự Hội nghị, 

Sau 4 ngày làm việc  

khẩn trương, nghiêm túc, 

dân chủ và trách nhiệm, Hội 

nghị lần thứ mười một Ban 

Chấp hành Trung ương đã 

hoàn thành toàn bộ nội dung 

chương trình đề ra. Trung 

ương đã xem xét, quyết định 

Phương hướng công tác nhân 

sự Ban Chấp hành Trung 

ương Khóa XII; số lượng và 

việc phân bổ đại biểu dự Ðại 

hội XII; đồng thời cho ý kiến 

về một số vấn đề quan trọng 
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khác. Bộ Chính trị đã tiếp 

thu tối đa và giải trình những 

vấn đề còn có ý kiến khác 

nhau. Ban Chấp hành Trung 

ương đã nhất trí cao thông 

qua Nghị quyết Hội nghị. 

Sau đây, tôi xin thay mặt Bộ 

Chính trị phát biểu khái quát 

lại những kết quả chủ yếu 

của Hội nghị và nhấn mạnh 

thêm một số vấn đề để thống 

nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện. 

Một là, về phương 

hướng công tác nhân sự Ban 

Chấp hành Trung ương Khóa 

XII: Nhận thức sâu sắc ý 

nghĩa và tầm quan trọng của 

công tác chuẩn bị nhân sự 

Ðại hội lần thứ XII, với tinh 

thần coi cán bộ và công tác 

cán bộ là “cái gốc của mọi 

công việc”, “nguyên nhân 

của mọi nguyên nhân”, “then 

chốt của then chốt”, Ban 

Chấp hành Trung ương đã 

thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp 

nhiều ý kiến tâm huyết, 

thẳng thắn và thống nhất cao 

với Báo cáo của Bộ Chính trị 

trình Hội nghị. Cụ thể là: 

Về yêu cầu xây dựng 

Ban Chấp hành Trung ương 

Khóa XII, Trung ương nhấn 

mạnh: Những năm sắp tới, 

dự báo tình hình thế giới và 

trong nước sẽ tiếp tục có 

những diễn biến nhanh 

chóng, phức tạp, khó lường, 

tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và 

khó khăn, thách thức đan 

xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, 

yêu cầu mới to lớn, phức tạp 

đối với sự nghiệp đổi mới, 

phát triển đất nước và bảo vệ 

độc lập, chủ quyền, thống 

nhất, toàn vẹn lãnh thổ của 

Tổ quốc; các thế lực thù địch 

vẫn tìm mọi cách để phá hoại 

sự nghiệp cách mạng của 

nhân dân ta. Tình hình đó đòi 

hỏi Ðảng ta hơn bao giờ hết, 

phải thật sự vững vàng, giữ 

được bản chất cách mạng và 

khoa học, gắn bó máu thịt 

với nhân dân, được nhân dân 

tin cậy, yêu mến. Là cơ quan 

lãnh đạo cao nhất của Ðảng 

giữa hai kỳ Ðại hội, Ban 

Chấp hành Trung ương Khóa 

XII phải thật sự là một tập 

thể vững mạnh, đoàn kết 

thống nhất chặt chẽ, bản lĩnh 

chính trị vững vàng, có phẩm 

chất đạo đức trong sáng, kiên 

định mục tiêu độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội; có tầm 

nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư 

duy đổi mới, sáng tạo, ý chí 

chiến đấu, kỷ luật nghiêm 

minh; có tính Đảng cao, biết 

lắng nghe, tự phê bình và 

phê bình nghiêm túc, quy tụ 

được sự đoàn kết, thống nhất 

trong toàn Ðảng, gắn bó mật 

thiết với nhân dân; có uy tín, 

năng lực lãnh đạo đất nước 

trong giai đoạn phát triển 

mới. 

Trung ương nhất trí 

việc xác định tiêu chuẩn Ủy 

viên Ban Chấp hành Trung 

ương Khóa XII phải căn cứ 

vào tiêu chuẩn chung của cán 

bộ được quy định trong các 

nghị quyết của Ðảng; đặc 

biệt là phải: 

Có tinh thần yêu nước 

sâu sắc, có bản lĩnh chính trị 

vững vàng, kiên định mục 

tiêu độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội, tuyệt đối trung 

thành với chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, Cương lĩnh, đường lối 

của Ðảng, Hiến pháp của 

Nhà nước và lợi ích của dân 

tộc; có ý chí chiến đấu cao, 

gương mẫu thực hiện nguyên 

tắc, kỷ luật của Ðảng, nói đi 

đôi với làm, dám đương đầu 

với khó khăn, thử thách, 

quyết liệt trong hành động, 

làm việc có hiệu quả. 

Có phẩm chất đạo đức 

và lối sống trong sáng, được 

cán bộ, đảng viên và nhân 

dân tín nhiệm; có tinh thần 

trách nhiệm cao, tận tụy với 

công việc; dám hy sinh lợi 

ích cá nhân vì lợi ích chung 

của Ðảng, của đất nước. Bản 

thân không tham nhũng, 

quan liêu, cơ hội, vụ lợi, 

tham vọng quyền lực và kiên 

quyết đấu tranh chống các 

biểu hiện tiêu cực, quan liêu, 

tham nhũng; không để vợ, 

chồng, con, người thân lợi 

dụng chức quyền để trục lợi; 

có ý thức giữ gìn sự đoàn kết 

thống nhất trong Ðảng, 

gương mẫu chấp hành sự 

phân công và nguyên tắc tổ 

chức, kỷ luật của Ðảng, nhất 

là nguyên tắc tập trung dân 

chủ, nguyên tắc tự phê bình 

và phê bình; công minh, 

công bằng trong đánh giá, sử 

dụng cán bộ. 

Có trí tuệ, tầm nhìn, 

tư duy chiến lược để tham 

gia hoạch định đường lối, 

chính sách và sự lãnh đạo tập 

thể của Ban Chấp hành 

Trung ương; có năng lực cụ 

thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện thắng lợi 

đường lối, chính sách, nhiệm 

vụ của Ðảng, chiến lược phát 

triển đất nước trong giai 
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đoạn mới; qua thực tiễn thể 

hiện rõ là người có năng lực, 

sáng tạo, làm việc có hiệu 

quả, dám nghĩ, dám làm, 

dám chịu trách nhiệm; đoàn 

kết, quy tụ, phát huy được 

đội ngũ cán bộ trong lĩnh 

vực, địa bàn được phân công, 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

hoàn thành tốt chức năng, 

nhiệm vụ được giao; có ý 

thức, trách nhiệm và khả 

năng tham gia thảo luận, 

đóng góp vào các quyết định 

chung của Ban Chấp hành 

Trung ương; đủ sức khỏe để 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Ủy viên Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư phải là những 

đồng chí thật tiêu biểu của 

Ban Chấp hành Trung ương 

về bản lĩnh chính trị, phẩm 

chất đạo đức, trí tuệ, ý chí 

chiến đấu, năng lực lãnh đạo 

quản lý, có tầm nhìn và tư 

duy chiến lược, có khả năng 

phân tích, dự báo, tổng hợp, 

đề xuất những vấn đề mới 

một cách đúng đắn; có trình 

độ hiểu biết sâu sắc về lý 

luận chính trị, biết phát hiện 

và sử dụng người có đức có 

tài; đã tham gia Ban Chấp 

hành Trung ương, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được 

giao, còn trong độ tuổi theo 

quy định và đủ sức khỏe để 

đảm đương nhiệm vụ. 

Kiên quyết không để 

lọt vào Ban Chấp hành 

Trung ương những người có 

một trong các khuyết điểm, 

như: Bản lĩnh chính trị 

không vững vàng, không 

kiên định đường lối, quan 

điểm của Ðảng, có biểu hiện 

cơ hội chính trị, nói và làm 

trái Cương lĩnh, đường lối, 

nguyên tắc của Ðảng; tham 

vọng quyền lực, xu nịnh, 

chạy chọt, vận động cá nhân, 

tư tưởng cục bộ, phe cánh, 

lợi ích nhóm, không dám đấu 

tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm 

nguyên tắc tập trung dân chủ, 

mị dân, chuyên quyền, độc 

đoán, trù dập người thẳng 

thắn đấu tranh, phê bình; để 

xảy ra tình trạng mất đoàn 

kết nội bộ nghiêm trọng, 

tham nhũng, tiêu cực lớn ở 

địa phương, đơn vị; không 

chịu nghiên cứu học hỏi, bảo 

thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu 

quả, nói không đi đôi với 

làm; ý thức kỷ luật kém, 

không chấp hành sự điều 

động, phân công của tổ chức; 

kê khai tài sản không trung 

thực, có biểu hiện giàu 

nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, 

nhiều tài sản khác mà không 

giải trình rõ được nguồn gốc; 

bản thân và vợ, chồng, con 

có lối sống thiếu gương mẫu, 

lợi dụng chức quyền để thu 

lợi bất chính; có vấn đề về 

lịch sử chính trị hoặc chính 

trị hiện nay. 

Trên cơ sở bảo đảm 

tiêu chuẩn, Ban Chấp hành 

Trung ương cần có số lượng 

và cơ cấu hợp lý để bảo đảm 

sự lãnh đạo toàn diện, có tính 

kế thừa và phát triển. Tăng 

số lượng ủy viên Trung ương 

ở các vị trí, địa bàn chiến 

lược, lĩnh vực công tác quan 

trọng; chú ý tăng thêm tỷ lệ 

cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ 

người dân tộc thiểu số. Ban 

Chấp hành Trung ương Khóa 

XII cần có 3 độ tuổi (dưới 

50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở 

lên). Trường hợp đặc biệt 

nào cần phải cơ cấu vào Ban 

Chấp hành Trung ương, Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư ngoài 

độ tuổi theo quy định thì Bộ 

Chính trị cân nhắc, trình Ban 

Chấp hành Trung ương xem 

xét, quyết định việc đề cử 

với đại hội Ðảng. 

Về phương pháp và 

quy trình giới thiệu, lựa chọn 

nhân sự Ban Chấp hành 

Trung ương Khóa XII, Trung 

ương nhất trí cao với Báo 

cáo của Bộ Chính trị, trong 

đó có khâu giới thiệu của các 

đồng chí Ủy viên Trung 

ương Khóa XI, giới thiệu của 

các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ 

quan, đơn vị trực thuộc 

Trung ương. Việc giới thiệu 

nhân sự, nói chung phải trên 

cơ sở quy hoạch Ban Chấp 

hành Trung ương, Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư và các chức 

danh lãnh đạo chủ chốt của 

Ðảng, Nhà nước nhiệm kỳ 

2016 - 2021 và các nhiệm kỳ 

tiếp theo. Tiểu ban Nhân sự 

đại hội và Bộ Chính trị cần 

chỉ đạo chặt chẽ để việc giới 

thiệu, lựa chọn nhân sự bảo 

đảm đúng quy định của Ðiều 

lệ Ðảng, các quy định, quy 

chế của Trung ương, của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, bảo 

đảm vừa phát huy dân chủ, 

vừa tập trung thống nhất 

trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực 

hiện đúng những chủ trương, 

biện pháp mà Trung ương đã 

quyết định. Các trường hợp 

có đơn, thư tố cáo, khiếu nại 

hoặc phải xem xét về chính 

trị, phẩm chất đạo đức, lối 

sống,... phải được Ủy ban 

Kiểm tra Trung ương, Tiểu 
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ban Bảo vệ chính trị nội bộ 

Trung ương phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan hữu 

quan kiểm tra xem xét, kết 

luận trước khi Bộ Chính trị 

xem xét, quyết định. Việc 

tổng hợp ý kiến của các đồng 

chí ủy viên Trung ương, của 

các cấp ủy, tổ chức Đảng, 

các cơ quan, đơn vị,... phải 

được thực hiện theo một quy 

trình chặt chẽ, khách quan, 

khoa học. Ðặc biệt, các đồng 

chí ủy viên Trung ương phải 

gương mẫu, có tinh thần 

trách nhiệm rất cao, thật sự 

công tâm, khách quan, trong 

sáng, chấp hành nghiêm các 

nguyên tắc tổ chức, quy chế, 

quy định của Ðảng, đặt sự 

nghiệp chung của Ðảng, của 

dân tộc lên trên hết, trước 

hết. Kiên quyết chống các 

biểu hiện cơ hội, tham vọng 

quyền lực, vận động cục bộ, 

phe cánh, lợi ích nhóm...; 

cảnh giác với những âm mưu 

của các thế lực thù địch phá 

hoại, gây rối nội bộ ta. 

Hai là, về việc phân 

bổ đại biểu dự đại hội XII 

của Ðảng: Bằng kinh nghiệm 

thực tiễn tổ chức Đại hội 

Đảng ở các cấp, các đồng chí 

ủy viên Trung ương đã đóng 

góp nhiều ý kiến cụ thể, xác 

đáng. Trung ương nhất trí 

cao với những nguyên tắc và 

các căn cứ phân bổ đại biểu 

và dự kiến số lượng phân bổ 

đại biểu đối với các đảng bộ 

trực thuộc Trung ương và 

giao cho Bộ Chính trị quyết 

định cụ thể việc phân bổ đại 

biểu. Các đảng bộ trực thuộc 

cần thực hiện nghiêm túc các 

quyết định của Trung ương, 

lựa chọn được các đại biểu 

thực sự tiêu biểu, đại diện 

xứng đáng cho đảng bộ của 

mình đi dự đại hội toàn quốc 

của Ðảng. 

… 

Thưa các đồng chí, 

Toàn Ðảng, toàn dân, 

toàn quân ta đang nỗ lực 

phấn đấu hoàn thành mục 

tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 

2015 với tinh thần trách 

nhiệm và quyết tâm cao nhất. 

Từ đầu năm đến nay, kinh tế 

- xã hội nước ta tiếp tục có 

những chuyển biến tích cực; 

môi trường hòa bình, ổn định 

cho phát triển được giữ 

vững; quốc phòng - an ninh 

được tăng cường; quan hệ 

đối ngoại và hoạt động hội 

nhập quốc tế được đẩy mạnh, 

vị thế của đất nước được 

nâng cao; các địa phương đã 

và đang chủ động, tích cực 

chuẩn bị và tiến hành tổ chức 

đại hội đảng bộ các cấp. 

Tuy nhiên, khó khăn, 

thách thức vẫn còn nhiều, 

nhất là trong bối cảnh tình 

hình quốc tế, khu vực đang 

có những diễn biến nhanh 

chóng, phức tạp. Vì vậy, để 

có thể hoàn thành thắng lợi 

mục tiêu, nhiệm vụ của năm 

2015, tiến tới Ðại hội XII của 

Ðảng, đề nghị mỗi đồng chí 

Trung ương hãy nêu cao hơn 

nữa tinh thần trách nhiệm 

trước Ðảng, trước nhân dân 

và đất nước, tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện thật 

tốt Nghị quyết Ðại hội XI, 

các nghị quyết của Trung 

ương. Ðặc biệt là chủ động, 

tích cực tham gia chuẩn bị 

thật tốt nhân sự Ban Chấp 

hành Trung ương, Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư và các chức 

danh lãnh đạo chủ chốt Khóa 

XII; bầu chọn đủ số lượng, 

bảo đảm về chất lượng, cơ 

cấu đại biểu tham dự đại hội 

theo đúng tinh thần của Nghị 

quyết Trung ương lần này… 
 

Nguyễn Phú Trọng 

Tổng bí thư BCH 

 Trung ương Đảng 

(Tạp chí Tuyên giáo  

 Số 5/2015)

       

        
 

TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII 
 

Sáng 28/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn 
quốc triển khai Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. 

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê 
Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, 
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Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội 
nghị có: Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 
Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Thường trực các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng 
ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, các tập đoàn, tổng công ty lớn trong cả 
nước. 

Đặt lợi ích của Đảng, của đất nước lên trên hết 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công tác 

cán bộ nói chung rất quan trọng, nhưng công tác nhân sự của mỗi kỳ đại hội lại đặc biệt quan 

trọng, vì phải lựa chọn những người xứng đáng nhất vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của cấp 

ủy các địa phương, cũng như các bộ, ban, ngành Trung ương. Chính vì vậy, Trung ương, Bộ 

Chính trị, Tiểu ban Nhân sự làm rất cẩn thận trong quá trình xây dựng Phương hướng công 

tác nhân sự và trên cơ sở tổng kết 6 nhiệm kỳ từ Đại hội VI năm 1986 đến nay, đánh giá lần 

trước đã làm được gì, chưa làm được gì, để lần này rút kinh nghiệm bổ sung. Trong quá trình 

làm, nếu phát sinh những vấn đề mới, sẽ tiếp tục điều chỉnh. 

Tổng bí thư khẳng định, giới thiệu là khâu bắt đầu của quy trình nhân sự, có ý nghĩa rất 

quan trọng, phải lựa chọn cán bộ, phải sàng lọc ngay từ đầu, lựa chọn đúng tiêu chuẩn, quy 

trình, quy định, tạo cơ sở để làm tốt những khâu sau. Tổng bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành 

ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phải nghiên cứu sâu sắc, nắm vững và triển khai thật tốt 

các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, nắm chắc các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy 

trình, cách làm, từng bước tiến hành công tác nhân sự. Mỗi tỉnh, thành, ngành có làm tốt thì 

Trung ương sẽ làm tốt công tác nhân sự. 

Tổng bí thư yêu cầu, trong quá trình triển khai, quán triệt Phương hướng công tác 

nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, 

cần nhấn mạnh cao độ tinh thần trách nhiệm, nắm vững nguyên tắc. Tinh thần của những 

người cộng sản là đặt lợi ích của Đảng, của đất nước lên trên hết, trước hết, không vì cá 

nhân, lợi ích cục bộ, phải trong sáng, công tâm, khách quan, với mong muốn xây dựng cơ 

quan lãnh đạo cao nhất ở các cấp và đặc biệt là ở Trung ương phải thực sự trong sạch vững 

mạnh, là một tập thể đoàn kết thống nhất cao, đủ trí tuệ, phẩm chất, năng lực, quan hệ tốt với 

dân, không tham nhũng tiêu cực, không vướng vào lợi ích nhóm… cố gắng không để lọt vào 

cơ quan lãnh đạo của Đảng cả ở cấp Trung ương và địa phương, những đối tượng mắc một 

trong các khuyết điểm đã nêu. 

“Trong thực tế công tác cán bộ khó nhất là có trong sáng, công tâm hay không? Có 

quán triệt đúng tiêu chuẩn, yêu cầu, nguyên tắc hay không? Nếu không trong sáng thì nhìn 

tiêu chuẩn sẽ khác, đến khi làm cũng không đúng quy trình, dễ luồn lách để đạt được mục 

đích, tham vọng cá nhân, bất chấp nguyên tắc, quy chế của Đảng...” - Tổng bí thư lưu ý. 

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp 

phải thực sự là những hạt nhân lãnh đạo xứng đáng, nhất là trong tình hình kinh tế - xã hội 

đất nước gặp nhiều khó khăn, tình hình biển Đông đang có diễn biến phức tạp, đặt ra những 

yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cấp ủy địa 

phương, Ban Chấp hành Trung ương phải thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, trong 

sạch vững mạnh, muốn vậy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dày công chuẩn bị, làm tốt 

công tác nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Tổng bí thư lưu ý, phải nắm chắc quy trình, phương pháp, cái nào làm trước, cái nào 

làm sau, nếu chúng ta công tâm, trong sáng, khách quan, nắm chắc yêu cầu, tiêu chuẩn, quy 

trình, phương pháp, cách làm, phát huy trí tuệ tập thể thì chắc chắn sẽ thành công. Cùng với 

việc tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp, các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các 

địa phương cần phối hợp chặt chẽ để triển khai thật tốt phương hướng công tác nhân sự và 

quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. 

Bám sát 4 yêu cầu, 3 nhóm tiêu chuẩn 
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Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự, đồng chí Tô Huy Rứa trình 
bày Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Khóa XII. 

Đồng chí Tô Huy Rứa phân tích tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, 
phức tạp đòi hỏi Đảng ta, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
phải thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trí tuệ, năng 
lực và uy tín để tập hợp đoàn kết, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đẩy mạnh công 
cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XII đề ra. 

Đồng chí Tô Huy Rứa nêu rõ 4 yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Khóa XII, về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, đoàn kết; về số lượng, cơ cấu; về 
tính kế thừa, phát triển; về nội dung, phương pháp giới thiệu, lựa chọn nhân sự. 

Trong đó, yêu cầu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải thật sự là một tập thể đoàn 
kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư 
duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết 
với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng 
lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới; có cơ cấu, số lượng hợp lý đảm bảo sự 
lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển. 

Về tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XII, 
Phương hướng công tác nhân sự nhấn mạnh 3 nhóm tiêu chuẩn: Về bản lĩnh chính trị, tinh 
thần yêu nước, sự trung thành với Đảng, với dân tộc và nhân dân; về phẩm chất đạo đức 
cách mạng; về kiến thức, trí tuệ, năng lực, hiệu quả công tác. 

Trong đó, ủy viên Trung ương Đảng phải là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản 
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, nhấn mạnh hơn các tiêu chuẩn về sự 
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự trung thành với chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước 
và lợi ích của dân tộc; về tầm trí tuệ, tư duy chiến lược, khả năng nắm bắt, đề xuất, giải quyết 
những vấn đề mới; về đạo đức cách mạng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm vì lợi ích chung; gắn bó mật thiết với nhân dân; nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành 
động, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, 
tham vọng quyền lực, lợi ích nhóm; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, 
gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là 
nguyên tắc tập trung dân chủ; có ý thức trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận, đóng 
góp vào các quyết định chung của Ban Chấp hành Trung ương. 

Đặc biệt lần này, Phương hướng công tác nhân sự cũng yêu cầu: Kiên quyết không để 
lọt vào Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII những người có một trong các khuyết điểm: Bản 
lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm; có biểu hiện cơ hội 
chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu cục bộ, vận động cá 
nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, 
độc đoán; không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng 
thắn đấu tranh, phê bình; chịu trách nhiệm chính về nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc 
để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn; bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, 
nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của 
tổ chức; kê khai tài sản không trung thực, bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu 
gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; hoặc có vấn đề chưa rõ về lịch sử 
chính trị hoặc chính trị hiện nay. 

Phương hướng nêu rõ cơ cấu, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, 
độ tuổi, quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII ở cấp địa phương 
và các cơ quan, đơn vị Trung ương. 
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Phương hướng cũng nêu rõ quy trình, thời gian các vòng giới thiệu nhân sự để Tiểu 

ban Nhân sự tập hợp kết quả, báo cáo Bộ Chính trị và trình các Hội nghị Trung ương cho ý  

kiến... 
 

          Hiền Hòa 

         (www.dangcongsan.vn - Ngày 28/5/2015) 
 

 

 

 

 

 
 

ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ SÂU RỘNG 
 

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất 

nước sau 30 năm đổi mới đạt được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” trên con 

đường xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN, đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, 

phức tạp, nhiều hạn chế yếu kém cần tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước 

phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn 

biến phức tạp, đặt ra cho các cấp ủy Đảng những yêu cầu nhiệm vụ ở mức độ cao hơn 

trong nhiệm kỳ tới. Qua kỳ đại hội đảng bộ cơ sở vừa diễn ra, bước đầu đã ghi nhận 

những tín hiệu khả quan. 

Dân chủ và kỷ cương 

Kế thừa truyền thống và kinh nghiệm qua các kỳ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 

toàn quốc của Đảng công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ tới được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 

tiến hành sớm, khoa học, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và đổi mới. Quán triệt Chỉ thị số 36 

của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, ban thường vụ các đảng ủy trực 

thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 

hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở, bảo đảm đúng quy trình và phù 

hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ 

nhiệm kỳ mới tại các tỉnh, thành phố tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy 

dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Bảo đảm phát huy trí tuệ, 

trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của 

cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng. 

Trên tinh thần đó, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã xây dựng kế 

hoạch và chỉ đạo tiến hành đại hội điểm ở 1.463 tổ chức cơ sở Đảng đại diện cho các vùng, 

miền và các loại hình cơ sở để rút kinh nghiệm (936 cơ sở đại hội điểm để rút kinh nghiệm và 

399 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, 

phó bí thư). Các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã lựa chọn 413 tổ chức 

cơ sở Đảng thuộc các loại hình xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh 

nghiệp, lực lượng vũ trang để chỉ đạo đại hội điểm. 

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo chọn 88 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm. Thực hiện chỉ 

thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo Đảng ủy Quân khu 9, 

Quân chủng Hải quân, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng công ty Đông Bắc lãnh đạo, chỉ đạo một số 

đảng bộ cơ sở đại hội trước để rút kinh nghiệm và thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu 

trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy. Các cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế 

Nhìn lại  

Đại hội Đảng các cấp  
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hoạch, chương trình, đề án triển khai công việc liên quan chuẩn bị đại hội; tổ chức quán triệt các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên cho cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, các ban, ngành, 

đoàn thể nắm vững mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức đại hội điểm, nhất là về một số điểm mới 

trong Quy chế bầu cử trong Đảng. 

Các địa phương đã thành lập các đoàn để kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức đại hội.... qua đó 

nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội. 

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được đẩy mạnh, xây dựng các cụm pa-nô,    

áp-phích, cờ, khẩu hiệu chào mừng đại hội; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

- thể thao trước, trong và sau đại hội. Công tác trang trí hội trường, lễ tân - khánh tiết được 

chuẩn bị chu đáo. Nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên đã coi trọng tuyên 

truyền đại hội bằng phương pháp trực quan, gắn với các hoạt động văn hóa truyền thống, thông 

tin đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về đại hội. 

Nhiều tháng nay, các địa phương, các ngành, đặc biệt là trong lực lượng vũ trang đã dấy 

lên các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và đại 

hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; phát hiện tôn vinh nhân rộng những nhân tố 

mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. 

Phát huy trí tuệ xây dựng và hoàn thiện văn kiện đại hội 

Qua đánh giá của một số tỉnh ủy, thành ủy cho thấy, việc xây dựng dự thảo các văn kiện 

trình đại hội và các văn bản phục vụ đại hội được các cấp ủy chuẩn bị khá công phu, chu đáo, 

đầy đủ các bước, thông qua tiểu ban văn kiện và cấp ủy cấp trên trực tiếp góp ý, điều chỉnh, bổ 

sung trước khi trình đại hội. Quá trình chuẩn bị văn kiện, nhiều địa phương đã mở rộng và phát 

huy dân chủ, tổ chức thảo luận lấy ý kiến góp ý, tham gia từ các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể 

chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân. Hầu hết các báo cáo chính trị đã bám sát tình hình, 

nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đánh giá toàn diện quá trình thực hiện nghị quyết đại hội 

nhiệm kỳ qua và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 

của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. 

Nhiều báo cáo chính trị thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đánh giá 

đúng những kết quả đạt được, thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; 

phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, để rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình đặc điểm của từng loại hình 

cơ sở. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã thể hiện tính nghiêm túc trong tự 

phê bình và phê bình, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm và kinh nghiệm trong công tác lãnh 

đạo, điều hành của cấp ủy. Việc góp ý vào văn kiện đại hội cấp mình và cấp trên có sự đầu tư, 

thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, cùng quan tâm sâu sắc đến các vấn đề nêu trong văn kiện, 

những vấn đề về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc... 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ 27 chọn chủ đề 

“Đoàn kết, tự chủ, hội nhập, phát triển”. Chọn chủ đề này là sự nghiêm túc nhìn thẳng vào sự 

thật nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy mất đoàn kết, nhiều yếu kém, khả năng tự chủ và hội nhập 

còn hạn chế. Báo cáo chính trị của đại hội thẳng thắn thừa nhận và chỉ rõ những yếu kém, sai 

phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, quản 

lý đào tạo, quản lý tài chính và quản lý xây dựng cơ bản. Từ đó, đại hội đã thống nhất đề ra 

nhiệm vụ cho ban chấp hành khóa mới là phải thống nhất hành động trên cơ sở thực hiện đúng 

những nguyên tắc của Đảng, với những mục tiêu khả thi thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà 

trường. 

Tuy nhiên, vẫn còn thực tế tại không ít đảng bộ, văn kiện đại hội, nhất là báo cáo chính 

trị còn rập khuôn, máy móc, có sự sao chép, thiếu cụ thể hóa cho phù hợp với nhiệm vụ chính 
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trị của địa phương, đơn vị; nội dung dàn trải, chưa có trọng tâm, điểm nhấn; chưa đánh giá đúng 

mức những ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Một số nơi xác định 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới chưa sát với tình hình thực tiễn của địa 

phương, đơn vị. 

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chưa tập trung làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ. Nhiều đơn vị mới dừng ở đánh giá lại 

việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như nội dung báo cáo chính trị; chưa xác định rõ 

trách nhiệm của tập thể và mỗi cấp ủy viên về những hạn chế, khuyết điểm. Dự thảo nghị quyết 

đại hội thiếu tính khái quát, phần lớn là trích nguyên văn phần nhiệm vụ và giải pháp trong báo 

cáo chính trị. Hầu hết các ý kiến thảo luận tại đại hội là các bản tham luận được chuẩn bị sẵn, 

chủ yếu kể thành tích, có ít ý kiến phản biện, bàn thảo sâu sắc. Một số chỉ tiêu nghị quyết đại 

hội nhiệm kỳ vừa kết thúc không đạt, nhưng không được bàn thảo để làm rõ nguyên nhân. Một 

số đại hội, có cả đại hội của đảng bộ cơ quan cấp Trung ương chưa đầu tư trí tuệ, thời gian và 

thể hiện trách nhiệm trong đóng góp vào các văn kiện đại hội cấp trên. 
 

      Lê Mậu Lâm, Tiểu Phương, Hà Hồng Hà 

    (Báo Nhân dân - Ngày 30/6/2015) 
 

 
 

BÀI HỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM 

 

Rút kinh nghiệm từ 
kết quả đại hội đảng bộ 
cấp cơ sở là căn cứ thực 
tiễn, góp phần thực hiện 
tốt những yêu cầu cao 
hơn trong công tác chuẩn 
bị và tiến hành đại hội cấp 
trên cơ sở. Chất lượng đại 
hội được đánh giá trên 2 
tiêu chí chủ yếu là chất 
lượng văn kiện và chất 
lượng ban chấp hành 
khóa mới. 

Sáng suốt lựa chọn 
nhân sự khóa mới 

Công tác nhân sự 
cấp ủy khóa mới là một nội 
dung được cấp ủy cơ sở 
đầu tư, chuẩn bị dài hơi, về 
cơ bản được thực hiện đúng 
nguyên tắc, quy trình, bám 
sát định hướng của trên và 
quy hoạch cán bộ được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt; 
gắn chuẩn bị cấp ủy với điều 
động, bổ nhiệm cán bộ chủ 
chốt các cấp trước đại hội. 

Tại nhiều địa 
phương, quy trình công tác 
nhân sự đại hội được thực 
hiện chặt chẽ, dân chủ, 
khách quan, bảo đảm tiêu 
chuẩn, cơ cấu và có số dư, 
cơ bản đáp ứng yêu cầu đề 
ra. 100% địa phương, đơn vị 
chuẩn bị danh sách bầu cử 
cấp ủy có số dư (thông 
thường đạt tỷ lệ từ 10 đến 
20%). Tỷ lệ cán bộ trẻ khó 
đạt 10%. Đối với cấp xã, cơ 
bản bảo đảm tỷ lệ nữ, trẻ 
theo quy định; có địa 
phương tỷ lệ nữ đạt gần 
50%. Nhưng tại nhiều cơ 
quan hành chính sự nghiệp, 
lực lượng vũ trang, tỷ lệ trẻ 
và nữ phần lớn không bảo 
đảm quy định. 

Trình độ chuyên môn 
của cấp ủy khóa mới hầu 
hết đều cao hơn cấp ủy 
khóa trước. Vùng dân tộc 
thiểu số, miền núi, hải đảo 
và các vùng khó khăn đã cơ 

bản khắc phục tình trạng 
cán bộ không đạt chuẩn, nợ 
bằng. Tại các đô thị, khu 
vực phát triển, nhiều cấp ủy 
viên có học hàm, học vị, 
trình độ lý luận chính trị cao 
cấp, cử nhân. Việc bầu đại 
biểu chính thức và dự 
khuyết đi dự đại hội đảng bộ 
cấp trên bảo đảm đúng quy 
trình, thể hiện tinh thần dân 
chủ và trách nhiệm cao; hầu 
hết đều bầu một lần là đủ. 

Tại tỉnh Bắc Giang, 
tổng hợp qua 634/754 tổ 
chức cơ sở Đảng (chiếm 
84,1% đã tiến hành đại hội, 
chất lượng cấp ủy khóa mới 
được nâng lên cả về trình 
độ chuyên môn và lý luận 
chính trị; tỷ lệ cán bộ trẻ, 
cán bộ nữ có chuyển biến rõ 
rệt. Các khu vực miền núi 
của các tỉnh: Phú Thọ, Thái 
Nguyên, Lai Châu, sau Đại 
hội Đảng cấp xã, trình độ 
cấp ủy mới cao hơn hẳn so 
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với trước. Hầu hết cán bộ 
chủ chốt cấp xã có trình độ 
đại học, cao đẳng, kể cả 
nhiều xã vùng cao, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, 
miền núi. Tuy nhiên, nhận 
xét về chất lượng công việc, 
cán bộ cấp xã trình độ dù 
được nâng cao nhưng công 
việc rất chậm đổi mới, hiệu 
quả công việc chưa như 
mong muốn. Việc chất 
lượng nhân sự cấp ủy được 
nâng lên là yếu tố cần để 
các địa phương đẩy nhanh 
tiến độ khắc phục những 
yếu kém, nâng cao năng lực 
điều hành, chỉ đạo, xây 
dựng, thẩm định kế hoạch, 
đề án, dự án, xây dựng 
nông thôn mới... 

Kết quả bầu cử cấp 
ủy ở 45 đại hội trên địa bàn 
cả nước cho thấy, hầu hết 
các đại hội chỉ bầu một lần 
đủ số lượng cấp ủy do đại 
hội quyết định (có 3 đảng bộ 
bầu thiếu do chưa chuẩn bị 
được nhân sự trẻ đủ tiêu 
chuẩn để chờ kiện toàn sau 
đại hội); tỷ lệ nữ bình quân 
đạt 20,5%, trong đó có 9 
đảng bộ có tỷ lệ nữ đạt hơn 
30%, cao nhất là 46,7%; 
nhiều nơi có tỷ lệ nữ tham 
gia ban thường vụ cao như 
phường 3, quận Bình 
Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và 
xã Sơn Kiên, huyện Hòn 
Đất, tỉnh Kiên Giang. Có khu 
vực khảo sát, tỷ lệ cấp ủy 
viên trẻ (35 tuổi trở xuống) 
đạt 18,9%, cao hơn nhiệm 
kỳ trước 0,8%; tỷ lệ cấp ủy 
viên mới tham gia ban chấp 
hành là 25,6%. Sơ kết đại 
hội điểm cấp cơ sở của Hà 
Nội, tỷ lệ cấp ủy trẻ trúng cử 
không đạt yêu cầu, trong đó 
khối xã chỉ đạt 5,3%; khối 
phường 5,5%; khối hành 

chính, đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp trực thuộc 
đảng bộ quận, huyện, thị ủy 
đạt 2,1%; đảng bộ khối, 
đảng bộ cấp trên cơ sở, 
đảng bộ cơ sở trực thuộc 
thành ủy đạt 0,4%. 8/19 xã 
và 2/12 phường không có 
cán bộ trẻ tham gia cấp ủy...  

Thành ủy TP. Hồ Chí 
Minh chỉ đạo lựa chọn 105 
đảng bộ cơ sở thực hiện thí 
điểm đại hội trực tiếp bầu 
ban thường vụ, bí thư, phó 
bí thư cấp ủy, nhiệm kỳ 
2015 - 2020. Kết quả cho 
thấy, các chức danh bí thư, 
phó bí thư trúng cử với tỷ lệ 
phiếu khá cao; trình độ năng 
lực, chất lượng cấp ủy khóa 
mới được nâng lên; bảo 
đảm cơ cấu cấp ủy đổi mới 
không dưới 1/3 so với đầu 
nhiệm kỳ, tỷ lệ cấp ủy viên 
nữ, trẻ cơ bản đạt yêu cầu 
theo chỉ đạo của ban 
thường vụ thành ủy. Tuy 
nhiên, do nhiều nguyên 
nhân cả khách quan và chủ 
quan vẫn có một số cán bộ 
trẻ được giới thiệu nhưng 
không trúng cử. Trong đó, 
còn 6/28 phường, xã thực 
hiện chủ trương thí điểm lần 
này không có cấp ủy trẻ 
dưới 30 tuổi theo chỉ đạo 
của Trung ương và thành 
ủy. 

Bên cạnh đó, đại hội 
của một số địa phương, đơn 
vị bầu không đủ số lượng 
cấp ủy và ban thường vụ. 
Một số địa phương tuy có 
nguồn nhưng cơ cấu cấp ủy 
chưa bảo đảm về tỷ lệ trẻ, tỷ 
lệ nữ. Đặc biệt, còn những 
sự “cẩu thả” trong chuẩn bị 
nhân sự cho đại hội, thí dụ 
một đảng bộ cơ sở tại Kiên 
Giang đã đưa vào danh 
sách bầu cử cấp ủy khóa 

mới một số nhân sự có 
nhiều sai phạm. Kết quả, có 
đến 3/5 đồng chí trong ban 
thường vụ khóa cũ đã không 
đủ số phiếu vào ban chấp 
hành khóa mới khi tái cử. 
Có đại hội xảy ra “chuyện lạ” 
khi số phiếu thu về lớn hơn 
số đại biểu tham dự bầu, rồi 
đảng viên dự bị cũng tham 
gia bầu cử. Ở một đại hội 
khác, đoàn chủ tịch đã cho 
phép một đại biểu trúng cử 
được rút khỏi danh sách ban 
chấp hành khóa mới. Một 
đại hội đảng bộ cơ sở ở Hải 
Dương đã vi phạm nghiêm 
trọng nguyên tắc bầu cử, 
khiến đảng viên làm đơn tố 
cáo và khiếu nại lên cấp trên 
về tình trạng gian lận, làm 
sai lệch kết quả bầu cử cấp 
ủy khóa mới... Việc lấy phiếu 
giới thiệu nhân sự vào chức 
danh bí thư còn lúng túng, 
có nơi đoàn chủ tịch không 
báo cáo đại hội về nhân sự 
do cấp ủy khóa cũ giới thiệu 
và được cấp trên phê duyệt, 
nên có tình trạng nhân sự 
dự kiến chức danh bí thư có 
số phiếu giới thiệu dưới 50% 
(Khánh Hòa). Nhiều địa 
phương, đơn vị do nhiều lý 
do khác nhau nên việc đổi 
mới 1/3 số lượng cấp ủy 
khóa mới so với đầu nhiệm 
kỳ 2010 - 2015 chưa đạt yêu 
cầu. 

Những vấn đề cần 
quan tâm 

Thực tiễn tại nhiều 
tỉnh, thành phố và các đảng 
bộ trực thuộc cho thấy, 
những đại hội tiến hành 
thành công là do cấp ủy các 
cấp đã quán triệt, triển khai 
đầy đủ nghiêm túc các chỉ 
thị hướng dẫn của cấp trên 
về đại hội đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội XII của Đảng. 
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Thể hiện từ công tác chuẩn 
bị đại hội chu đáo, chặt chẽ 
từ khâu chuẩn bị văn kiện 
đại hội; công tác nhân sự; 
công tác tuyên truyền, cổ 
động trực quan... đến kịch 
bản điều hành đại hội, điều 
hành công tác bầu cử. Nội 
dung báo cáo chính trị thể 
hiện tính tổng kết thực tiễn, 
khái quát cao; xác định 
phương hướng, nhiệm vụ 
phù hợp tình hình địa 
phương, đơn vị, xác định rõ 
chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ, 
giải pháp có tính đột phá. 
Trong công tác nhân sự cấp 
ủy bảo đảm đúng nguyên 
tắc, quy trình, chất lượng, 
phát huy dân chủ. Cấp ủy 
cấp trên trực tiếp nắm chắc 
tình hình địa phương, đơn 
vị; kịp thời chỉ đạo giải quyết 
dứt điểm những vướng mắc, 
bức xúc mà cán bộ, đảng 
viên và nhân dân quan tâm; 
kết luận kịp thời đối với nhân 
sự có vấn đề về lịch sử 
chính trị, tạo khí thế, thống 
nhất, đoàn kết khi bước vào 
đại hội. 

Thực tế tại các Đảng 
bộ: TP. Hồ Chí Minh, Hà 
Nội, Bắc Ninh và Đảng bộ 
Quân đội cho thấy, cấp ủy 
cấp trên trực tiếp của cơ sở 
đã rút kinh nghiệm sâu sắc 
ở các đại hội điểm để tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác chuẩn bị và tổ chức 
đại hội khi triển khai ra diện 
rộng, nhất là đối với những 
cơ sở có khó khăn và những 
đảng bộ cơ sở thực hiện thí 
điểm chủ trương bầu trực 
tiếp ban thường vụ, bí thư, 
phó bí thư. Quá trình tiến 
hành, đoàn chủ tịch điều 
hành đại hội đã nắm vững 
nhiệm vụ. Các thành viên 
trong đoàn chủ tịch được 

phân công cụ thể từng nội 
dung công việc. Trên cơ sở 
đó, cấp ủy, đoàn chủ tịch 
nắm bắt kịp thời tư tưởng 
của đảng viên; phát huy dân 
chủ, thực hiện tốt việc ứng 
cử, đề cử tại đại hội để tăng 
thêm số dư khi bầu ban 
chấp hành, bầu ban thường 
vụ... Thực tế cho thấy, khả 
năng dự báo và điều hành 
xử lý tốt các tình huống phát 
sinh của đoàn chủ tịch có ý 
nghĩa, vai trò quan trọng, 
góp phần vào thành công 
của đại hội. 

Cùng với mặt mạnh là 
cơ bản, đại hội đảng bộ cấp 
cơ sở cũng còn nhiều hạn 
chế, bất cập cho thấy việc 
quán triệt chỉ thị hướng dẫn 
của Trung ương về đại hội 
đảng bộ các cấp, ở một số 
địa phương chưa thể hiện 
sự nghiêm túc. Đó cũng là 
yêu cầu cần tiếp tục đặt ra 
cho đại hội đảng bộ cấp trên 
cơ sở. Một hạn chế khá rõ ở 
nhiều đại hội là khâu chuẩn 
bị quá tập trung vào công 
tác nhân sự mà chưa đầu tư 
đúng mức cho xây dựng, 
chuẩn bị văn kiện, chưa làm 
tốt công tác tuyên truyền, 
phát động thi đua tạo không 
khí và động lực tốt, thu hút 
sự quan tâm của cộng đồng 
dân cư, xã hội khi bước vào 
đại hội. 

Một bài học nữa là 
cấp ủy cần quan tâm và 
dành thời gian thỏa đáng 
cho phần thảo luận tại đại 
hội, làm sao phát huy tinh 
thần trách nhiệm, vũ khí phê 
bình và tự phê bình, trí tuệ 
tập thể, dân chủ trong Đảng 
để làm rõ và sâu sắc thêm 
các văn kiện, nhất là những 
khó khăn, hạn chế và 
nguyên nhân yếu kém trong 

thực hiện nghị quyết đại hội 
nhiệm kỳ qua; đầu tư thời 
gian, trí tuệ, thể hiện đầy đủ 
trách nhiệm trong đóng góp 
ý kiến vào văn kiện đại hội 
cấp trên. Báo cáo tổng hợp 
đại hội phải có tính khái 
quát, cụ thể, trung thực, 
chính xác, không bình luận, 
nhận xét theo ý kiến chủ 
quan của người tổng hợp. 
Việc thảo luận văn kiện Đại 
hội XII của Đảng phải bám 
sát nội dung, gợi ý thảo luận 
của Trung ương và sự chỉ 
đạo, hướng dẫn của cấp ủy 
cấp trên. 

Đồng thời, cần thấy 
rằng, tại nhiều địa phương, 
một số vụ việc nổi cộm 
không được giải quyết kịp 
thời hoặc giải quyết nhưng 
chưa nhận được sự đồng 
thuận của cán bộ, đảng viên 
và quần chúng nhân dân. 
Còn những đại hội vi phạm 
nghiêm trọng nguyên tắc 
bầu cử. Với những đại hội 
có “vấn đề” về nhân sự 
trong bầu cử cấp ủy mới, dù 
đã nhiều lần được kiểm tra, 
rà soát đã phản ánh công 
tác tạo nguồn, chuẩn bị 
nhân sự có nhiều bất cập, 
hạn chế; có biểu hiện bè 
cánh, cục bộ địa phương, 
dòng họ; cả biểu hiện của 
“lợi ích nhóm”, cá nhân cơ 
hội, tiêu cực... những biểu 
hiện trên phản ánh tình hình 
suy thoái về tư tưởng, đạo 
đức, lối sống trong một bộ 
phận cán bộ, đảng viên. 

Thực tế đó đặt ra yêu 
cầu cao hơn trong việc quán 
triệt Chỉ thị 36 của Bộ Chính 
trị và các hướng dẫn của 
Trung ương trong công tác 
chuẩn bị và tiến hành đại hội 
cấp trên cơ sở. Cần tiếp tục 
coi trọng, làm tốt công tác 
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thông tin, tuyên truyền sâu 
rộng, tạo khí thế sôi nổi, 
phấn khởi, tin tưởng của cán 
bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân tham gia xây 
dựng Đảng, đóng góp trí 
tuệ, thể hiện tâm huyết với 
Đảng góp phần thực hiện 

thắng lợi nghị quyết đại hội 
nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, cơ 
quan, đơn vị; gắn với triển 
khai, thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (Khóa XI) về 
xây dựng Đảng và Chỉ thị số 
03 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh. 

 

Lê Mậu Lâm, 

Tiểu Phương, Hà Hồng Hà 
(Báo Nhân dân 

 Ngày 01/7/2015) 
 

     
 

    ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP:  

                  ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ 
 

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các 

cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, hiện nay, nhiều đảng bộ trong cả nước đã cụ thể hóa 

các nội dung, trong đó công tác xây dựng văn kiện và nhân sự được đặc biệt coi trọng. 

Theo Chỉ thị số 36-CT/TƯ ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến 

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo công tác chuẩn bị và 

tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng phải 

được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; đặc biệt là phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững 

nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Ðảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ 

chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị,… 

Việc phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương phải thể hiện đầy đủ trong quá trình 

chuẩn bị và tổ chức đại hội, từ xây dựng các văn kiện trình đại hội đến công tác nhân sự. 

Nhìn thẳng và đánh giá đúng sự thật 

Trong tổng thể nội dung của đại hội Đảng, báo cáo chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, 

bởi nó vừa là sự tổng kết chặng đường 5 năm tại đơn vị, vừa xác định phương hướng 5 năm tới, 

đặt tiền đề cho những năm tiếp theo. Chính vì vậy, khi đề cập đến nội dung Báo cáo chính trị, 

đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức 

Trung ương chỉ đạo: Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng tình hình, 

kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, kết quả thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”; làm rõ 

ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; trách nhiệm của cấp ủy, nhất là 

người đứng đầu. Ðồng thời, các đảng bộ cần thảo luận, dự báo sát tình hình, đề ra mục tiêu 

nhiệm vụ 05 năm tới, vừa bảo đảm tiến trình để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước 

công nghiệp theo hướng hiện đại, vừa có tính khả thi cao. 

Quán triệt tinh thần chỉ đạo, nhiều cấp ủy cơ sở đã chuẩn bị chu đáo cho việc tổ 

chức đại hội 

Đồng chí Ma Thế Hồng - Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa (Tuyên Quang) cho biết: Để thực 

hiện tốt việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, Huyện ủy Chiêm Hóa thành lập 7 tổ công tác giúp Ban 

thường vụ Huyện ủy thẩm định các nội dung văn kiện đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đến 

nay, Chiêm Hóa đã thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 7. Huyện tổ chức các hội nghị 

lấy ý kiến nhằm tiếp thu một cách toàn diện từ thể thức đến nội dung, từ tổng quát đến chi tiết, 

đặc biệt chú trọng đến việc lấy ý kiến tham gia vào các vấn đề trọng tâm lớn của huyện đã đạt 

được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo… Các 
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vấn đề nêu là kết quả của quá trình đánh giá, khảo sát thực tế. Địa phương có thế mạnh gì phải 

xây dựng định hướng phát triển thế mạnh đó chứ không thể thế mạnh của địa phương này sẽ là 

kế hoạch của địa phương kia… Tất cả các nội dung đều được đánh giá trên tinh thần “nhìn 

thẳng vào sự thật”, “đánh giá đúng sự thật”. 

Xác định Báo cáo chính trị là “linh hồn” của đại hội, Huyện ủy Phú Lương (Thái 

Nguyên) đặc biệt coi trọng, chỉ đạo việc xây dựng dự thảo văn kiện của các cấp ủy đảm bảo 

chất lượng, đồng thời, có hướng dẫn xây dựng văn kiện một cách cụ thể. Đồng chí Ma Văn Rục 

- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Lương cho biết: Huyện ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ 

phải đầu tư thỏa đáng cho công tác xây dựng văn kiện, phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần dân 

chủ. Các đảng bộ cấp xã phải xác định rõ yếu tố đột phá, thế mạnh của địa phương để tập trung 

tìm giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy thế mạnh trong nhiệm kỳ tới. Việc xây dựng chỉ 

tiêu phải rõ ràng, cụ thể, tránh chung chung, dàn trải. Điều quan trọng nữa là các cấp ủy cần 

nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém của nhiệm kỳ trước, qua đó nghiêm 

túc rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục... 

Đối với quận Tây Hồ (Hà Nội), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Quận ủy cho biết, 

để chuẩn bị chu đáo cho Báo cáo chính trị, quận rất chú trọng khâu chuẩn bị và duyệt văn kiện. 

Cùng với những kết quả đã đạt được, những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2011 - 2015 

cũng được chỉ rõ để rút kinh nghiệm, đồng thời xây dựng các mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 

tiếp theo. Trước khi đưa vào đóng góp ý kiến tại đại hội cấp cơ sở, quận đã lấy ý kiến các tổ 

chức đoàn thể chính trị, cán bộ chủ chốt… để có lựa chọn tốt nhất cho phương hướng phát triển 

của quận trong 5 năm tới, trong đó chú trọng đến xây dựng các giải pháp mang tính thực tiễn và 

đột phá… Dựa trên những lợi thế về cảnh quan, văn hóa, di tích lịch sử…, quận đã đề ra mục 

tiêu phấn đấu xây dựng quận du lịch văn hóa của Thủ đô. 

Tại Hà Tĩnh, tỉnh đã lập các đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị đại hội tại cơ sở. Tại 

hai cuộc họp gần đây của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đối với đoàn công tác kiểm tra việc 

chuẩn bị đại hội tại cơ sở cho thấy, nội dung Báo cáo của một số cơ sở vẫn nặng về liệt kê số 

liệu, làm theo khuôn mẫu có sẵn từ nhiệm kỳ trước, bố cục rập khuôn, chưa thể hiện được nét 

mới, nhất là thiếu sự tổng kết thực tiễn tại đơn vị một cách sâu sắc, chưa đi sâu các vấn đề cốt 

lõi trong công tác xây dựng Đảng… Từ thực trạng đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự đã 

nhấn mạnh: Báo cáo chính trị phải đổi mới, phải tập trung làm cho rõ những nội dung căn bản, 

có điểm nhấn, có bản sắc của địa phương, là sản phẩm từ thực tiễn của đơn vị. Vì thế, nếu Báo 

cáo chưa chuẩn bị tốt thì dứt khoát chưa được tổ chức đại hội. 

Chú trọng theo hướng đổi mới công tác nhân sự 

Đối với việc chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng, dù bất kỳ ở cấp nào, công tác nhân sự luôn 

được đặc biệt coi trọng. Vấn đề được nhiều người quan tâm khi tổ chức đại hội Đảng là làm thế 

nào để lựa chọn được những người xứng đáng nhất, bởi chất lượng đội ngũ cấp ủy có tốt mới đủ 

sức lãnh đạo đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ do đại hội đề ra. Hơn nữa, công tác nhân sự đại hội 

Đảng không chỉ là công việc của Đảng, mà đó còn là sự quan tâm, kỳ vọng của nhân dân, mong 

muốn các tổ chức của Đảng sáng suốt lựa chọn được những người xứng đáng, đảm đương các 

vị trí trong hệ thống chính trị các cấp. 

Xác định tầm quan trọng của công tác nhân sự, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy 

Rứa nêu rõ: Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, 

quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy phải căn cứ vào quy 

hoạch cán bộ; đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có 

triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số để 

tham gia cấp ủy. 
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Quán triệt tinh thần đó, Huyện ủy Quỳnh Phụ (Thái Bình) tập trung kiện toàn, củng cố 

nhân sự cấp ủy từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy 

định, có tính kế thừa, phát triển; thực hiện đúng các quy trình theo hướng dẫn của Trung ương. 

Đồng chí Nguyễn Quang Cơ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh 

Phụ cho biết: Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy nói chung căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời 

chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân sự mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất 

là cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ để bầu tham gia cấp ủy. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy những 

đồng chí không gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi 

phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Đến nay, các xã, 

thị trấn đã cơ bản hoàn thành phương án nhân sự. 

Đồng chí Đào Xuân Yên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết: Huyện ủy đã 

rà soát và kiện toàn trước một bước để chuẩn bị nhân sự cho đại hội, trong đó có việc mạnh dạn 

bố trí một số cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào một số chức danh quan trọng trong các phòng, ban của 

UBND, Huyện ủy; thay một số cán bộ chủ chốt cấp xã do vi phạm, yếu kém trong chỉ đạo, điều 

hành. Trong khâu chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Huyện ủy coi trọng tiêu chuẩn về lập trường tư 

tưởng chính trị, có năng lực thực tiễn được thể hiện bằng hiệu quả công việc, có uy tín trong 

Đảng, trong nhân dân. Đặc biệt, cán bộ phải có tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm 

bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; phong cách công tác khoa học, dân chủ, sâu 

sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... 

Trong khâu chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ (Hà Nội) Ngọ Duy 

Hiểu nhấn mạnh, đây là dịp chỉnh đốn Đảng về nhân sự, đồng thời xác định hướng phát triển 

của huyện trong giai đoạn tới. Vì thế, việc đánh giá lại đội ngũ cán bộ rất quan trọng. Thước đo 

đánh giá cán bộ chính là tính hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Nếu địa phương làm chậm, để 

xảy ra nhiều vụ việc phức tạp hoặc phong cách lãnh đạo của cán bộ không đáp ứng yêu cầu, 

không thể hiện tinh thần đổi mới, Huyện ủy sẽ luân chuyển, thay thế. Phúc Thọ đặc biệt quan 

tâm đến những nhân tố mới, nhân tố trẻ, có năng lực và nằm trong quy hoạch, bố trí đảm nhiệm 

cương vị cao, giúp cho cán bộ phát huy năng lực, cống hiến tài năng và sức trẻ phục vụ Đảng, 

phục vụ nhân dân... 
 

      Thu Hà  

       (dangcongsan.vn - Ngày 26/3/2015) 
 

 
 

THẢO LUẬN CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI: PHẢI ĐỔI MỚI HƠN NỮA 
 

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện tại đại hội Đảng là nội dung quan 

trọng trong việc tổng kết, đánh giá tình hình, để đề ra phương hướng, mục tiêu, cùng 

những giải pháp đúng và trúng trong nhiệm kỳ tới. Làm thế nào để khắc phục cách làm 

cũ, phát huy trí tuệ, dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, đặng tìm ra tiếng 

nói chung, có cơ sở lý luận và thực tiễn, hoạch định những chủ trương, chính sách phù 

hợp với cuộc sống, với sự vận động của thực tiễn? 

Dự nhiều đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở vừa qua, nhiều đại biểu cho rằng, cùng với 

những đại hội được tổ chức tương đối tốt việc thảo luận, ở không ít nơi chất lượng đóng góp ý 

kiến vào các văn kiện đại hội còn thấp. Chất lượng “thấp” thể hiện ở chỗ: Cách làm quá cũ, nơi 

nào nội dung thảo luận cũng giống nhau. Nếu đem bản tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo 

báo cáo chính trị của can chấp hành (BCH) đảng bộ tỉnh ở huyện này so sánh với huyện kia 
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thấy không khác nhau là mấy. Thậm chí có sự “sao chép” từng phần, từ nội dung báo cáo đến 

phương hướng nhân sự. 

Về thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH ở cấp mình, tình hình cũng 

tương tự. Thông thường có từ bảy đến mười ý kiến tham luận, đều được chuẩn bị trước, rất ít có 

thảo luận, tranh luận tại hội trường. Ý kiến phát biểu thường theo “mẫu” như sau: 1- Nhất trí, 

thống nhất cao với báo cáo của BCH đảng bộ; 2- Đi sâu phân tích làm rõ thêm một số vấn đề 

sau đây; 3- Về phương hướng, đề nghị quan tâm, tăng cường hơn nữa, coi trọng hơn nữa công 

tác... Ấy là chưa kể những bản tham luận kéo dài tới nửa giờ đồng hồ, chủ yếu liệt kê số liệu, 

báo cáo thành tích của cơ sở mình, ngành mình. 

Trước những ý kiến “miên man” như thế, chúng tôi thấy rất ít khi đoàn chủ tịch có ý kiến 

nhắc nhở. Cũng rất ít có những gợi ý để đại biểu nói thẳng vào những vấn đề trọng tâm, không 

sa vào những quan điểm, nguyên lý trừu tượng. Chẳng hạn có đại biểu phát biểu về việc bồi 

dưỡng lý luận cho cán bộ cơ sở. Đồng chí ấy nói say sưa về những tác động của suy thoái kinh 

tế thế giới, dự báo tình hình trong những năm tới, về kinh tế nước ta đang phục hồi chậm, đi lên 

theo “hình đế giầy”, rồi sự lồi lõm trong thế giới phẳng... Cách thảo luận như vậy là lạc sang 

một buổi nói chuyện thời sự, hoặc giảng dạy ở trung tâm bồi dưỡng chính trị. Vì lạc đề như thế, 

cho nên ở một vài nơi, người nói cứ nói, người nghe cứ việc... nói chuyện riêng và mở máy 

iphone tranh thủ lướt mạng. 

Đáng chú ý là, tình trạng tham luận để “lấp chỗ trống”. Thông thường vào lúc chuẩn bị 

chờ kết quả kiểm phiếu bầu cấp ủy, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên sẽ có một số tham luận khá 

chung chung, như: “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ đối với công tác xây dựng nông thôn 

mới”; “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong các trường đại học, cao đẳng”... Và 

tham luận nào cũng nêu lên những giải pháp, nhưng là giải pháp ai cũng đã nghe, đã biết, vì 

nghị quyết đã nêu rõ. Điều cần nhất là đảng bộ chúng ta cần bắt đầu từ đâu, làm việc này trong 

bao lâu, nguồn ngân sách nào, phân công ai làm... thì không rõ. Thành ra người nghe chỉ nhớ 

mấy câu khẩu hiệu và tinh thần quyết tâm. Một tham luận như thế là vô bổ, có một chút định 

hướng, nhưng không rõ định tính, định lượng. 

Ở nhiều đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, phần đóng góp ý kiến về công tác xây dựng 

Đảng còn ít. Có chăng cũng chỉ bàn đến những vấn đề dễ nói hơn cả, đó là tiếp tục phấn đấu 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tiếp tục thực hiện thật tốt 

Nghị quyết Trung ương 4, Khóa 11, về xây dựng Đảng; đổi mới công tác dân vận, tăng cường 

mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân... Rất ít đại biểu thảo luận, hoặc tranh luận về những 

vấn đề nghe thấy, nhìn thấy từ chính cơ sở của mình. Chẳng hạn, vì sao một số nghị quyết chỉ 

nằm trên giấy, không được thực hiện nghiêm túc? Có nên tổ chức chi bộ ghép ở khu dân cư 

không? Đầu vào cán bộ cấp phường nên thế nào? Vì sao tình trạng tham nhũng lại diễn ra ở 

ngay những xã nghèo nhất, ở những lĩnh vực nhạy cảm nhất, như tham ô của các đối tượng 

chính sách? Thảo luận về những vấn đề thiết thực như vậy sẽ góp phần đổi mới tư duy, tìm ra 

cách làm tốt nhất để phát huy sức mạnh tại chỗ của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng. 

Không cần thiết phải hô hào nâng cao tính chiến đấu. Chính những điều mà chúng ta đang bàn, 

làm sao cho tốt, cho có hiệu quả, cho dứt điểm, thế là đã thể hiện tính chiến đấu. Khi hôm nay 

chúng ta nói, là đã nghĩ đến việc làm của ngày hôm sau. Việc gì ngoài tầm tay, việc gì còn chưa 

chín thì chưa nên nói. 

Để tiếp cận chân lý, con đường ngắn nhất là từ thực tiễn, xuất phát từ nền tảng lý luận cơ 

bản, vững chắc. Nhưng không phải mọi chân lý đều nhất thành bất biến. Toàn bộ quá trình hoạt 

động, tư duy sáng tạo của con người giúp chúng ta nhận diện chân lý, và tiếp cận chân lý. Đại 

hội Đảng là nơi tập trung trí tuệ của những người tiên phong, tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ. 



“Niềm tin và trọng trách”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số đặc biệt 01 (số 09/2015) 38 

Các đại biểu bao gồm những người vừa đã qua đào tạo về lý luận chính trị, vừa trực tiếp lãnh 

đạo, chỉ đạo và trực tiếp tham gia sản xuất, công tác. Đây là nơi tập hợp những ý kiến sát cuộc 

sống, nơi cùng nhau bàn thảo, đánh giá một cách khái quát, khách quan, toàn diện tình hình, kể 

cả việc nhìn lại và dự báo. Bởi vậy, đại hội Đảng cấp trên cơ sở và nhất là sắp tới bước đại hội 

Đảng cấp tỉnh, thành phố, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng thảo luận. 

Có mấy vấn đề cần lưu ý: 

- Các tham luận chuẩn bị trước phải thể hiện đó là ý kiến đã tìm hiểu, suy nghĩ thấu đáo 

của đại biểu và của tổ chức Đảng nơi đồng chí đó tham gia đoàn đại biểu, nên tranh thủ ý kiến 

của cấp ủy, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhất là những lĩnh vực, những sự kiện mới và phức 

tạp. 

- Mỗi bản tham luận chỉ nên phát biểu ngắn gọn trong vòng 5 đến 7 phút, đi sâu vào một 

vấn đề, không nên liệt kê, phân tích, diễn giải, nêu quá nhiều dẫn chứng. Một ý kiến hay là ý 

kiến thẳng thắn, không nói một chiều, bày tỏ sự tán đồng, mà bám sát thực tiễn, nêu được vấn 

đề khác với những điều đã được trình bày trong báo cáo chính trị, để đại hội tranh luận. 

- Một ý kiến hay không “khuyên” phải làm thế này, thế kia, mà chỉ rõ rằng, tôi xin nêu 

cách làm như thế này, dự kiến sẽ gặp khó khăn này. Khi gặp tình huống sẽ phải xử lý ra sao. 

Trách nhiệm của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền và của các đoàn thể quần chúng? 

- Nên có những ý kiến tranh luận trong đại hội. Những vấn đề có thể tranh luận là: Đánh 

giá những thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân đã đúng chưa, nhất là nguyên nhân 

chủ quan, nguyên nhân thuộc về cấp ủy, người đứng đầu? Mục tiêu đề ra cho 5 năm             

2015 - 2020 như vậy là cao hay thấp, nên điều chỉnh mức nào là vừa? Các giải pháp như vậy có 

chung chung, theo kiểu “một mục tiêu quá nhiều mũi tên” không, đã rõ trách nhiệm của cấp ủy 

và các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa? Cơ cấu cán bộ đã hợp lý chưa, đối với địa 

phương, ngành mình cần nhấn mạnh những tiêu chuẩn, phẩm chất nào của cán bộ chủ chốt? 

- Đối với đoàn chủ tịch đại hội khi điều hành có thể bổ sung vào chương trình những ý 

kiến phát biểu tại chỗ, không nhất thiết căn cứ vào sự chuẩn bị, phân công từ trước. Có thể gợi ý 

một vài vấn đề cụ thể phù hợp với tình hình thảo luận tại đại hội để đại biểu có thể phát huy dân 

chủ, chúng ta cần những ý kiến phản biện ngay trong đại hội. Khi kết luận phần thảo luận cần 

nêu rõ những vấn đề mới được bổ sung; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; những giải 

pháp, chỉ tiêu xin ý kiến đại hội cho bổ sung, điều chỉnh, v.v. 

… 

Tư duy mới, nhận thức mới sẽ soi đường cho cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt vì sự 

phát triển nhanh và bền vững. Tất cả những điều đó bắt đầu từ quá trình chuẩn bị đại hội Đảng 

các cấp, nhất là trong quá trình diễn ra đại hội. Một đại hội thành công là đại hội hoàn thành tốt 

cả hai nội dung lớn: Thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thật sự có giá trị tổng kết thực tiễn và 

góp phần bổ sung vào lý luận, và bầu được một BCH bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thật sự tiêu 

biểu cho trí tuệ, phẩm chất, năng lực của đảng bộ. Với ý nghĩa đó, việc thảo luận, đóng góp ý 

kiến vào các văn kiện đại hội là công việc khó và hệ trọng. Nó đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao 

của mỗi đại biểu, của đoàn chủ tịch. Nó đòi hỏi sự công phu nghiên cứu một cách toàn diện, có 

hệ thống những chủ trương, đường lối, mục tiêu được xác định từ các nhiệm kỳ trước, từ đó, 

làm căn cứ xây dựng phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. Nó đòi hỏi sự trân trọng, 

lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, để sao cho nghị quyết của Đảng được quần chúng 

tin tưởng, ủng hộ và tổ chức thực hiện sáng tạo, nhanh chóng đi vào cuộc sống. 
 

                                                                                         Hải Đường 

  (Báo Nhân dân hàng tháng - Tháng 8/2015 - Số 220) 
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MẤY VẤN ĐỀ QUA ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2015 - 2020 
 

Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 

30/5/2014, của Bộ Chính trị về “Đại hội 

đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng” quy 

định: Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng tiến 

hành từ tháng 4 và hoàn thành trong 

tháng 6/2015; đại hội đại biểu đảng bộ 

huyện, quận, cấp trên cơ sở và tương 

đương hoàn thành trong tháng 8/2015; đại 

hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố, 

đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành 

từ tháng 9 và hoàn thành trong tháng 

10/2015. 

Đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở đã 

tổ chức đại hội bảo đảm nguyên tắc, trình 

tự, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu 

rộng và cơ bản hoàn thành theo các yêu 

cầu của Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. 

Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn 

bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội 

đảng bộ các cấp lần này được ban hành sớm 

và có nhiều nội dung mới so với nhiệm kỳ 

đại hội trước, nhất là có một số điểm mới 

trong Quy chế Bầu cử trong Đảng mới ban 

hành. Vì vậy, sau khi có Chỉ thị của Bộ 

Chính trị, Quy chế Bầu cử trong Đảng và 

hướng dẫn của các ban đảng Trung ương, các 

tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung 

ương chủ động xây dựng kế hoạch tiến hành 

đại hội; tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng để 

nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của Trung ương; kế hoạch đại hội 

của đảng bộ cấp mình và tập trung chỉ đạo 

đại hội điểm ở một số cơ sở để rút kinh 

nghiệm. 

Theo kế hoạch của các tỉnh ủy, thành 

ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp 

ủy lựa chọn và chỉ đạo đại hội điểm ở 1.463 

tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 936 tổ chức 

cơ sở Đảng đại hội điểm để rút kinh nghiệm 

và 399 tổ chức cơ sở Đảng thực hiện thí điểm 

chủ trương “Đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp 

bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư”. Như 

vậy, trong tháng 3 và đầu tháng 4/2015, các 

đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành 

đại hội ở các điểm (Khánh Hòa đại hội điểm 

từ tháng 2/2015). Sau đại hội ở các điểm, các 

cấp ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và 

triển khai trên diện rộng. Đến cuối tháng 

5/2015, nhiều tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc 

Trung ương đã cơ bản đại hội xong đối với 

các đảng bộ xã, phường, thị trấn và phấn đấu 

bảo đảm đúng thời gian, tiến độ đại hội theo 

chỉ thị của Bộ Chính trị. 

1- Khái quát một số ưu điểm và kết 

quả: 

Nhìn chung, đại hội của các tổ chức 

cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều thực 

hiện đầy đủ 4 nội dung và đạt kết quả tốt, cơ 

bản đáp ứng yêu cầu nội dung đề ra. Thời 

gian tiến hành đại hội của các đảng bộ, chi bộ 

cơ sở từ 1 - 2 ngày (kể cả thời gian họp trù 

bị); có một số ít cơ sở đại hội thực hiện 3 nội 

dung, do tiến hành đại hội sớm nên chưa có 

các dự thảo văn kiện của Trung ương. 

Các cấp ủy cấp trên coi trọng và tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác 

chuẩn bị và tổ chức đại hội ở cơ sở. Nhiều 

ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện 

chủ động sớm xây dựng kế hoạch, lựa chọn 

các điểm và chỉ đạo đại hội trước ở một số cơ 

sở đại diện cho các loại hình tổ chức cơ sở 

Đảng để rút kinh nghiệm; thành lập các tổ 

công tác của cấp ủy theo dõi, chỉ đạo đại hội 

ở các điểm; phân công các đồng chí ủy viên 

Ban thường vụ, cấp ủy viên phụ trách các địa 

bàn, nhất là những nơi có khó khăn; chỉ đạo 

sát sao, hướng dẫn cụ thể và thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra và giúp đỡ cơ sở cả trước, 

trong và sau đại hội. Do vậy, công tác chuẩn 

bị và tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở 

Đảng, nhất là những đơn vị làm điểm được 

tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, hướng 

dẫn của cấp trên và đạt kết quả tốt, cơ bản 

đáp ứng yêu cầu, nội dung và tiến độ thòi 

gian theo quy định của Trung ương. Sau khi 

kết thúc đại hội ở các điểm, nhiều ban 

thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy cấp 
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trên trực tiếp của cơ sở đã tổ chức hội nghị 

rút kinh nghiệm, đồng thời thông báo bằng 

văn bản đến các cấp ủy trực thuộc trước khi 

triển khai trên diện rộng. Quá trình chuẩn bị 

các nội dung trình đại hội (báo cáo chính trị, 

báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, 

phương án nhân sự, dự thảo nghị quyết đại 

hội...) được cấp ủy cấp trên chỉ đạo chặt chẽ, 

thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của cấp 

trên. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của cấp 

ủy, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng 

viên; tạo không khí dân chủ, đoàn kết, phấn 

khởi trước và trong đại hội. Việc xây dựng 

báo cáo chính trị của cấp ủy trình đại hội 

được lấy ý kiến tham gia của các tổ chức 

Đảng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và cán 

bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương, cơ 

quan, đơn vị đã nghỉ hưu bằng các hình thức 

thích hợp. Đề án nhân sự cấp ủy, ban thường 

vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự đại 

hội đảng bộ cấp trên tiến hành theo quy trình 

và được cấp ủy cấp trên trực tiếp thẩm định 

kỹ trước khi phê duyệt. Chương trình và 

công tác tổ chức, điều hành đại hội được cấp 

ủy chuẩn bị khá chi tiết, cụ thể và văn bản 

hóa nên ít xảy ra lúng túng, sai sót. Hầu hết 

đảng viên, đại biểu dự đại hội đã nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và thực 

hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của đảng 

viên trong đại hội. 

Công tác chuẩn bị nhân sự và việc bầu 

cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư 

và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên 

bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo 

hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp 

trên. Hầu hết ở các đại hội và hội nghị cấp ủy 

chỉ bầu một lần đủ số lượng và cơ bản đúng 

với phương án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị. 

Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, tuổi trẻ cơ bản bảo 

đảm yêu cầu, nhiều nơi vượt tỷ lệ so với quy 

định của Trung ương đề ra. Qua tổng hợp kết 

quả bầu cử cấp ủy ở 45 đại hội điểm cho 

thấy: Hầu hết các đại hội chỉ bầu một lần đủ 

số lượng cấp ủy do đại hội quyết định (chỉ có 

3 nơi bầu thiếu số lượng do chưa chuẩn bị 

được nhân sự trẻ đủ tiêu chuẩn, sẽ tiếp tục 

chuẩn bị và kiện toàn sau đại hội); số dư bầu 

cử ban chấp hành phổ biến từ 15% - 20%, 

bầu cử ban thường vụ khoảng 20%. Tỷ lệ nữ 

tham gia cấp ủy bình quân đạt 20,5%, trong 

đó có một số nơi đạt trên 30%, cao nhất là 

phường Mẫn Thái, thành phố Đà Nẵng đạt 

46,7%; nhiều nơi có nữ tham gia ban thường 

vụ, đặc biệt là phương 3, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh và xã Sơn Kiên, 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang có 60% nữ 

tham gia ban thường vụ. Tỷ lệ cấp ủy viên trẻ 

(35 tuổi trở xuống) đạt 18,9%, cao hơn 

nhiệm kỳ trước 0,8%, một số nơi số cấp ủy 

viên trẻ đạt tỷ lệ cao, như xã Đông Thành, 

huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đạt 46,7%; xã 

Báo Đáp, huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái đạt 

38,5%; xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh 

Kiên Giang đạt 40%; tỷ lệ cấp ủy viên mới 

tham gia là 25,6%. 

Đại hội đảng bộ các cấp lần này là đại 

hội đầu tiên thực hiện Quy chế Bầu cử trong 

Đảng. Do Quy chế Bầu cử trong Đảng có 

những quy định mới rất cụ thể, chặt chẽ trong 

việc ứng cử, đề cử, nên việc bầu cử cấp ủy, 

ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và bầu đại 

biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên được tiến 

hành thuận lợi; tăng cường kỷ cương, kỷ luật 

trong Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm của 

cấp ủy và đảng viên trong đại hội; kết quả 

bầu cử tập trung cao; không có tình trạng 

danh sách bầu cử có số dư quá lớn so với số 

lượng cần bầu như các kỳ đại hội trước đây. 

2 - Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội 

ở các tổ chức cơ sở Đảng cũng bộc lộ một 

số hạn chế sau: 

Một là, một số cấp ủy cấp trên trực 

tiếp của cơ sở chưa làm tốt việc quán triệt 

những nội dung mới trong Chỉ thị của Bộ 

Chính trị, Quy chế Bầu cử trong Đảng và các 

hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng 

bộ các cấp lần này cho cán bộ, đảng viên ở 

cơ sở; chưa hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc 

chuẩn bị nội dung và phương pháp điều 

hành, tổ chức đại hội, nên không ít cấp ủy cơ 

sở nắm chưa chắc và còn lúng túng trong 

điều hành; việc lựa chọn những cơ sở tiến 
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hành đại hội điểm chưa toàn diện, còn tập 

trung nhiều vào đảng bộ xã và những tổ chức 

cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; cá biệt, 

có nơi chưa chuẩn bị kỹ phương án nhân sự 

chủ chốt, không nắm chắc tình hình tư tưởng 

của cán bộ, đảng viên trước đại hội để có 

biện pháp giải quyết, dẫn đến một số cán bộ 

chủ chốt dự kiến tái cử nhưng không trúng 

cử, ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng của 

cán bộ, đảng viên và kết quả đại hội. 

Hai là, một số báo cáo chính trị của 

cấp ủy cơ sở còn dài, dàn trải và chưa sát với 

tình hình cụ thể của địa phương, nhiều báo 

cáo còn nặng về kể lể thành tích, liệt kê số 

liệu, chưa thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, 

khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân của 

những hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên 

nhân chủ quan; chưa xác định rõ nhiệm vụ 

trọng tâm và các giải pháp cụ thể để thực 

hiện cho tương xứng với nhiệm vụ đề ra 

trong nhiệm kỳ tới. Nội dung kiểm điểm, 

đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng 

Đảng còn sơ sài, không có địa chỉ; chưa làm 

rõ thực trạng tình hình suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 

viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; 

đánh giá kết quả việc đẩy mạnh học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

còn chung chung, hình thức, chưa thực chất. 

Ba là, báo cáo kiểm điểm của một số 

cấp ủy chưa thẳng thắn kiểm điểm trách 

nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

và nội dung còn trùng lặp nhiều với báo cáo 

chính trị; chưa mạnh dạn tự phê bình và phê 

bình, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém và 

trách nhiệm của tập thể, cá nhân các cấp ủy 

viên; chưa chỉ rõ những nguyên nhân chủ 

quan nên chưa đề ra được biện pháp khắc 

phục khuyết điểm một cách cụ thể, thuyết 

phục trong nhiệm kỳ tới. Dự thảo nghị quyết 

của một số đại hội còn dài, chưa đi vào 

những trọng tâm, trọng điểm (như báo cáo 

chính trị rút gọn) nên đại biểu đại hội khó 

tham gia ý kiến trước khi biểu quyết thông 

qua. 

Bốn là, không khí thảo luận ở nhiều 

đại hội chưa thực sự sôi nổi; số lượng ý kiến 

thảo luận còn ít và chất lượng chưa cao 

(nhiều nơi chỉ có 2 - 3 ý kiến và chủ yếu đọc 

văn bản đã được phân công chuẩn bị trước); 

ý thức của một số đảng viên yếu, không ít 

nơi vẫn có phiếu trắng khi bầu cử cấp ủy. Đa 

số các đại hội chỉ thông qua báo cáo tổng hợp 

ý kiến thảo luận từ các chi bộ vào các dự 

thảo văn kiện của cấp trên, không có ý kiến 

thảo luận trực tiếp tại đại hội. 

Năm là, một số cơ sở thực hiện thí 

điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực 

tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư 

còn lúng túng trong điều hành công tác bầu 

cử nên mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến 

chương trình đại hội. Khi bầu cử cấp ủy, tỷ lệ 

số dư trong danh sách bầu cử so với số lượng 

cần bầu còn ít (nhiều nơi chỉ bầu trong danh 

sách do cấp ủy đề cử, không có đảng viên 

nào ứng cử, đề cử tại đại hội); tỷ lệ đổi mới 

cấp ủy nhìn chung còn thấp, nhiều nơi chưa 

đạt yêu cầu đề ra; tỷ lệ cấp ủy viên đại diện 

các chi bộ ở khu dân cư ở các xã, phường 

còn thấp; một số cấp ủy cơ sở chuẩn bị nhân 

sự chưa thật kỹ, cấp ủy cấp trên không nắm 

chắc tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo nên có 

một số cán bộ chủ chốt ở cơ sở không trúng 

cử Ban chấp hành hoặc trúng cử Ban chấp 

hành nhưng không trúng cử Ban thường vụ 

theo dự kiến của cấp ủy. 

Những hạn chế, thiếu sót trên là do: 

Một số cấp ủy chuẩn bị nội dung đại hội 

chưa kỹ, thiếu khoa học; chưa nắm chắc tình 

hình tư tưởng của đảng viên trước đại hội để 

lãnh đạo, nên có trường hợp cán bộ chủ chốt 

đủ tiêu chuẩn, nhưng không trúng cử cấp ủy; 

trình độ, năng lực của một số thành viên tổ 

công tác của cấp ủy cấp trên còn hạn chế. 

Mặt khác, do trình tự bầu cử cấp ủy trong 

Quy chế Bầu cử trong Đảng quy định đoàn 

chủ tịch đại hội đề cử danh sách nhân sự do 

cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị trước khi 

tiến hành ứng cử, đề cử tại đại hội, nên hầu 

hết các đại hội không có đảng viên ứng cử, 

đề cử; chỉ bầu theo danh sách đề cử của cấp 
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ủy nên số dư so với số lượng cần bầu ít, chỉ 

đạt trên dưới 15%. Vì vậy, có ý kiến cho 

rằng, việc quy định số dư tối đa không quá 

30% so với số lượng cần bầu chỉ phù hợp với 

việc bầu cử từ cấp huyện trở lên; chưa thật 

phù hợp với ở cơ sở vì số lượng bầu cử cấp 

ủy và ban thường vụ ở cơ sở không nhiều. 

3 - Để tổ chức tốt đại hội các tổ chức 

cơ sở Đảng còn lại và đại hội đảng bộ cấp 

trên cơ sở. 

Thứ nhất, ban thường vụ các tỉnh ủy, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 

cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở 

Đảng cần rút kinh nghiệm ở những nơi đã đại 

hội, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

đối với những nơi chưa tiến hành (cả ở cơ sở 

và cấp trên trực tiếp cơ sở), nhất là đối với 

những đơn vị yếu kém, có nhiều khó khăn về 

cán bộ. 

Thứ hai, các cấp ủy cần đề cao trách 

nhiệm, chủ động chuẩn bị thật tốt cả báo cáo 

chính trị và công tác nhân sự đại hội. Báo cáo 

chính trị cần đánh giá đúng thực trạng tình 

hình địa phương, cơ quan, đơn vị; coi trọng 

việc đề ra các giải pháp mang tính đột phá, 

có hiệu quả thiết thực. Báo cáo kiểm điểm 

của cấp ủy cần đánh giá sâu về vai trò, trách 

nhiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện 

nghị quyết của đại hội cấp mình và các nghị 

quyết, chỉ thị của cấp trên. Đặc biệt, cần 

kiểm điểm, đánh giá sâu sắc việc thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4        

(Khóa XI) về xây dựng Đảng, đề ra lộ trình  

và biện pháp cụ thể để đấu tranh, ngăn chặn, 

khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và 

trong xã hội hiện nay. 

Thứ ba, các thành viên đoàn chủ tịch 

đại hội và trưởng ban kiểm phiếu cần nghiên 

cứu kỹ các văn bản, đặc biệt phải nắm vững 

trình tự, thủ tục bầu cử theo Quy chế Bầu cử 

trong Đảng. Nắm bắt kịp thời tư tưởng của 

đảng viên, đại biểu đại hội; phát huy dân chủ, 

thực hiện tốt việc ứng cử, đề cử tại đại hội để 

tăng thêm số dư khi bầu cử ban chấp hành, 

bầu ban thường vụ. 

Thứ tư, các đại hội cần dành thời gian 

thỏa đáng cho phần thảo luận và thực sự phát 

huy dân chủ trong Đảng, làm rõ và sâu sắc 

thêm các văn kiện trình đại hội, nhất là 

những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong 

thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; 

tập trung bàn các nhiệm vụ trọng tâm, giải 

pháp đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. 

Thứ năm, cùng với việc chuẩn bị và tổ 

chức đại hội, các cấp ủy tăng cường lãnh đạo 

thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác 

thông  tin, tuyên truyền, tạo khí thế sôi nổi, 

phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau đại 

hội. 
 

Nguyễn Đức Hà 

(Tạp chí Cộng sản - Tháng 6/2015 - Số 102)

 

 
 

ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ TRÊN TOÀN QUỐC ĐÃ CƠ BẢN HOÀN THÀNH 
 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đến thời điểm này, đại hội đảng cấp cơ sở đã cơ 

bản hoàn thành. 

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương 

Đảng, Nguyễn Ngọc Lâm những vấn đề về đại hội đảng cấp cơ sở và những nội dung cần tập 

trung chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở. 

PV: Đến 30/6/2015, các địa phương trong cả nước đã cơ bản hoàn thành đại hội Đảng 

cấp cơ sở. Ông đánh giá như thế nào về kết quả tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở? 

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm: Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại 
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hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Quy chế bầu cử 

trong Đảng và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, nhất là Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ 

chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung 

ương đã tập trung rất cao chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đảm bảo tiến độ, thời gian, nội 

dung theo quy định của Trung ương và chất lượng được nâng lên rất nhiều so với các nhiệm kỳ 

trước đây. 

Sau chỉ đạo đại hội điểm, thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban 

thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội ở 1.463 đảng bộ, chi bộ cơ sở (1.064 đảng bộ, chi bộ 

đại hội điểm và 399 đại hội thí điểm), các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 

đảng bộ cấp trên cơ sở đã kịp thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội đại trà. 

Tính đến 30/6/2015, đã có 56.317/56.519 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Đảng tiến 

hành đại hội, chiếm 99,64% tổng số tổ chức cơ sở Đảng. Đây là một tỷ lệ rất cao. Trong đó, 38 

tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương hoàn thành sớm so với thời gian quy định như: Ninh 

Thuận, Sóc Trăng, Yên Bái, Cần Thơ, Quân đội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thái Bình, Phú Yên, 

Vĩnh Long, Bạc Liêu, Trà Vinh, Kon Tum, Ninh Bình... Đây là một trong những tiền đề quan 

trọng để có đánh giá rút kinh nghiệm sớm chuẩn bị cho tổ chức đại hội cấp trên cơ sở đạt kết 

quả tốt. 

Qua theo dõi chỉ đạo đại hội và tổng hợp chung có thể khẳng định: Đại hội đảng bộ, chi 

bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp, thể hiện qua một số kết quả nổi bật sau: 

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tổ chức rất tốt các bước tổ chức 

quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản 

hướng dẫn của các cơ quan Trung ương; đồng thời, ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện đại hội 

Đảng các cấp, ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, 

đơn vị mình và phân công chỉ đạo, theo dõi quá trình đại hội Đảng các cấp, trong đó có đại hội 

cấp cơ sở. Nhiều tỉnh đã chỉ đạo điểm cấp cơ sở, sau đó rút kinh nghiệm, phân công đôn đốc 

kiểm tra đảng bộ cấp huyện, cấp cơ sở để chỉ đạo tốt đại hội đại trà. 

Cấp ủy cấp trên cơ sở đã cụ thể hóa chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của 

các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để chỉ đạo ở cấp mình; phân công ủy viên 

ban thường vụ, cấp ủy viên, thành lập các tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tiến 

hành đại hội ở từng cơ sở; rà soát, đánh giá tình hình các đảng bộ, chi bộ cơ sở xác định những 

nơi có khó khăn, phức tạp để tập trung chỉ đạo giải quyết. 

Cấp ủy cơ sở đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung đại hội, báo 

cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành được chuẩn bị kỹ, tranh thủ được nhiều ý 

kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Báo cáo chính trị được nâng cao về chất lượng, đánh giá khách quan hơn, chính xác hơn 

về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của địa 

phương, khẳng định những kết quả đã làm được, nêu rõ những hạn chế từ đó phân tích rõ 

nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới; phương hướng, nhiệm vụ, các giải 

pháp đề ra có tính khả thi, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. 

Việc tham gia góp ý vào văn kiện của Trung ương và cấp trên trực tiếp được thực hiện 

nghiêm túc, có chất lượng. Không khí thảo luận tại đại hội sôi nổi, thẳng thắn, sâu sắc, có tính 

chiến đấu, thể hiện tinh thần dân chủ, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên 

và nhân dân. 

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt, ủy ban kiểm 

tra cấp ủy và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên được chuẩn bị tích cực, chủ động, đảm 

bảo yêu cầu, thực hiện đúng Quy chế Bầu cử trong Đảng, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, 

thể hiện tinh thần dân chủ, khách quan. 
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Đại hội bầu cử tập trung, bầu được cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu đặt ra, đảm bảo 

số lượng, đảm bảo các tỷ lệ liên quan, đúng dự kiến của cấp ủy đương nhiệm, chất lượng cấp ủy 

được đổi mới và nâng lên. 

Vấn đề dân chủ được mở rộng hơn. Nhiều nơi tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương đại 

hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội với kết quả tốt, 

đồng chí bí thư cấp ủy đều trúng cử với số phiếu cao. Tiêu biểu nhất là tỉnh Quảng Ninh, đây là 

địa phương dẫn đầu cả nước với 79% đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương này. Qua 

cách làm quyết liệt của Quảng Ninh, có thể cảm nhận được không khí dân chủ trong Đảng được 

phát huy và mở rộng, tiếng lòng của đảng bộ được gửi gắm vào tập thể ban thường vụ, vào đội 

ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương. 

Nhờ làm tốt công tác nhân sự, chất lượng cấp ủy được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. 

Tổng hợp kết quả bầu cử của 43.944/56.519 đảng bộ, chi bộ cơ sở, chiếm 77,7% đảng bộ, chi 

bộ cơ sở trong toàn Đảng cho thấy: 

Tỷ lệ cấp ủy viên tuổi trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) đạt 18,29%, nhiệm kỳ trước 15%. Những 

nơi có tỷ lệ cấp ủy viên trẻ cao là: Quảng Nam: 42,44%, Quảng Ngãi: 32,27%, Lai Châu: 

31,77%, Trà Vinh: 28,9%... 

Tỷ lệ cấp ủy viên nữ đạt 19,07%, nhiệm kỳ trước 18,1%. Những địa phương có tỷ lệ cấp 

ủy viên nữ cao là: Trà Vinh: 28,52%, Bình Dương: 27,10%, Thái Nguyên: 24,86%, Lạng Sơn: 

23,53%, Đà Nẵng: 23,69%... 

Tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số đạt 12,03%. Một số tỉnh đông đồng bào dân 

tộc thiểu số có tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số cao là: Bắc Kạn: 77%, Lạng Sơn: 

73%, Hà Giang: 63%, Quảng Ngãi: 37,08%, Quảng Nam: 32,46%, Trà Vinh: 11,88%, Sóc 

Trăng: 11,46%... 

Nhiệm kỳ này, trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị của cấp ủy viên được 

nâng lên: Tỷ lệ cấp ủy viên tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 96,75%, nhiệm kỳ trước 51,2%. 

Tỷ lệ cấp ủy viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trên đại học đạt 76,98%, nhiệm kỳ trước 47%. 

Tỷ lệ cấp ủy viên tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt 79,9%, nhiệm kỳ trước 50,5% 

(trong đó: tốt nghiệp cao cấp, cử nhân chiếm 21,79%). 

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông, đại hội Đảng cấp cơ sở còn những tồn 

tại, hạn chế gì cần lưu ý rút kinh nghiệm cho các nhiệm kỳ đại hội sau? 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm: Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, việc chỉ đạo, tổ 

chức đại hội Đảng cấp cơ sở còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Đó là: Báo 

cáo chính trị của một số cơ sở chất lượng hạn chế, nội dung dàn trải, thiếu tính khái quát, thiếu 

tính chiến đấu, không mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, sao chép báo cáo của cấp trên. 

Việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới chưa thật sát, thiếu những giải pháp 

mang tính đột phá để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đánh 

giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa sâu sắc, toàn diện. 

Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy có nhiều nội dung trùng lắp với báo cáo chính trị, 

chưa thẳng thắn tự phê bình và phê bình; chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chưa đi 

sâu phân tích làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chưa 

chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm cá nhân đối với những tồn tại, hạn 

chế. Báo cáo chưa thể hiện rõ sự đổi mới phương pháp, phong cách làm việc của tập thể cấp ủy, 

các biện pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm đề cập chưa rõ. 

Việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương, cấp trên trực tiếp và tiêu 

chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên ở một số nơi chưa cụ thể, sâu sắc. Thời gian dành cho thảo luận 
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và số lượng ý kiến thảo luận các văn kiện của cấp mình ở một số nơi còn ít, nội dung tham luận 

nặng về báo cáo thành tích, chưa tạo được không khí tranh luận tại đại hội; còn ít ý kiến thảo 

luận để làm rõ những hạn chế, yếu kém và đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm 

kỳ tới. 

Việc ứng cử, đề cử tại đại hội còn ít. Nhiều nơi việc đổi mới cấp ủy chưa đạt yêu cầu. 

Một số nơi tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số thấp hơn nhiệm kỳ 

trước. Cá biệt, một vài nơi, cấp ủy viên và ủy viên ban thường vụ vi phạm Điều 13 Quy chế Bầu 

cử trong Đảng. 

Quá trình chuẩn bị nhân sự ở một số nơi chưa mở rộng dân chủ, không nắm chắc tình 

hình cán bộ, còn gò ép, giới thiệu cả những đồng chí hạn chế về năng lực hoặc tín nhiệm thấp 

nhưng cấp ủy cấp trên chưa sát sao, chỉ đạo quyết liệt; có nơi có biểu hiện cục bộ, khép kín vận 

động không bầu cho cán bộ được cấp trên điều động, luân chuyển về cơ sở. Vì vậy, vẫn còn 

2.694 đồng chí cấp ủy viên được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử, trong đó có 199 đồng 

chí bí thư, 348 đồng chí phó bí thư và nhiều đồng chí giữ các vị trí chủ chốt ở cơ sở. Tuổi bình 

quân của một số cấp ủy cơ sở còn cao. Đổi mới cấp ủy một số nơi chưa đạt yêu cầu. 

Ở một số đại hội, công tác điều hành của đoàn chủ tịch chưa được chuẩn bị kỹ, còn bị 

động, lúng túng. Việc thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm phiếu làm chưa tốt, vì vậy kéo dài thời 

gian bầu cử, làm ảnh hưởng đến thời gian tham luận tại đại hội. 

PV: Để chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở và đại hội cấp tỉnh trong thời gian tới, theo ông, 

các đảng bộ cần tập trung vào những vấn đề gì? 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm: Để tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở và cấp tỉnh, 

các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần làm tốt một số công việc sau đây: 

Một là, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần sớm tổng kết rút kinh 

nghiệm đại hội Đảng cấp cơ sở một cách sâu sắc, chỉ ra những ưu điểm, đặc biệt là những tồn 

tại, hạn chế để rút kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp mình, 

có giải pháp khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế ở đại hội cấp cơ sở như đã nêu trên. 

Hai là, tập trung chỉ đạo thật tốt đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhất là công tác nhân sự; 

coi trọng chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại hội đại trà. 

Ba là, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp 

trên trực tiếp cơ sở kịp thời phản ánh về Trung ương để có hướng giải quyết. 

Bốn là, khẩn trương chuẩn bị và hoàn thiện các văn kiện và công tác nhân sự đại hội 

đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để báo cáo Bộ Chính trị phê 

duyệt và tiến hành đại hội vào tháng 9, tháng 10 năm 2015. 

Năm là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

lần thứ XII của Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy và tổ chức Đảng từ Trung 

ương tới cơ sở. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để đảm bảo chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ 

cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. 

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí! 

                  Hương Thủy  

       (dangcongsan.vn - Ngày 18/7/2015) 
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TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH  

SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2015 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 
 

Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng 

trong toàn đảng bộ và toàn xã hội. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp sẽ tăng thêm sức 

mạnh đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, là động lực 

thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. 

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng đó, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số    

36-CT/TW về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 

việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác 

đại hội đã được Tỉnh ủy và các cấp ủy triển khai kịp thời, sâu rộng đến các tổ chức cơ sở Đảng 

và đảng viên. Ngày 14/9/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU về tổ 

chức đại hội và hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các 

tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội của cấp ủy các cấp được 

thành lập. Tính đến ngày 1/3/2015, các đảng bộ đã cơ bản thực hiện đúng kế hoạch của Tỉnh ủy, 

việc lựa chọn đảng bộ cấp xã để chỉ đạo đại hội điểm trong tháng 3/2015 được xác định. Thời 

điểm đại hội các chi, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng góp phần vào sự thành công của đại 

hội cấp huyện, cấp tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, 

yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai 

các nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1- Tổng kết nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác định mục tiêu, 

phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Các cấp ủy tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình đại 

hội. Báo cáo phải có trọng tâm, trọng điểm, phải tập trung đánh giá đúng tình hình thực hiện 

nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước của cấp mình, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, 

nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; nêu rõ, cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm 

kỳ mới gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 

mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ rõ khâu đột phá của địa 

phương, ngành, đơn vị, chỉ ra các căn cứ thực tiễn để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới. 

2- Thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, 

cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên. 

Nội dung này được bố trí thời gian thảo luận kỹ trước và trong đại hội, các ý kiến đóng 

góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ để đưa ra thảo luận trong đại 

hội theo hướng dẫn; các ý kiến nên tập trung thảo luận, góp ý vào các quan điểm, chủ trương, 

định hướng lớn, các chỉ tiêu quan trọng, các giải pháp chủ yếu trong dự thảo văn kiện Đại hội 

XII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên. Đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy 

cấp trên trực tiếp, đặc biệt coi trọng yếu tố chất lượng, tiêu chuẩn cấp ủy, bảo đảm số lượng và 

cơ cấu theo đúng quy định. 

 

Đảng bộ tỉnh Sơn La 
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3- Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Thực hiện quy trình về công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải bảo đảm 

đúng nguyên tắc, quy trình, quy định theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của 

Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương 

về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng. Công tác nhân sự phải công tâm, khách quan, dân chủ, đoàn kết, thống nhất; 

chống tư tưởng cá nhân, cục bộ địa phương, tạo nên sự đồng thuận cao. Khi bầu cấp ủy phải 

bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, có tính kế thừa, tính phát triển, đủ số lượng và bảo đảm cơ cấu 

hợp lý theo quy định. Để làm tốt việc này, yêu cầu các cấp ủy cấp trên trực tiếp trước và trong 

quá trình xét duyệt phải làm tốt công tác rà soát chính trị nội bộ, xem xét kỹ phương án nhân sự 

cấp ủy tham gia hội đồng nhân dân, lãnh đạo hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 

2016 - 2021. Trước đại hội phải tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng bức xúc mà dư luận 

quan tâm, thực hiện nghiêm túc quy định về giải quyết khiếu tại, tố cáo trong Đảng, nhất là 

những vụ việc liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới. 

4- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên 

Trước đại hội cấp ủy cấp trên phải tiến hành phân bổ số lượng đại biểu cho đảng bộ cấp 

dưới với cơ cấu hợp lý, kịp thời, đúng quy định. Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải 

là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho đảng bộ cấp mình, có khả năng đóng góp vào thành 

công của đại hội cấp trên.  

5- Công tác chuẩn bị phục vụ đại hội 

Một đại hội được đánh giá là thành công phải đạt được nhiều tiêu chí như: Công tác 

chuẩn bị, công tác tổ chức, nội dung đại hội... trong đó công tác chuẩn bị là hết sức quan trọng. 

Khi chỉ đạo đại hội các chi bộ, đảng bộ không được coi nhẹ bất cứ khâu nào. Nếu công tác nhân 

sự đã làm tốt thì phải thật sự chú ý đến khâu nội dung, bảo đảm nội dung các văn kiện, ban hành 

nghị quyết phải thiết thực, sát thực. Phương án an ninh, an toàn phục vụ đại hội phải chủ động 

và lường trước được tình hình. Đại hội diễn ra phải trên tinh thần phát huy dân chủ, thực sự đổi 

mới, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô 

trương, hình thức. Trước và trong quá trình diễn ra đại hội phải làm tốt công tác tư tưởng, quán 

triệt rõ nội dung, quyền và trách nhiệm của đại biểu dự đại hội, yêu cầu các đại biểu dự đại hội 

trong quá trình diễn ra đại hội phải nghiêm túc chấp hành nội quy đại hội, đề cao trách nhiệm, 

phát huy dân chủ, trí tuệ, tham gia đóng góp tích cực, chất lượng, trách nhiệm vào các báo cáo 

trình đại hội. Thực hiện nghiêm túc Quy chế Bầu cử trong Đảng, thực hiện tốt nghĩa vụ và 

quyền của đảng viên, người đại biểu đại diện cho tổ chức Đảng của mình. 

6- Các công việc làm ngay sau đại hội 

Sau đại hội, căn cứ vào nghị quyết đại hội, các đảng bộ cần xây dựng chương trình hành 

động, cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch công tác toàn khóa, nhanh chóng kiện toàn tổ chức, 

phân công cấp ủy, triển khai các giải pháp đưa nghị quyết đại hội đi vào thực tiễn. Phát động 

phong trào thi đua chào mừng thành công của đại hội gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 

năm 2015, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

7- Công tác rút kinh nghiệm sau đại hội điểm cấp cơ sở 

Sau chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, yêu cầu các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy trực 

thuộc tỉnh ủy tổ chức ngay việc rút kinh nghiệm. Trong quá trình tổ chức rút kinh nghiệm phải 

phân tích, chỉ rõ những vấn đề cần rút kinh nghiệm từ khâu tổ chức, khánh tiết đến công tác 

điều hành của đoàn chủ tịch, hoạt động của thư ký đại hội, điều hành của ban kiểm phiếu, nội 

dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, điều hành phát biểu tham luận, lựa chọn báo cáo 

tham luận và vấn đề tập trung tham luận; việc thực hiện Quy chế Bầu cử trong Đảng, việc xử lý 
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các vấn đề mới nảy sinh trong đại hội. Bước tiếp theo, các cấp ủy cấp trên trực tiếp cần tập 

trung chỉ đạo đánh giá kết quả đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí 

thư tại đại hội trong số các đồng chí trúng cử ban chấp hành. Bên cạnh với việc rút kinh 

nghiệm, cấp ủy các cấp cần thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và lãnh đạo, 

chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở khi đưa ra diện rộng, bảo đảm đúng quy định. 

Đồng thời với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy cần 

chuẩn bị nghiêm túc, tích cực, bám sát quan điểm, tư tưởng, định hướng trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo đại hội với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới góp phần vào sự 

thành công của đại hội cấp huyện, cấp tỉnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 

2015, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
 

                                   Vi Thị Bình 

                      Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

   (Bản tin Sơn La Xưa & Nay - Tháng 4/2015 - Số 14) 

 

 
 

BỘ CHÍNH TRỊ CHO Ý KIẾN VÀO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN 

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA LẦN THỨ XIV 
 

Ngày 19/7, tại Hà 

Nội, dưới sự chủ trì của đồng 

chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 

Chính phủ; các đồng chí: 

Phạm Quang Nghị, Ủy viên 

Bộ Chính trị, Bí thư Thành 

ủy Hà Nội; Trương Hòa 

Bình, Bí thư Trung ương 

Đảng, Chánh án Tòa án 

Nhân dân tối cao; lãnh đạo 

các bộ, ngành Trung ương đã 

có cuộc làm việc cho ý kiến 

vào các dự thảo văn kiện và 

phương án nhân sự cấp ủy 

trình Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Bộ Chính trị cho ý 

kiến vào các dự thảo văn 

kiện trình Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 

XIV. 

Dự cuộc làm việc, 

tỉnh ta có các đồng chí: 

Hoàng Văn Chất, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh  và tập thể Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy. 

Sau khi nghe đồng chí 

Hoàng Văn Chất trình bày 

các dự thảo văn kiện và  

phương án nhân sự cấp ủy 

trình Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm 

kỳ 2015 - 2020, các đồng chí 

Ủy viên Bộ Chính trị, đại 

diện lãnh đạo các bộ, ngành 

Trung ương đã nhất trí đánh 

giá: Các dự thảo văn kiện 

được chuẩn bị công phu, bố 

cục rõ ràng, đầy đủ, đánh giá 

đúng tình hình thực hiện kết 

quả Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Khóa XIII, 

gắn kiểm điểm việc lãnh đạo 

thực hiện các nhiệm vụ chính 

trị của Đảng bộ tỉnh với thực 

hiện Điều lệ Đảng, các nghị 

quyết của Trung ương, nhất 

là Nghị quyết Trung ương 4 

về công tác xây dựng Đảng 

và Chỉ thị 03 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Dự thảo các văn kiện đã làm 

rõ những ưu điểm, hạn chế, 

tồn tại, nguyên nhân; nhất là 

nguyên nhân chủ quan và bài 

học kinh nghiệm trong lãnh 

đạo, chỉ đạo; trên cơ sở đó đề 

ra những mục tiêu, nhiệm vụ 

và giải pháp đồng bộ trên các 

lĩnh vực, với quyết tâm và 

tính khả thi cao, nhằm xây 

dựng Sơn La trở thành tỉnh 

phát triển khá trong khu vực 

trung du và miền núi phía 

Bắc. Về công tác chuẩn bị 

nhân sự, được thực hiện đảm 

bảo dân chủ, khách quan, 

chặt chẽ, tạo sự đoàn kết, 

thống nhất cao trong cấp ủy 

và đội ngũ cán bộ của tỉnh. 

Phát biểu kết luận 

cuộc làm việc, Thủ tướng 
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Chính phủ Nguyễn Tấn 

Dũng đánh giá cao công tác 

chuẩn bị các dự thảo văn 

kiện và phương án nhân sự 

cấp ủy trình Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Khóa XIV, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 

tỉnh Sơn La. Thủ tướng cho 

rằng, công tác chuẩn bị của 

tỉnh nghiêm túc, kỹ lưỡng 

theo đúng quy định, hướng 

dẫn của Trung ương và tình 

hình thực tiễn của địa 

phương. Đồng thời, đề nghị 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn 

La tiếp thu các ý kiến tại 

cuộc làm việc để hoàn thành 

Dự thảo Báo cáo Chính trị 

trình Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIV; đi sâu 

đánh giá các nguyên nhân 

hạn chế; tập trung tháo gỡ 

khó khăn, đẩy mạnh phát 

triển kinh tế, phát triển nông, 

lâm nghiệp, thủy sản; khuyến 

khích thu hút đầu tư, phát 

triển công nghiệp chế biến, 

thu hút lao động; đẩy mạnh 

các giải pháp giảm nghèo 

bền vững, ổn định đời sống 

nhân dân tái định cư Thủy 

điện Sơn La, Thủy điện Hòa 

Bình; làm tốt công tác cán 

bộ, xây dựng Đảng, xây 

dựng khối đoàn kết các dân 

tộc. Tiếp tục phát huy những 

kết quả đã đạt được, thực 

hiện tốt công tác chuẩn bị để 

tổ chức thành công Đại hội 

đại biểu Đảng bộ lần thứ 

XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Thay mặt Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí 

Hoàng Văn Chất đã tiếp thu 

ý kiến kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ; đồng thời 

bày tỏ quyết tâm chuẩn bị tốt 

các điều kiện và tổ chức 

thành công Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 

(sonla.gov.vn 

 Ngày 20/7/2015) 
 

    
 

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH;  

PHÁT HUY DÂN CHỦ VÀ SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; ĐẨY MẠNH 

TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI; SỚM XÂY DỰNG SƠN LA TRỞ THÀNH  

TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ TRONG VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

(Trích Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành 

 Đảng bộ tỉnh Khóa XIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV) 

… 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIII 
 

I- NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 

Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII bên cạnh 

những thời cơ và thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, trong nước 

chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, bên cạnh đó, Sơn La là 

một tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế, xã hội còn có nhiều khó khăn; trong bối cảnh đó, 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan 

trọng. 

1- Kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu có bước chuyển dịch 

tích cực và vững chắc hơn 

Tổng sản phẩm (GRDP) năm 2015 ước đạt 22.126 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2010, bình 

quân giai đoạn 2011 - 2015 tăng 10,93%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát huy 

mạnh mẽ lợi thế, tiềm năng của tỉnh: So với năm 2010, năm 2015 lĩnh vực dịch vụ tăng từ 

32,88% lên 46,25%, nông lâm nghiệp giảm từ 37,84% xuống 31,14%, công nghiệp - xây dựng 

giảm từ 29,28% xuống 22,61%. Năm 2015, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.300 tỷ đồng, 

gấp 3,5 lần năm 2010, cơ cấu thu ngân sách bền vững hơn; GRDP bình quân đầu người đạt 

1.257 USD (tương đương 26,4 triệu), gấp 2 lần năm 2010. 
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1.1- Sản xuất nông lâm nghiệp phát triển khá; ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học - công 

nghệ vào sản xuất; hình thành một số vùng chuyên canh, một số mô hình sản xuất hiệu quả cao 

Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015 ước đạt 10.875 tỷ đồng, tăng 30,1% so với 

năm 2010, bình quân tăng 5,4%/năm; giá trị thu nhập trên 01 ha đất canh tác ước đạt 34 triệu 

đồng và 115 triệu đồng trên 01 ha nuôi trồng thủy sản; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch 

mạnh theo hướng phát huy lợi thế so sánh, gắn với thị trường, nhất là các thị trường cao cấp, 

nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế; một số sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường trong 

nước và nước ngoài. Đẩy mạnh đầu tư thâm canh, đưa các giống mới và áp dụng tiến bộ khoa 

học vào sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung có diện tích hợp lý, tăng năng suất 

và chất lượng sản phẩm, tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường. Mối liên kết giữa Nhà nước - 

Nhà doanh nghiệp - Nhà nông - Nhà khoa học được hình thành, bước đầu tạo chuỗi sản xuất 

cho các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. An ninh lương thực và thực phẩm được 

đảm bảo; đời sống người làm nông nghiệp được nâng lên. 

Diện tích cây công nghiệp hiện có 60.516ha (cao su, cà phê, chè, mía, sắn…) và 

18.198ha cây ăn quả; diện tích cây ngô 163.000ha, sản lượng hơn 66 vạn tấn đang tạo nên vùng 

sản xuất tập trung, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; chăn nuôi phát triển theo hướng sản 

xuất hàng hóa, chú trọng cải tạo giống và chuyển giao kỹ thuật. Chương trình phát triển cây cao 

su được triển khai thực hiện, mở ra hướng đi mới, tạo vùng nguyên liệu để chế biến và xuất 

khẩu. Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ được triển khai 

tích cực, tập trung hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình 

quân cao hơn toàn tỉnh; công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt kết quả quan trọng, đã hình thành 

một số mô hình kinh tế rừng đem lại hiệu quả bước đầu, độ che phủ rừng ước đạt 45,7%, góp 

phần nâng cao hiệu quả phòng hộ đầu nguồn sông Đà, cung cấp nước cho Thủy điện Sơn La, 

Hòa Bình và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chủ động đối phó với những diễn biến bất lợi của thiên 

tai, kịp thời ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân, bảo vệ môi trường, sinh thái.  

Đã hình thành được một số mô hình hiệu quả như: Phát triển chăn nuôi bò sữa tại Mộc 

Châu (hiện có 16.258 con, sản lượng sữa tươi đạt trên 56.000 tấn; doanh thu 2.200 tỷ, nộp ngân 

sách 126 tỷ đồng); Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Mộc Châu (đang sản 

xuất các loại rau, hoa chất lượng cao, phát triển mô hình trồng cây dược liệu, nuôi cấy mộc nhĩ 

và nấm xuất khẩu từ lõi bắp ngô, nuôi cấy thành công sản phẩm Đông trùng hạ thảo...); mô hình 

tưới nhỏ giọt kết hợp với bón phân hòa tan bằng công nghệ Israel tại 03 xã của 02 huyện và 

thành phố Sơn La, gắn với xây dựng thương hiệu cà phê Arabica hữu cơ, chuẩn bị mở diện; mô 

hình kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cá tầm Việt Nam đã thành 

lập công ty tại Sơn La, xây dựng xong trung tâm giống, đưa giống vào sản xuất đại trà trong 

quý I/2015, chuẩn bị đầu tư cơ sở chế biến để xuất khẩu trứng cá tầm đen và thịt cá tầm;... 

1.2- Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai quyết liệt, đạt một 

số kết quả quan trọng, nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân diện. Trong 5 năm, đã huy 

động, lồng ghép, bố trí được hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trên địa 

bàn nông thôn (điện, nước sinh hoạt, trụ sở xã, nhà văn hóa, trường lớp học, nhà ở công vụ giáo 

viên, nhà bán trú cho học sinh, trạm y tế, chợ nông thôn,...). Tập trung huy động được các 

nguồn lực trong dân, cùng với hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng các tuyến 

đường giao thông phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh (từ tháng 7/2013 đến tháng 04/2015, tỉnh vận hành được cơ chế “nhân dân làm, 

Nhà nước hỗ trợ” và đã làm được 1.711 tuyến đường bằng bê tông xi măng; dài 639km; tổng 

vốn 670 tỷ; trong đó Nhà nước hỗ trợ 221 tỷ, chiếm 33%). Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 01 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt 15 tiêu chí, 9 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 78 xã đạt từ 5 - 9 

tiêu chí, 99 xã đạt từ dưới 5 tiêu chí về nông thôn mới. 
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1.3- Công nghiệp có bước phát triển mới, tiềm năng, lợi thế được phát huy. Giá trị sản 

xuất công nghiệp ước đến hết năm 2015 đạt 5.764 tỷ đồng, tăng 68,4% so với năm 2010, bình 

quân tăng 10,9%/năm. Công nghiệp điện, khai khoáng, chế biến nông lâm sản, một số cụm công 

nghiệp Mộc Châu, Mai Sơn, Phù Yên... đã được định hình khá rõ nét, góp phần từng bước thực 

hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn phù hợp với điều kiện của tỉnh miền núi; tiểu thủ công nghiệp và một số 

ngành nghề truyền thống được khôi phục và phát triển. 

1.4- Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, ngành nghề và thị 

trường. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đến hết năm 2015 đạt 16.280 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 

lần so với năm 2010, bình quân tăng 21,5%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ 

dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 2,2 lần; kim ngạch xuất khẩu năm giai đoạn 2011 - 2015 đạt bình 

quân 43,3 triệu USD/năm. Du lịch phát triển mạnh cả về số lượng khách, loại hình và sản phẩm; 

hạ tầng du lịch được tập trung quy hoạch và đầu tư; Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu được phê 

duyệt đang tạo ra điểm nhấn trên bản đồ du lịch quốc gia, thu hút mạnh du khách, các nhà đầu 

tư trong và ngoài nước. 

1.5- Hoạt động tài chính, tín dụng đạt kết quả quan trọng, thu ngân sách trên địa bàn 

vượt dự báo đầu nhiệm kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước của địa phương 5 năm ước đạt 51.546 

tỷ đồng, bình quân đạt 10.309 tỷ đồng/năm, tăng 14,6%/năm. Trong đó thu ngân sách trên địa 

bàn năm 2015 ước đạt 3.300 tỷ đồng, vượt 65% so với chỉ tiêu Đại hội, bình quân tăng 

28,8%/năm. Tổng chi ngân sách địa phương 5 năm ước thực hiện 51.000 tỷ đồng, bình quân 

tăng 15,6%/năm. Hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu 

đầu tư của các thành phần kinh tế; tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 13%/năm. 

1.6- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; hệ thống kết 

cầu hạ tầng kinh tế - xã hội được hoàn thiện một bước; công tác quản lý đầu tư xây dựng ngày 

càng tốt hơn. 

Triển khai các giải pháp đồng bộ, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 

đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phân bổ vốn đầu tư vào các lĩnh vực 

quan trọng, thiết yếu; dừng, dãn tiến độ đầu tư những dự án chưa có khả năng cân đối vốn, xử 

lý các dự án chậm tiến độ, nợ đọng xây dựng cơ bản. Giai đoạn 2010 - 2015 huy động được 

khoảng 65.300 tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Các dự án quan trọng về giao thông, thủy lợi, 

điện, trường học, trụ sở làm việc, cơ sở y tế được quan tâm đầu tư đúng mức.  

Đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong việc huy động các nguồn lực để 

chỉnh trang, xây dựng các đô thị tại các huyện, thành phố, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô 

thị, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, các điểm vui chơi được nhân dân đồng tình ủng hộ. Khơi dậy 

phong trào nhân dân phát huy nội lực, hiến đất, góp tiền, vật liệu, công sức xây dựng hạ tầng 

nông thôn, nhất là đường giao thông. 

1.7- Các vùng kinh tế tiếp tục hình thành rõ nét theo hướng phát huy lợi thế, đồng thời có 

sự tương hỗ, tạo sự liên kết trong tổng thể kinh tế của tỉnh. Vùng kinh tế động lực dọc Quốc lộ 

6 tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, đã định hình được kinh tế đô thị, phát triển mạnh dịch 

vụ, du lịch, các cụm công nghiệp, vùng nguyên liệu chế biến nông sản hàng hóa tập trung, rau 

hoa chất lượng cao. Vùng kinh tế dọc sông Đà cơ bản định hình trong phát triển dịch vụ vận tải 

đường sông, công nghiệp điện, khai khoáng, nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi và chế biến cá 

tầm đang mở ra triển vọng tích cực. Vùng cao và biên giới được quan tâm đầu tư các nguồn lực 

hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế rừng, sắp xếp và ổn định dân cư, đã xuất 

hiện một số mô hình bảo vệ rừng gắn với phát triển lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu có hiệu 

quả; tiếp tục được xác định là địa bàn giữ vị trí trọng yếu trong đảm bảo ổn định quốc phòng, an 

ninh, phòng hộ đầu nguồn.  
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1.8- Công tác sắp xếp, ổn định dân cư các xã, bản đặc biệt khó khăn, vùng tái định cư các 

công trình thủy điện, các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm và mang lại kết 

quả bước đầu tích cực  

Tập trung ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, bản đặc biệt khó khăn; tăng 

cường các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng, ổn định sản xuất, định canh, định cư, giảm 

nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; khai thác các nguồn lực về đất đai, lao động và điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội trong vùng, đã tạo bước chuyển biến mới về sản xuất và đời sống vật 

chất, tinh thần của đồng bào, hạn chế tình trạng di cư không theo kế hoạch. 

Hạ tầng vùng tái định cư Thủy điện Sơn La cơ bản được đầu tư đồng bộ, chuyển giao 

khoa học và công tác khuyến nông được triển khai tích cực; đời sống và sản xuất của nhân dân 

từng bước ổn định, được cải thiện, nội bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững an ninh chính trị trật tự 

an toàn xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng.  

Dự án ổn định dân cư và phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân hồ Thủy điện Hòa 

Bình tiếp tục được triển khai; kết cấu hạ tầng như đường giao thông, điện quốc gia, nước sinh 

hoạt, thủy lợi, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư; tập trung chuyển đổi cơ cấu sản 

xuất, đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật sản xuất; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 

trong vùng dự án tiếp tục được cải thiện. 

Các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có thu hồi đất ở và đất sản xuất được 

triển khai thận trọng, đúng quy định, đề cao sự đồng thuận và ổn định đời sống của nhân dân 

sau tái định cư, trong đó tập trung cho chuyển đổi ngành nghề phù hợp. 

1.9- Các thành phần kinh tế phát triển khá đồng bộ. Kinh tế Nhà nước giữ vị trí quan 

trọng trong đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đóng góp hơn 

57% vào thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục được sắp xếp, 

sau chuyển đổi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tích cực, quy mô sản xuất được mở 

rộng, nộp ngân sách ngày một tăng; kinh tế tập thể và hợp tác xã tiếp tục phát triển, góp phần 

thúc đẩy kinh tế hộ, tạo liên kết hợp tác giữa các thành viên, mở rộng sản xuất kinh doanh, phát 

triển ngành nghề; kinh tế tư nhân phát triển mạnh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xây dựng, 

khai khoáng và đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chế biến nông lâm sản; kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài đầu tư vào khai khoáng, chế biến nông sản góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân 

sách, tạo môi trường cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.  

2- Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và các lĩnh vực xã hội có 

tiến bộ mới; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện; bảo vệ tài nguyên, môi trường 

được chú trọng hơn 

2.1- Bước đầu thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục 

và đào tạo; các cấp học, bậc học tiếp tục phát triển nhanh về quy mô và số lượng, xã hội hóa 

được đẩy mạnh; hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở và phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm 

bồi dưỡng nâng cao trình độ; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp các năm duy trì ở mức cao, nhiều học 

sinh đạt các giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh có học sinh đạt Huy chương 

Vàng Olympic Vật lý Quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường trung cấp, cao 

đẳng, đại học góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; chú trọng công tác 

khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí. 

Tập trung triển khai xây dựng nhà lớp học, nhà bán trú theo mô hình nhà lắp ghép với 

phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp; triển khai 

tốt việc hỗ trợ tiền và gạo hàng tháng cho các cháu học sinh bán trú thuộc các xã, bản còn đặc 

biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ; ban hành chính sách hỗ trợ tiền mua dụng cụ nấu 
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ăn và tiền công cho người nấu ăn, y tế, bảo vệ; phân công các đoàn thể vận động hỗ trợ làm nhà 

bếp, lo vườn rau, quản lý gạo (từ tháng 7/2013 đến hết tháng 01/2015, đã làm được bếp ăn, 

vườn rau và tổ chức nấu ăn tập trung tại 214 trường cho 23.186 học sinh ở các xã, bản đặc biệt 

khó khăn); nhờ đó đã hạn chế đáng kể tình trạng học sinh bỏ học, chất lượng học và dạy học 

được nâng cao.  

Quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lựa chọn cán bộ có năng lực 

cử đi đào tạo chuyên sâu, đào tạo trên đại học theo đề án đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài; 

mở rộng quan hệ hợp tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, cung cấp lao động có trình độ tay 

nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

tăng từ 25% năm 2010 lên 36% năm 2015. 

2.2- Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm chăm lo đúng mức; 

mạng lưới cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp. Các chương trình mục tiêu 

quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác y tế dự 

phòng, chế độ bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện ngày một hiệu quả, góp phần cải thiện 

chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ 

em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, giảm thiểu các bệnh xã hội. Toàn tỉnh có 

22,1 giường bệnh và 5,8 bác sỹ/1 vạn dân, 143 xã có bác sỹ, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 

đạt 93%. 

2.3- Văn hóa, thể dục - thể thao tiếp tục phát triển. Truyền thống và bản sắc văn hóa tốt 

đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy; nhiều lễ hội truyền thống được phục 

dựng gắn với phát triển du lịch; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có 

bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu; các thiết chế văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng 

được đầu tư và phát huy hiệu quả tích cực; nhiều tập thể, cá nhân đạt các giải cao cấp quốc gia, 

khu vực và quốc tế về văn học, nghệ thuật. Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước được phổ biến kịp thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu 

cực và tệ nạn xã hội. Mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện mạnh mẽ. 

Sự nghiệp thể dục - thể thao tiếp tục phát triển, có những tiến bộ mới; cuộc vận động “toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục - thể thao đã phát triển sâu 

rộng tới mọi địa bàn và đạt kết quả tốt; thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư và đạt kết 

quả tích cực (giành được 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc giải Pencak Silat thế giới 

năm 2014). 

2.4- Hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ được nâng cao, cơ chế quản lý được đổi 

mới. Tăng cường ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học vào quản lý, giảng dạy, khám chữa 

bệnh và sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, tiết kiệm tài nguyên nhằm quản lý 

chặt chẽ và khoa học hơn, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, chế biến và bảo 

quản hàng hóa nông sản. Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản 

phẩm của tỉnh. Tổ chức nghiên cứu và cơ bản hoàn thành hai công trình khoa học “Địa chí Sơn 

La” và “Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong quá trình hội nhập”. 

2.5- Thực hiện tốt chính sách xã hội, cơ bản đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và 

đời sống nhân dân, đời sống các đối tượng chính sách được cải thiện và nâng lên đáng kể. Tỷ lệ 

hộ nghèo giảm từ 38% năm 2010 xuống còn 22% năm 2015 (bình quân giảm 3,2%/năm), 5 

huyện nghèo giảm từ 49,6% năm 2010 xuống khoảng 25% năm 2015 (bình quân giảm 

4,9%/năm); hỗ trợ xóa được 15.270 nhà ở tạm (bình quân 5.090 hộ/năm). Cơ bản giảm được áp 

lực thiếu việc làm ở nông thôn và khu vực thành thị, số người lao động có việc làm mới tăng 

nhanh qua các năm (tăng bình quân 16.800 người/năm). Thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ xây 

nhà cho người có công với cách mạng. 
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2.6- Các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết; công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy tiếp tục đạt kết quả tích cực; theo dõi, quản lý chặt chẽ đối với người mắc nghiện 

ma túy, tăng cường hỗ trợ công tác cai nghiện và giải quyết việc làm cho người sau cai, giảm 

thiểu nguy cơ tái nghiện; triệt phá cơ bản các điểm tệ nạn ma túy, đấu tranh bóc gỡ nhiều đường 

dây mua, bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, triển khai có hiệu quả các 

kế hoạch đấu tranh với các đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, 

góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững trật tự xã hội. Dự kiến hết năm 

2015, 100% đơn vị cấp xã, tổ bản, cơ quan, trường học cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma 

túy, trong đó có 90% đạt tiêu chuẩn không có ma túy.  

2.7- Thực hiện tốt chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Các 

chính sách về dân tộc được triển khai tích cực, có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân các dân tộc được nâng lên, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối, chủ trương 

của Đảng và Nhà nước. Tập trung cao cho công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách về tôn giáo; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh được thành lập, đi vào hoạt động, đang xúc 

tiến xây dựng Trung tâm hành chính - văn hóa Phật giáo tỉnh; chấp thuận việc đăng ký thí điểm 

sinh hoạt tôn giáo theo điểm nhóm đối với đạo Tin Lành tại 04 huyện, từng bước hoàn thiện 

công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

2.8- Chú trọng quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường, giảm 

thiểu mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường. Quản lý 

và bảo vệ rừng, nhất là các khu rừng phòng hộ đầu nguồn, các khu bảo tồn thiên nhiên được 

tăng cường. Triển khai chặt chẽ việc đưa nội dung môi trường và phát triển bền vững vào các 

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch, nước hợp 

vệ sinh, tỷ lệ thu góp rác thải, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng... tăng qua 

từng năm.  

3- Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững; quan hệ hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, các tổ chức quốc tế được mở rộng, góp phần 

quan trọng vào ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội 

3.1- Quốc phòng được đảm bảo, không để xảy ra sự việc bất ngờ; nền quốc phòng toàn 

dân, biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường; tiềm lực quốc 

phòng được nâng lên, xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới. Tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn và chủ động 

phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế 

lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, có hiệu quả 

an ninh biên giới. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang được tăng cường và củng cố; công tác 

tuyển quân gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở được triển khai tích cực. Tiếp tục thực hiện nguyên 

tắc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, tạo sức 

mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu xây dựng đi đôi với bảo vệ địa bàn.  

3.2- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện có hiệu quả chiến 

lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; an ninh biên giới, an ninh tư tưởng, an ninh 

kinh tế, an ninh xã hội… và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo; phòng chống có 

hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân 

chủ, nhân quyền chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu; bảo vệ an toàn các mục tiêu 

trọng điểm; kiểm soát, từng bước giải quyết ổn định các vấn đề xã hội bức xúc; chủ động phát 

hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. 

Công tác phòng, chống tội phạm, công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội không 

ngừng được tăng cường, hiệu lực pháp luật được đảm bảo. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
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Tổ quốc, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự được quan tâm với những 

mô hình, cơ chế chính sách, giải pháp đồng bộ, phù hợp với đặc điểm tình hình, góp phần quan 

trọng tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

3.3- Hợp tác quốc tế được duy trì và mở rộng, chú trọng kinh tế đối ngoại và chủ động 

tìm kiếm, nghiên cứu học tập, kêu gọi các đối tác đầu tư các dự án, chuyển giao công nghệ, hợp 

tác sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với 

các tỉnh Bắc Lào được duy trì và phát huy hiệu quả, đặc biệt là giữa Sơn La với tỉnh Hủa Phăn 

và Luông Pha Băng; tập trung triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ giúp đỡ tỉnh bạn các dự án về 

phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và dân sinh; giúp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh, sinh 

viên. Đối ngoại nhân dân được phát huy và mang lại hiệu quả tích cực, giải quyết kịp thời các 

vấn đề phát sinh, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán vũ khí qua biên giới 

góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; hoàn thành việc tôn tạo, tăng dày mốc 

quốc giới thuộc địa phận tỉnh, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu 

nghị, ổn định và phát triển toàn diện.  

4- Xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục 

được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng 

cường; phát huy mạnh mẽ vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; khối 

đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc 

4.1-  Khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường, củng cố; quyền làm chủ của nhân dân 

được phát huy, nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, 

vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể chính trị - xã hội là nòng cốt trong 

công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương, đồng thời góp 

ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân 

dân tham gia ý kiến vào các dự thảo luật, nghị định và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật ở địa phương. 

4.2- Nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 

tiếp tục được đổi mới. Với trọng tâm hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập 

hợp nhân dân gắn với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội 

viên, giảm tình trạng hành chính hóa. Huy động được sức dân tham gia thực hiện các chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua 

yêu nước gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, 

cơ sở. Vai trò giám sát, phản biện của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội bước đầu được 

phát huy, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, 

Nhà nước. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp đã tích cực hoạt động, đóng góp quan trọng vào sự 

phát triển của tỉnh. 

4.3- Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, phát huy dân chủ, tăng cường 

pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp được nâng lên; phương 

thức hoạt động có sự đổi mới tích cực; tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc khảo sát, 

giám sát của hội đồng nhân dân, các ban của hội đồng nhân dân, các hội nghị tư vấn về cơ chế 

và chính sách; kịp thời phát hiện những sai sót để chủ động tham mưu với cấp ủy ban hành kết 

luận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; rà soát, nghiên cứu ban hành các chính sách phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, chính sách cán bộ, nhiều chính sách mới ban hành đã phát huy tốt các 

nguồn lực của xã hội và của nhân dân, được nhân dân đồng thuận cao và tích cực thực hiện. 

Công tác chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân các cấp có chuyển biến, tập trung tham 
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mưu và chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thanh tra, kiểm tra giải quyết nhiệm vụ bức 

thiết, tồn đọng kéo dài. Phân định ngày càng rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 

cấp, các đơn vị; phân cấp mạnh theo hướng tăng nhiệm vụ, quyền hạn đi đôi với trách nhiệm 

theo quy định của pháp luật. 

Cải cách hành chính đạt được một số kết quả quan trọng. Cải cách thể chế có đổi mới, 

chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; thủ tục hành chính được quan tâm rà 

soát; tổ chức bộ máy hành chính các cấp được sắp xếp, kiện toàn, chức năng, nhiệm vụ được 

quy định rõ hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, kỷ cương, kỷ luật được 

tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được đẩy mạnh; cải cách tài chính công 

được triển khai mở rộng; việc ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa hành chính bước 

đầu đem lại hiệu quả tích cực.  

Công tác cải cách tư pháp đạt được kết quả quan trọng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử 

thực hiện đúng pháp luật, quá trình xét xử đang từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng tại 

phiên tòa, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thanh tra được tăng cường, tập trung vào 

các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, ngân sách 

Nhà nước. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được cấp ủy, chính quyền các cấp quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu 

nại, tố cáo, đề nghị của công dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, không để phát sinh các điểm 

nóng, gây mất an ninh trật tự. 

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đạt được kết quả quan trọng, góp 

phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; ban hành nhiều cơ chế chính sách về thực hành tiết 

kiệm, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, xây dựng 

cơ bản và quản lý đất đai, tạo hành lang pháp lý thuận lợi phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội; các sai phạm đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, góp phần nâng cao 

niềm tin của cán bộ và nhân dân.  

4.4- Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. 

4.4.1- Việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về 

xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, 

đồng bộ đã tạo sự chuyển biến quan trọng về đạo đức, phong cách, trách nhiệm của đội ngũ cán 

bộ, đảng viên và phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp. 

Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện khá đồng bộ cả 4 nhóm giải pháp, đặc biệt là 

thực hiện có hiệu quả tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); chỉ 

đạo sát sao, kiên quyết việc khắc phục những khuyết điểm, nhất là những việc tồn đọng kéo dài, 

gây bức xúc. Tỉnh ủy đã lựa chọn một số khâu yếu, việc khó, địa bàn khó khăn để ban hành chủ 

trương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Ban hành chỉ thị về nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác 

phong của cán bộ, đảng viên tạo sự chuyển biến rất tích cực trong đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ 

sở, đề cao tinh thần trách nhiệm với công việc và với nhân dân, giữ gìn tư cách, lối sống; Kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Rà soát, ban hành 

kết luận, tập trung chỉ đạo giải quyết các dự án tồn đọng trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, 

quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ, khai thác khoáng sản, quản lý đất đai, ngân sách, tài sản, đầu 

tư công..., tạo chuyển biến mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý kinh tế - xã hội. 

Đã tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình công tác theo 

hướng mở rộng dân chủ, công khai minh bạch; đề cao hơn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

nhất là người đứng đầu, mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; phát huy tính 



“Niềm tin và trọng trách”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số đặc biệt 01 (số 09/2015) 57 

chủ động, gắn với trách nhiệm và đảm bảo cơ chế giám sát của các cơ quan chuyên trách tham 

mưu, giúp việc của cấp ủy, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân các 

cấp, tăng cường vai trò của hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Triển khai thực hiện có kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm của cấp ủy với các đồng chí thường vụ 

cấp ủy; lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân đối với các chức danh do Hội đồng nhân 

dân bầu; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị 

- xã hội, cơ quan, đơn vị, đã giúp đánh giá sát đúng hơn về cán bộ, giúp đội ngũ cán bộ các cấp 

chú trọng hơn việc nâng cao trách nhiệm, năng lực thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực được phân 

công phụ trách; tự điều chỉnh hành vi, tự sửa chữa khuyết điểm; gương mẫu hơn trong sinh hoạt 

và công tác. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, 

chỉ đạo; nắm chắc thực tiễn, phát hiện những vấn đề, những việc tồn đọng kéo dài để tập trung 

chỉ đạo, tạo sự chuyển biến thực sự, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng 

cường sự đồng thuận xã hội. Đã ban hành một số chủ trương, cơ chế, chính sách huy động được 

sự tham gia tích cực, tự giác của các tổ chức trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, tổ chức 

xã hội, đặc biệt là sự tham gia của người dân; từng bước thực hiện có hiệu quả phương châm 

“nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tiết kiệm đáng kể ngân sách Nhà nước. 

Cụ thể hóa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quy định 

của Đảng về “nêu gương”, nhất là với cán bộ lãnh đạo. Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo 

chặt chẽ, có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện hằng năm của cán bộ, đảng 

viên; đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, xây dựng “Quỹ hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó 

khăn”; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, góp phần nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững 

mạnh. Việc “làm theo” Bác với những công việc cụ thể gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

của địa phương, cơ quan, đơn vị, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, 

các chủ trương, chính sách của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể nhân dân, đã thúc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xuất hiện nhiều 

cách làm mới sáng tạo, tiết kiệm, thiết thực; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến; trở thành 

phong trào quần chúng sâu rộng. 

Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống bước đầu được ngăn chặn, 

tình trạng thiếu trách nhiệm, lãng phí được chấn chỉnh; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng 

được chấp hành nghiêm túc hơn; thực hiện thực chất hơn nguyên tắc tập trung dân chủ trong 

sinh hoạt Đảng và trong công tác lãnh đạo, quản lý. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các 

tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực; lòng tin của nhân 

dân vào cấp ủy, chính quyền và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được củng cố. 

4.4.2- Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp 

phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. 

Đã hướng trọng tâm vào việc giáo dục, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất 

đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm theo 

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được 

cảnh báo, ngăn chặn.  

Có bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

kịp thời lãnh đạo, định hướng tư tưởng, chủ động phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, 
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“tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao nhận thức và nhận diện được các âm mưu, thủ đoạn, 

đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động. 

Công tác nghiên cứu và tổng kết thực tiễn đã hướng mạnh vào việc giải quyết các vấn đề 

đang được quan tâm, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc ban hành, hoàn thiện các chủ 

trương, cơ chế chính sách của tỉnh; giáo dục lý luận chính trị có bước đổi mới góp phần nâng 

cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.  

Việc ban hành chủ trương, nghị quyết lãnh đạo có nhiều đổi mới, coi trọng yêu cầu thực 

tế, nội dung công tác, những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo; ban hành nghị quyết cùng với việc 

ban hành các văn bản hướng dẫn, các dự kiến về nguồn lực; đặc biệt là các giải pháp về huy 

động nguồn lực, phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế, xã hội 

và của nhân dân; nghị quyết sát đúng, phù hợp và đáp ứng yêu cầu, góp phần giải quyết các vấn 

đề thực tiễn đặt ra. 

- Công tác tổ chức và cán bộ có bước chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ 

được nâng lên. 

 Tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Tập trung sửa đổi, 

bổ sung các quy chế, quy định, quy trình công tác; ban hành nhiều hướng dẫn về công tác cán 

bộ; các khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ được triển khai tương 

đối đồng bộ; khắc phục tiêu cực trong công tác tuyển dụng, tuyển chọn cán bộ. Công tác nắm 

tình hình, đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ, nhất là về chính trị 

hiện nay được quan tâm chỉ đạo, góp phần tăng cường sự đoàn kết, ổn định tình hình chính trị 

nội bộ trong Đảng bộ tỉnh.  

Đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; 

đánh giá cán bộ theo quy trình chặt chẽ đảm bảo sát đúng hơn; công tác quy hoạch cán bộ có 

chiều sâu sát thực hơn; cơ cấu đội ngũ cán bộ trong quy hoạch có tiến bộ; đào tạo cán bộ nhìn 

chung đã bám theo quy hoạch và chức danh công tác; chú trọng đào tạo cán bộ cơ sở, chuyên 

môn, nghiệp vụ; đã triển khai thành nền nếp việc thi nâng ngạch công chức. Công tác luân 

chuyển cán bộ được triển khai tích cực, chủ động, bám sát quy hoạch; thực hiện tốt chủ trương 

bố trí một số chức danh lãnh đạo, nhất là các chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện không phải là người địa phương; chuẩn bị một cách chủ động nhân sự chủ chốt các 

cấp cho nhiệm kỳ mới. 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 

viên được nâng lên; chú trọng củng cố các cơ sở Đảng yếu kém, xây dựng tổ chức Đảng trong 

sạch, vững mạnh, tăng cường công tác phát triển đảng viên trong các cơ sở doanh nghiệp, ở 

những địa bàn khó khăn; việc tạo nguồn phát triển Đảng ở vùng đặc biệt khó khăn, các bản có ít 

đảng viên, chưa có chi bộ hoặc chi bộ thiếu bền vững có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận 

thức và phương pháp thực hiện (như gắn việc tuyển nghĩa vụ quân sự với định hướng lựa chọn 

nguồn phát triển Đảng cho địa phương; tổ chức nấu ăn tại các trường có học sinh bán trú để 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chuẩn bị nguồn cán bộ sau này...); nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần 

tự phê bình và phê bình. Số đảng viên mới được kết nạp hàng năm, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp 

trong độ tuổi thanh niên, là nữ, người lao động trực tiếp, học sinh, sinh viên đều tăng và vượt 

mức chỉ tiêu nghị quyết đề ra, góp phần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, 

địa bàn trong tỉnh. Công tác khen thưởng trong Đảng và phân loại chất lượng tổ chức Đảng và 

đảng viên được đổi mới, theo quy trình, chặt chẽ và thực chất hơn. 

- Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả  
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hơn. Tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh được kiện 

toàn; tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện, nhất là việc khắc phục những khuyết điểm sau kiểm 

điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); chú trọng kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều 

lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, gắn 

với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thi 

hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; xử 

lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên có sai phạm, góp phần phòng ngừa vi phạm, tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính 

trị và nhân dân. 

- Công tác dân vận được quan tâm và có bước đổi mới, phương thức hoạt động hiệu quả 

hơn. Quan tâm chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; xây dựng và thực hiện tốt quy chế công 

tác dân vận trong hệ thống chính trị. Đã tạo sự chuyển biến bước đầu về nhận thức của cán bộ, 

đảng viên, nhân dân về công tác tôn giáo. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành 

phong trào sâu rộng; xuất hiện những mô hình, điển hình tiên tiến với cách làm mới, thiết thực, 

gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, nhất là thực hiện chương trình tham gia xây 

dựng nông thôn mới; góp phần ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh. Kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở; 

phát huy tốt hơn vai trò và quyền làm chủ của nhân dân, tạo niềm tin trong nhân dân và đồng 

thuận trong xã hội.  

- Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp có bước chuyển biến tích cực cả về lề lối và 

tác phong công tác.  

Việc nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết tiếp tục được đổi mới theo hướng nâng 

cao hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; gọn về nội dung, thời gian, thành phần, đảm bảo sự 

thống nhất trong triển khai thực hiện ở các cấp; coi trọng việc cụ thể hóa bằng các kế hoạch, 

chương trình, phân công rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện.  

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân 

dân, các cơ quan tư pháp, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua những chủ 

trương, định hướng lớn đối với những vấn đề trọng yếu trong hoạt động của từng tổ chức; ban 

hành nghị quyết chuyên đề để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; chặt chẽ trong chỉ 

đạo thực hiện nhưng không bao biện, làm thay; coi trọng việc thực hiện quy trình xin ý kiến, 

kiểm soát nội dung, giám sát việc thực hiện khi đã có chủ trương lãnh đạo; phát huy chức năng 

phản biện xã hội, đối thoại với nhân dân và tính năng động của từng tổ chức trong hệ thống 

chính trị; chức năng tư vấn, thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp; nâng cao năng lực, đổi 

mới phương thức lãnh đạo công tác quần chúng. 

Chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, các quy định, quy trình công tác của 

cấp ủy, của tổ chức Đảng nhằm tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện nghiêm túc, 

đúng quy chế, thẩm quyền; kịp thời xem xét, cho ý kiến đối với những kiến nghị của các tổ 

chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình làm việc 

của cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện thành nền nếp chế độ hội nghị định kỳ, hội nghị đột xuất 

của cấp ủy; kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các chủ trương lãnh đạo chỉ đạo của cấp 

ủy. 

… 

Phần thứ hai 
MỤC TIÊU, CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP LỚN 

CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH NHIỆM KỲ XIV 
 

I- DỰ BÁO TÌNH HÌNH TRONG NHỮNG NĂM TỚI 

1- Trên thế giới: Tình hình trong những năm tới sẽ có nhiều biến động khó lường; sự 
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phục hồi chậm của nền kinh tế, biến động giá cả thế giới, nhất là những mặt hàng xuất khẩu của 

tỉnh; cạnh tranh kinh tế - thương mại, tranh giành các nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, 

nguồn vốn, nguồn nhân lực, các bất ổn về an ninh chính trị khu vực và thế giới,... tác động 

mạnh mẽ tới nước ta và ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.  

2- Ở trong nước: Ổn định chính trị là yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời gian tới; những thành tựu và kinh nghiệm sau 30 năm 

đổi mới đã tạo ra cho nước ta thế và lực, sức mạnh tổng hợp lớn hơn; kinh tế nước ta đang lấy 

lại đà tăng trưởng sau suy giảm; bước vào giai đoạn thực hiện đầy đủ cam kết trong cộng đồng 

ASEAN, WTO và các hiệp định thương mại tự do, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn giai đoạn 

trước. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; năng suất, chất lượng, hiệu quả 

sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn; hạ tầng 

thiếu đồng bộ; nguồn lực hỗ trợ đầu tư cho các địa phương giảm,... là những yếu tố sẽ có tác 

động trực tiếp tới việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh trong những năm tới. 

3- Bước vào thực hiện nhiệm vụ 5 năm tới, tỉnh ta có nhiều thuận lợi. Thế và lực của tỉnh 

đã vững mạnh hơn; kinh tế đã có sự chuyển biến căn bản, luôn giữ được mức tăng trưởng khá 

trong nhiều năm; nhiều nhân tố mới xuất hiện như phát triển công nghiệp thủy điện, khai 

khoáng, chương trình phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, chế biến nông sản 

xuất khẩu, sản xuất rau hoa chất lượng cao, bò sữa, du lịch… tạo tiền đề quan trọng để đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đặc biệt là chính trị, xã hội ổn định, đời sống nhân dân 

được cải thiện và nâng cao là tiền đề vững chắc và thuận lợi cơ bản để đẩy nhanh phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong 

thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức: 

những biến động khó lường của kinh tế thế giới, việc cắt giảm thuế quan, hạn ngạch nhập khẩu 

các mặt hàng nông sản hàng hóa nhập khẩu theo lộ trình WTO, Hiệp định Thương mại hàng 

hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại tự do (FTA)..., sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh ta; biến đổi 

khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có diễn biến khó lường; một số yếu kém vốn có của tỉnh như địa - 

kinh tế không thuận lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, hộ nghèo tỷ lệ 

còn cao so với cả nước; các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn nhiều 

bất cập; ô nhiễm môi trường, di cư không theo quy hoạch, tội phạm ma túy, tai nạn giao thông 

còn phức tạp, tham nhũng, lãng phí, một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố có thể gây mất ổn 

định... là những nhiệm vụ phải tập trung giải quyết trong thời gian tới. 

Nhìn chung, những tình hình và xu hướng nêu trên sẽ tạo ra cả những thời cơ và thách 

thức đối với sự phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

các dân tộc của tỉnh phải nỗ lực phấn đấu cao hơn. 
II- MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1- Mục tiêu tổng quát 

Tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết 

các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tập 

trung phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, 

nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; sớm xây 

dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.  

2- Chỉ tiêu chủ yếu   

- Các chỉ tiêu bình quân giai đoạn 2015 - 2020: (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh (GRDP) bình quân khoảng 10%. (2) Kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 60 triệu 

USD/năm. (3) Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2 - 2,5%/năm, trong đó các huyện nghèo giảm 3 - 4% 
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(theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020); đến năm 2020 không còn hộ nghèo đa chiều nghiêm 

trọng. (4) Tỷ lệ gia đình văn hóa tăng bình quân từ 1 - 1,5%/năm. (5) Hàng năm có 90% tổ chức 

cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 50% đạt trong sạch vững mạnh; có từ 

80% trở lên đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. 

- Các chỉ tiêu phấn đấu đạt được vào năm 2020: (6) GRDP bình quân đạt khoảng 2.000 

USD/người (tương đương 42,8 triệu đồng). (7) Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ khoảng 48%; nông lâm 

nghiệp khoảng 28%; công nghiệp - xây dựng khoảng 24%. (8) Thu ngân sách trên địa bàn đạt 

4.500 tỷ đồng. (9) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm (2016 - 2020) đạt 70.000 tỷ đồng. (10) Tỷ 

lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 44 - 45%, trong đó được cấp bằng, chứng chỉ đạt 13%. (11) 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 20%. (12) Số xã đạt chuẩn quốc gia về y 

tế 65% xã; đạt 7,5 - 8 bác sỹ và 25 giường bệnh/1 vạn dân. (13) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

từ 11 xã trở lên; có 50% số xã đạt 10 tiêu chí cơ bản trở lên về nông thôn mới (quy hoạch, giao 

thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, bưu điện, việc làm, thu nhập, an ninh trật tự và hệ 

thống tổ chức chính trị...). (14) 100% xã có đường ôtô đến trung tâm đi được 4 mùa; tập trung 

phát triển đường giao thông đến bản (cơ bản bê tông hóa đường nội bộ bản các điểm có dân cư 

bố trí tập trung). (15) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 50%. (16) 90% chất thải rắn ở đô thị, 75% ở nông 

thôn được thu gom; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý. (17) Tỷ lệ 

hộ gia đình được dùng điện quốc gia 97,5%. (18) 100% cơ quan, doanh nghiệp, trường học, 

trạm y tế đạt tiêu chuẩn 4 không về ma túy; trên 80% xã, phường, thị trấn và trên 95% tổ bản 

đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma túy. (19) 100% cơ sở (bản, tiểu khu, tổ dân phố, 

trường học, trạm y tế) có chi bộ; 100% bí thư chi bộ và trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố được 

tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về trình độ. 

III- CÁC CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP LỚN 

1- Về kinh tế 

1.1- Tăng trưởng kinh tế duy trì tốc độ khá và phấn đấu không thấp hơn nhiệm kỳ qua, 

trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế; đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng 

nông thôn mới. Các giải pháp: 

Rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, các huyện, thành 

phố; quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm, quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm, vùng 

nguyên liệu; quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch xây dựng các đô thị mới, điểm dân cư nông 

thôn tập trung, cụm công nghiệp, điểm du lịch. 

Tổ chức đánh giá các mô hình kinh tế, ban hành cơ chế chính sách để mở diện phát triển, 

thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đầu tư kết cấu hạ tầng nông 

thôn như đường, điện, thủy lợi,... 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là quy trình, thủ tục có liên quan đến các nhà đầu tư, 

làm tốt công tác xúc tiến thu hút đầu tư, thực hiện công bố công khai danh mục dự án kêu gọi 

thu hút đầu tư.  

Tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà 

nước trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư công ngay từ khâu cho 

chủ trương đầu tư để đảm bảo khả năng cân đối vốn đầu tư.  

Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về quản lý thuế thủy điện, dịch vụ môi trường rừng, 

đấu thầu, đấu giá quyền thăm dò và khai thác khoáng sản, chính sách đổi đất và trụ sở cũ lấy hạ 

tầng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào vùng khó khăn, kinh doanh sản phẩm chủ lực... 
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1.2- Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

ứng dụng công nghệ cao, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất gắn với phát huy lợi thế của địa 

phương và thị trường tiêu thụ; đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm. Duy trì tốc độ gia 

tăng giá trị nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 5,25%/năm; giá trị thu nhập bình quân 50 

triệu đồng/01 ha đất canh tác. Các giải pháp: 

Tập trung triển khai chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp cả về nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng 

khoa học - công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 

Phát triển, nhân rộng các mô hình trồng rau an toàn, hoa chất lượng cao ở Mộc Châu, 

thành phố và các địa bàn có điều kiện tự nhiên, khí hậu phù hợp, hình thành mô hình chuỗi sản 

xuất, tiêu thụ liên kết với thị trường trong nước và khu vực. Phát triển các cây công nghiệp, cây 

ăn quả ở những vùng có điều kiện thuận lợi, tăng cường đầu tư thâm canh, đưa các giống mới 

có năng suất, chất lượng và được thị trường chấp nhận vào sản xuất, trọng tâm là phát triển cà 

phê, chè, cao su, mía đường, mắc ca với quy mô hợp lý. Phấn đấu đưa Sơn La trở thành nơi 

cung cấp nguyên liệu, hàng hóa trong chuỗi giá trị hàng hóa nông sản Việt Nam. Các vùng chưa 

có điều kiện sản xuất hàng hóa tập trung đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản 

xuất để đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm cho nhân dân. 

Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi trong sản 

xuất nông nghiệp, trọng tâm là phát triển các trang trại chăn nuôi tập trung gắn với vệ tinh là 

các hộ gia đình; phát triển mạnh việc chăn nuôi bò sữa tại huyện Vân Hồ, Mộc Châu. Khai thác 

bền vững, hiệu quả nguồn lợi thủy sản lòng hồ sông Đà và nhân rộng các mô hình phát triển 

nuôi cá lồng, các giống thủy sản có hiệu quả kinh tế cao, trọng tâm là nuôi và chế biến sản 

phẩm cá tầm. 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển vốn rừng, phát triển hệ 

thống rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, chú trọng phát triển lâm sản ngoài gỗ, 

các cây đa mục tiêu như cây mắc ca, sơn tra, cao su, cây dược liệu… để người làm nghề rừng 

thực sự có thu nhập, từng bước làm giàu từ rừng và thay thế cây lương thực ở những nơi không 

có điều kiện thâm canh, năng suất thấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Xác định 

vai trò hạt nhân của doanh nghiệp trong trồng mới rừng sản xuất tập trung gắn với chế biến; 

nghiên cứu xây dựng và thực hiện hỗ trợ gạo, kinh phí để nhân dân một số vùng khó khăn, vùng 

có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng không làm nương rẫy, tập trung trồng rừng và bảo vệ rừng. 

Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ che phủ đạt 50% và đảm bảo phòng hộ bền vững các hồ thủy điện 

trên sông Đà. 

Hỗ trợ và khuyến khích các nhà đầu tư phát triển các cây dược liệu tại các vùng có điều 

kiện tự nhiên, khí hậu phù hợp, gắn với phát triển công nghiệp chế biến dược liệu phục vụ 

ngành y tế và mục tiêu phát triển kinh tế. Chuyển đổi một số cây trồng không hiệu quả tại một 

số địa bàn (Yên Châu, Mai Sơn,...) sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao. Hoàn thành 

việc xây dựng chỉ dẫn địa lý và đăng ký thương hiệu cho các cây trồng, vật nuôi và sản phẩm 

nông sản hàng hóa chính của tỉnh.  

Tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nông lâm nghiệp, trọng tâm là củng cố liên 

kết “4 nhà” trong sản xuất; khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư, liên kết  sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng 

hóa. Định hướng phát triển các mô hình liên kết chính trong kinh tế nông nghiệp như: Tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên kết doanh nghiệp - nông dân, doanh nghiệp - hợp tác xã hoặc tổ hợp tác - 

nông dân, hình thành hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; từng bước giảm mô 

hình hộ cá thể sản xuất. 
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1.3- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến 

năm 2020, có 11 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới và 50% trở lên đạt các tiêu chí cơ bản về 

nông thôn mới, không còn xã thuộc nhóm khó khăn (dưới 5 tiêu chí); ổn định một bước đời 

sống nhân dân tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn. Các giải pháp: 

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chương trình xây 

dựng nông thôn mới, với bước đi vững chắc, phát huy nội lực, đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn 

lực bên ngoài để xây dựng nông thôn Sơn La hướng đến: Kinh tế phát triển, đời sống vật chất 

và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao; nông thôn phát triển theo quy hoạch, kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, môi trường sinh thái được bảo vệ; dân trí được nâng cao, bản 

sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; an ninh tốt, quản lý dân chủ; chất lượng hệ thống 

chính trị được nâng cao. 

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh chủ trương “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” trong đầu tư hạ 

tầng nông thôn, nhất là đường giao thông, từng bước mở rộng ra các hạ tầng thiết yếu khác 

(điện, thủy lợi,...).  

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng theo hướng ứng dụng khoa học - công nghệ, 

kỹ thuật tiên tiến vào phát triển nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và mở mang 

ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu 

nhập, nâng cao đời sống của người nông dân, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thu hẹp khoảng 

cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị.  

Huy động các nguồn lực tập trung đầu tư để hoàn thành dứt điểm việc đầu tư đưa điện 

quốc gia đến các bản; tiếp tục đầu tư để 100% xã có đường giao thông đến trung tâm đi được 4 

mùa, có trường học, trạm y tế, có trụ sở làm việc... đạt tiêu chuẩn theo quy định; chú trọng mở 

đường ô tô tới bản để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản. 

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ bản tại khu vực nông thôn, ưu tiên đặc biệt 

đối với các xã nghèo ở vùng sâu, vùng biên giới và các điểm tái định cư thủy điện. Tập trung ổn 

định đời sống nhân dân tại các địa bàn khó khăn, không có điều kiện phát triển và tổ chức sản 

xuất hàng hóa, theo hướng hỗ trợ đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm tại chỗ.  

1.4- Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, hàm lượng 

khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; phấn đấu giá trị gia tăng lĩnh vực công nghiệp bình 

quân 10,94%/năm. Các giải pháp: 

Tập trung đầu tư có trọng điểm vào phát triển sản phẩm chủ lực có tiềm năng, lợi thế gắn 

với đổi mới công nghệ và nâng cao trình độ quản lý nhằm gia tăng giá trị của các sản phẩm 

công nghiệp. 

Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh 

tranh, tạo ra sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động, như: Thủy điện, sản xuất xi măng 

và vật liệu xây dựng, chế biến sâu khoáng sản, may mặc, giày da... 

Tập trung cho công nghiệp chế biến nông sản, chế biến thức ăn chăn nuôi; xây dựng cụm 

tương hỗ nông sản chất lượng cao tại Mộc Châu; chế biến sản phẩm sữa, cao su, chè, cà phê,...; 

phát triển công nghiệp cơ khí phục vụ kinh tế nông nghiệp và nông thôn, chế biến các sản phẩm 

từ rừng. Phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ với ngành nghề đa dạng.  

Quan tâm phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống và thủ công mỹ nghệ ở các 

vùng nông thôn để giải quyết việc làm, thúc đẩy nhanh công nghiệp hóa nông thôn và gắn với 

khai thác du lịch.   

1.5- Nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại; phát triển nhanh khu vực dịch vụ, ưu tiên 

phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao, trọng tâm là phát triển 

kinh tế du lịch; phấn đấu giá trị gia tăng khu vực dịch vụ bình quân 12,51%/năm. Các giải pháp: 
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Đa dạng hóa và phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, trong đó ưu tiên phát triển các 

ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của 

thời kỳ hội nhập quốc tế.  

Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại đồng bộ từ các trung tâm thương mại, siêu thị đến 

các chợ đầu mối, chợ trung tâm tại các đô thị, chợ huyện và chợ xã, các cụm dân cư, trong đó 

quan tâm đảm bảo cung ứng các nhu cầu cơ bản cho đồng bào các dân tộc vùng cao, biên giới. 

Phát triển thương mại, dịch vụ quốc tế, chú trọng hợp tác kinh tế với các địa phương của nước 

bạn Lào trên cơ sở nâng cấp Cửa khẩu Quốc gia Lóng Sập, huyện Mộc Châu và Cửa khẩu Quốc 

gia Chiềng Khương, huyện Sông Mã lên cửa khẩu quốc tế để khai thác tiềm năng, củng cố quan 

hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định biên giới, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị trong tình hình mới.  

Đầu tư xây dựng thành phố Sơn La, huyện Mộc Châu trở thành trung tâm thương mại, 

dịch vụ tiểu vùng Tây Bắc, cung cấp các dịch vụ du lịch, đào tạo, khám chữa bệnh,... 

Tập trung thu hút đầu tư để hình thành được các tiêu chí chính của Khu du lịch quốc gia 

Mộc Châu gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ phát huy được tiềm năng, lợi thế các sản 

phẩm du lịch như: Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch văn hóa lịch sử, du 

lịch hội nghị, tổ chức các sự kiện, du lịch mạo hiểm; xây dựng các tour du lịch giữa Khu du lịch 

quốc gia Mộc Châu với thành phố Hà Nội, các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa và 

với thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, cố đô Luông Pha Băng, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào.  

1.6- Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh để nuôi dưỡng các nguồn thu, huy động và 

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính trong dân và các thành phần kinh tế; phát huy vai 

trò các tổ chức tín dụng trong cung ứng nguồn lực cho phát triển kinh tế. Các giải pháp: 

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý ngân sách và khai thác tốt các nguồn thu. Quản 

lý chi ngân sách đảm bảo đúng luật, triệt để tiết kiệm, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm 

nghèo, giải quyết việc làm, phục vụ tăng trưởng kinh tế. Phát triển hệ thống ngân hàng và các tổ 

chức tín dụng đa dạng về loại hình, an toàn, hiệu quả, tăng trưởng cao, bền vững và hiện đại. 

Triệt để tiết kiệm trong chi dùng ngân sách, mua sắm tài sản và sử dụng hiệu quả tài sản 

công, tăng tỷ lệ chi ngân sách cho đầu tư phát triển, chi cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và 

đối ngoại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, các 

nhiệm vụ chính trị, các dự án quan trọng cần phải đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên bố trí ngân sách 

cho vùng khó khăn, vùng biên giới. 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu trong 

ngành ngân hàng. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ ngân hàng, mạng lưới và dịch vụ 

ngân hàng đến các vùng sâu, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn 

mới. Đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng các nhu cầu cho vay vốn đối với các thành phần kinh 

tế. Phấn đấu huy động vốn bình quân tăng 15%/năm, dư nợ cho vay tăng 15%/năm, kiểm soát 

nợ xấu dưới 1% tổng dư nợ.  

1.7- Tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư để tranh thủ huy động tối đa các 

nguồn lực phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các giải pháp: 

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và ban hành chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư, 

khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng lĩnh vực hoạt động, thúc đẩy phát triển sản xuất 

kinh doanh, du lịch, dịch vụ. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước. 

Chú trọng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định để các doanh 

nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư, mở rộng đầu tư tại tỉnh; thường xuyên tổ chức các hoạt 

động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. 
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Đối với nguồn vốn Nhà nước, tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả, đảm bảo theo 

đúng các quy định hiện hành; đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tập trung, không dàn trải, bám sát 

vào khả năng cân đối các nguồn lực để xây dựng và triển khai thực hiện.  

Mở rộng các hình thức đầu tư BOT, BT, PPP... tạo điều kiện thuận lợi các thị trường 

vốn, phát triển các hình thức liên kết đầu tư, góp vốn đầu tư bằng tài sản; đẩy mạnh xã hội hóa 

để thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, hạ tầng...  

Tập trung thu hút vốn đầu tư cho một số dự án trọng điểm: Khu di tích lịch sử cách mạng 

Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; Tượng đài “Bác Hồ với 

đồng bào các dân tộc Tây Bắc” gắn với quảng trường và Trung tâm hành chính tại thành phố 

Sơn La; di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; Bệnh viện đa khoa vùng Tây Bắc; các 

điểm du lịch tâm linh. 

1.8- Tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Các giải pháp: 

Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên, doanh nghiệp Nhà nước giữ cổ phần chi phối, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu 

nhập cho người lao động. Tăng cường quản lý việc sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước tại các 

doanh nghiệp Nhà nước.  

Chú trọng phát triển các hình thức hợp tác, các hợp tác xã trong tổ chức sản xuất kinh 

doanh, đầu mối tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích mở rộng các mối liên kết giữa hợp tác xã với 

hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp, doanh nghiệp với hộ gia đình…; từng 

bước hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất trong nông nghiệp đối với các nông lâm sản hàng hóa của 

tỉnh từ nghiên cứu thị trường, tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm... 

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngoài Nhà nước phát triển, khuyến 

khích thành lập các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông lâm nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân lớn trở thành công ty cổ phần, bán cổ phần cho 

người lao động.  

Tăng cường giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài có công nghệ hiện đại, thân thiện với 

môi trường tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên đầu tư của tỉnh. 

1.9- Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển các vùng kinh tế của 

tỉnh. Các giải pháp: 

Vùng kinh tế dọc Quốc lộ 6: Tập trung huy động các nguồn lực, trong đó quan tâm thực 

hiện các giải pháp huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư 

phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó: Phát triển mạnh các khu đô thị trọng 

điểm thành phố Sơn La, thị trấn Mộc Châu, Hát Lót, cao nguyên Mộc Châu và cao nguyên Nà 

Sản thành vùng kinh tế động lực của tỉnh; là trung tâm văn hóa, dịch vụ của tỉnh, giữ vai trò 

thúc đẩy các vùng kinh tế khác cùng phát triển.  

Vùng kinh tế dọc sông Đà: Ổn định sản xuất và đời sống nhân dân các điểm tái định cư. 

Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, tập trung đầu tư xây dựng các đô thị, phát triển mạnh các ngành 

công nghiệp, dịch vụ, nhất là hệ thống dịch vụ khai thác đường thủy, du lịch trên sông; khai 

thác và phát triển ngành nghề nuôi trồng thủy sản, trọng tâm là nuôi cá tầm gắn với chế biến và 

xuất khẩu trứng cá tầm đen; bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển hệ thống rừng phòng hộ; 

phát triển ngành công nghiệp điện, khai thác và chế biến sâu khoáng sản.  

Vùng cao và biên giới: Khẳng định vị trí là địa bàn trọng điểm về đảm bảo quốc phòng, 

an ninh. Quan tâm tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo 

nhanh và bền vững, định canh định cư, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, gắn nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. 
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1.10- Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào vùng tái định cư các 

công trình thủy điện, vùng đặc biệt khó khăn, các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Các giải 

pháp: 

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái 

định cư Thủy điện Sơn La” giai đoạn 2016 - 2020; trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng, phát triển 

sản xuất; phấn đấu đạt mục tiêu đồng bào tại nơi tái định cư có cuộc sống bằng và tiến tới tốt 

hơn nơi ở cũ.  

Tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề khó khăn, trong đó tập trung cho việc rà 

soát, sắp xếp lại dân cư, tổ chức sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo chuyển đổi ngành 

nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người lao động vùng di chuyển dân xây dựng Thủy 

điện Hòa Bình; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm môi trường sinh thái, giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng.  

Xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể tái định cư, ổn định sản xuất và 

đời sống cho nhân dân ở những vùng không có điều kiện phát triển bền vững, các xã, bản còn 

đặc biệt khó khăn, những vùng có nguy cơ sạt lở cao; chú trọng ổn định đời sống, chuyển đổi 

sản xuất đồng bào phải di chuyển nhường đất ở, đất sản xuất cho các dự án phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh. 

2- Văn hóa - xã hội 

2.1- Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương lớn của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo 

dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; về chăm sóc sức khỏe nhân dân; về phát triển văn 

hóa; về khoa học và công nghệ, thông tin. Các giải pháp: 

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục 

và đào tạo, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng, gắn phát 

triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa của thời kỳ hội nhập quốc tế. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các loại 

hình trường học; đẩy mạnh phát triển các trường ngoài công lập; tập trung chuẩn hóa đội ngũ 

nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo; tiếp tục duy trì và mở rộng thực hiện chủ trương 

tổ chức nấu ăn tập trung cho các trường có học sinh bán trú, từng bước triển khai tại các loại 

hình trường học khác. Đưa Sơn La trở thành một trong những trung tâm giáo dục và đào tạo 

nhân lực đa ngành vùng Tây Bắc với hạt nhân là Trường Đại học Tây Bắc, hình thành một số 

trường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu chuyển dịch lao động của các địa 

phương trong vùng, nâng cấp Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Tây Bắc, các trung tâm 

nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ... Rà soát các ngành nghề đào tạo gắn 

với giải quyết việc làm sau đào tạo và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đẩy mạnh 

liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các trung tâm đào tạo, dạy nghề các tỉnh, thành phố, các 

doanh nghiệp trong nước; có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại địa 

phương.  

Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phấn đấu để mọi người 

dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao 

với quan điểm “lấy bệnh nhân làm trung tâm hoạt động chăm sóc và điều trị”. Mở rộng đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, từng bước thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. 

Kiểm soát tốc độ tăng dân số, nâng cao chất lượng dân số, tăng tuổi thọ, đảm bảo cân bằng về 

giới tính; đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế. Lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng các 

bệnh viện, trạm y tế để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

Thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ về xây dựng Trung tâm y tế vùng Tây 

Bắc tại Sơn La, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân 

trong vùng. 
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Thực hiện tốt chủ trương về xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển 

toàn diện; xây dựng văn hóa trong Đảng, các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể; phát triển văn 

học nghệ thuật, xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ trong đồng bào các dân tộc của tỉnh; chú trọng 

bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, xây 

dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bản, tiểu khu, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị 

đạt tiêu chuẩn văn hóa. Khuyến khích phát triển thể dục thể thao quần chúng để việc luyện tập 

thể dục thể thao trở thành nhu cầu, nếp sinh hoạt của nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng các hạt nhân 

trong lĩnh vực thể thao thành tích cao.  

Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ tham gia góp phần đắc lực cho 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng, 

hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, góp phần sử dụng tiết 

kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.  

Nâng cao chất lượng toàn diện của các hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh, truyền 

hình, xuất bản, phát triển mạng lưới hạ tầng viễn thông, xúc tiến việc phát sóng chương trình 

truyền hình của tỉnh phát qua vệ tinh để đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

của tỉnh đến với nhân dân, nhất là đồng bào vùng khó khăn, biên giới; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tập trung 

tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2.2- Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo 

bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Các giải pháp: 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội. Rà soát lại các chính sách 

dân tộc, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng khó khăn, vùng 

cao, vùng biên giới. Coi trọng và phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín 

cao trong cộng đồng; bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Huy động mọi nguồn lực chăm sóc tốt hơn đời sống vật 

chất, tinh thần của người có công và gia đình người có công; quan tâm sự nghiệp bảo vệ và 

chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt chính sách về 

bình đẳng giới, tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội và xây dựng gia đình ấm 

no, hạnh phúc và tiến bộ.  

Giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; chú trọng 

giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư thủy điện, các dự án phát triển 

kinh tế - xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới, vùng bị ảnh hưởng thiên tai,… 

Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, học bổng cho học sinh 

nghèo, chính sách hỗ trợ trực tiếp đến hộ nghèo,... phấn đấu giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, cơ bản 

xóa xong nhà ở tạm; ngăn chặn tình trạng tái nghèo. 

Thực hiện tốt chương trình quốc gia về phòng, chống ma túy. Tập trung cao cho công tác 

quản lý người sau cai nghiện; tăng cường giải pháp để hạn chế thấp nhất phát sinh người nghiện 

mới; chuyển mạnh từ việc tổ chức cai nghiện hiện nay sang điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc methadone; triệt phá các điểm tệ nạn ma túy, ngăn chặn có hiệu quả việc thẩm 

lậu ma túy qua biên giới; xây dựng tất cả các đơn vị đạt hoặc cơ bản đạt tiêu chuẩn không có ma 

túy.  

2.3- Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường 

sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các giải pháp: 

Quản lý quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên khoáng sản, quản lý các dự án 

khai thác tài nguyên khoáng sản, gắn hiệu quả kinh tế - xã hội với mục tiêu đảm bảo quốc 
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phòng - an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy 

thoái.  

Lồng ghép nội dung bảo vệ, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường và ứng phó với 

thiên tai, biến đổi khí hậu vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.  

Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường như phát triển tài 

nguyên rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cải thiện điều kiện cấp nước và vệ sinh môi 

trường nông thôn, quản lý chặt chẽ việc cung cấp, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật; tăng cường 

hợp tác với các tỉnh lân cận có liên quan để bảo vệ môi trường lưu vực sông Đà, sông Mã.  

3- Quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

3.1- Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Các giải pháp: 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thường xuyên củng cố nền quốc 

phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây 

dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng tuyến biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định. Giữ 

vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung 

thống nhất của chính quyền các cấp với lực lượng vũ trang và sự nghiệp quốc phòng; chủ động 

nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời và sớm ngăn chặn các nhân tố bất lợi, không để bị động 

bất ngờ. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trong 

từng quy hoạch, kế hoạch, dự án; tăng cường nguồn lực cho quốc phòng và an ninh. Nâng cao 

chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là ở 

những nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 

cao, biên giới. 

Giữ vững ổn định chính trị, thực hiện đúng phương châm an ninh chủ động; kịp thời phát 

hiện, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. 

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh biên giới, an ninh nội địa, chú trọng các địa bàn 

trọng điểm, chiến lược lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tài chính, đất đai...; phòng chống có hiệu quả 

vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không để phát sinh điểm nóng, bức xúc xã 

hội; bảo đảm các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị lớn tại địa bàn. Kiềm chế gia tăng 

và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự xã hội; đấu tranh 

quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm công nghệ cao, 

tội phạm kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng. Tiếp tục xây dựng, triển khai có hiệu quả các 

phương án giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy, kế hoạch phối hợp phòng ngừa, đấu tranh 

với số đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; trách nhiệm của các tổ chức trong hệ 

thống chính trị và nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chuyển 

hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.   

Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo và công 

tác tôn giáo; đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của nhân dân đi đôi với tăng cường sự 

quản lý của chính quyền các cấp theo quy định của pháp luật. 

3.2- Tăng cường các hoạt động đối ngoại để đảm bảo ổn định và phục vụ phát triển kinh 

tế. Các giải pháp: 

Tiếp tục thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, ưu tiên quan hệ hợp 

tác với các nước trong khu vực, nhất là quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các 

tỉnh của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý 

thống nhất các hoạt động đối ngoại, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. 
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Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa đối ngoại của cấp ủy, ngoại giao chính quyền 

và đối ngoại nhân dân. Giữ gìn và củng cố vững chắc quan hệ hai bên biên giới, triển khai nhân 

rộng mô hình kết nghĩa bản - bản giữa hai bên biên giới những nơi có đủ điều kiện; quản lý tốt 

công tác hộ tịch, quốc tịch có yếu tố nước ngoài ở nội địa và khu vực biên giới, xây dựng tuyến 

biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định và phát triển toàn diện. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch đối ngoại, kế hoạch 

xúc tiến vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài hàng năm trên cơ sở chương trình 

vận động và danh mục dự án, lĩnh vực vận động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4- Xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị 

4.1- Tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc khối đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò 

của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Các giải pháp : 

Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong 

thực thi chức trách, nhiệm vụ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết, 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.  

Rà soát, đánh giá đúng chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở 

cơ sở; củng cố cơ sở yếu kém; nâng cao năng lực tự chủ, tự quản trong quản lý địa bàn, bảo vệ 

môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, tham gia xây dựng, bảo vệ các công trình kết 

cấu hạ tầng trên địa bàn. 

Thực hiện tốt Quy chế Giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội; quy định mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân góp ý 

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Xây dựng giai cấp công nhân phát triển cả về số lượng và chất lượng, có giác ngộ và bản 

lĩnh chính trị, có trình độ học vấn và nghề nghiệp, tổ chức tốt các phong trao thi đua yêu nước, 

lao động sáng tạo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; quan tâm đầu tư 

của Nhà nước và huy động các nguồn lực, sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các 

doanh nghiệp để nông dân phát huy vai trò chủ động, tích cực, tham gia có hiệu quả trong phát 

triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; khuyến khích, tạo điều kiện để 

trí thức chủ động hoặc nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của 

tỉnh; tham gia tích cực, có hiệu quả việc tư vấn, phản biện các đề án phát triển kinh tế - xã hội; 

tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên, 

giúp thanh niên lập nghiệp, giao nhiệm vụ để thanh niên xứng đáng với vai trò xung kích trên 

mọi lĩnh vực về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, ứng dụng công nghệ, xây dựng 

nông thôn mới…; động viên hội viên cựu chiến binh phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp 

của “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp nhau cải thiện đời sống, giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; nâng cao trình độ mọi 

mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để 

phụ nữ tham gia tích cực hơn vào các cơ quan lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực xã hội; khuyến 

khích các doanh nhân nêu cao vai trò trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tham gia công tác xã hội, từ thiện… Quan tâm chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em,…; phát huy vai trò, 

trách nhiệm của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tạo điều kiện để các tổ chức tham gia đóng 

góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

4.2- Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính. Các giải pháp: 
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Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thực sự là của dân, do dân và vì nhân dân dưới sự 

lãnh đạo của cấp ủy; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế và quản lý xã 

hội. 

 Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Tăng cường công tác 

giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân đối với hoạt động của ủy ban nhân 

dân và các ngành, các cấp; tập trung giám sát để giải quyết những vấn đề bức xúc; tiếp tục đổi 

mới công tác tiếp xúc cử tri nhằm phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa 

phương.  

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của 

pháp luật. Đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực 

thi công vụ.  

 Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có 

năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình tổng 

thể cải cách hành chính Nhà nước ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương. Đơn giản hóa thủ 

tục, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp. 

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính 

Nhà nước các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành 

chính Nhà nước.  

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế, quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn đảm bảo tinh gọn; đẩy mạnh 

phân cấp quản lý; tăng cường đào tạo bồi dưỡng, đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, nhất là công chức cấp xã. Thực hiện thí điểm, tiến tới thi tuyển chức danh 

lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan quản lý Nhà nước các cấp; đổi mới công tác tuyển dụng công 

chức, viên chức; đẩy mạnh việc tổ chức các kỳ thi tuyển công chức, viên chức, tổ chức thi nâng 

ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh để lựa chọn người đủ phẩm chất năng lực vào các 

cơ quan hành chính Nhà nước và gắn với vị trí việc làm. 

Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, kết luận của Đảng về chiến lược cải cách tư pháp. 

Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.  

Tập trung làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ 

nghĩa. Thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của pháp luật, 

không để oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, đảm bảo mọi bản án phải được thi hành thể hiện tính 

nghiêm minh của pháp luật; chú trọng thanh tra trách nhiệm và các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; 

làm tốt công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của ban tiếp công dân của tỉnh, huyện. 

Thực hiện tốt chủ trương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng 

chống tham nhũng, lãng phí; chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận 

thức và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong phòng chống tham nhũng, thực hiện 

đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí.  

4.3- Tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo 

và sức chiến đấu. Các giải pháp: 

Tiếp tục đẩy mạnh và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây 

dựng Đảng. Trọng tâm là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống 

cho cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác 

định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của các tổ chức Đảng, của mỗi đảng viên. Đẩy 

mạnh tự phê bình và phê bình, nêu cao vai trò gương mẫu, tính tiên phong, thực sự là tấm 
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gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ. Tuyên truyền, nêu gương người 

tốt việc tốt; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút tư 

tưởng, chính trị, vi phạm những chuẩn mực đạo đức. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp 

với nhân dân.  

Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao bản 

lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và hoạt động, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội 

ngũ cán bộ, đảng viên; đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một 

nội dung quan trọng trong mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư 

tưởng, tổ chức và đạo đức”; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, tăng 

cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán những biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, 

sự đồng thuận trong xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. 

Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; 

vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản 

lý chủ chốt các cấp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, trước hết là lãnh đạo chính quyền, các đoàn 

thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc... 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các tổ chức 

trong hệ thống chính trị; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy. Phát huy dân chủ, trí 

tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nắm chắc cơ sở, lắng nghe 

ý kiến của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính 

quyền và quản lý xã hội. 

 Đổi mới lề lối, phong cách làm việc của các cơ quan đảng từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện 

tốt chế độ lãnh đạo tập thể, trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; vai 

trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cấp ủy viên và đảng viên. Tập trung lãnh đạo, tổ chức 

thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính trong Đảng, sâu sát thực tế cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải 

quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở. Tạo điều kiện để nhân dân giám sát các tổ 

chức Đảng, cơ quan Nhà nước, cán bộ, đảng viên. 

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và các tổ chức trong hệ thống 

chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát 

triển, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn; chú trọng công tác quy hoạch, 

đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Kiện toàn tổ chức cơ sở 

Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính 

trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, tiên phong, gương mẫu, có năng lực hoàn thành 

tốt nhiệm vụ.  

Nâng cao chất lượng đảng viên về phẩm chất, sự tin cậy về chính trị, đạo đức lối sống, 

chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, quan hệ mật thiết, gắn bó với 

nhân dân; chấp hành các quy định của Đảng về nhiệm vụ đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, 

nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp, không chạy theo số lượng. Đặc biệt quan tâm có 

các giải pháp tích cực, hiệu quả phát triển Đảng ở cơ sở còn ít đảng viên, chưa có chi bộ, xây 

dựng chi bộ bền vững gắn với củng cố vững chắc cơ sở chính trị; tăng cường và thực hiện 

nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong phát triển Đảng. Thực hiện các biện pháp đồng bộ 

xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, nhất là các địa bàn 

vùng sâu, biên giới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn. 
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Đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá cán bộ; hoàn thiện tiêu chí đánh giá và quy 

trình đánh giá cán bộ để thực hiện thống nhất, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thẩm 

quyền của tập thể, công khai, minh bạch trong đánh giá cán bộ. Từng bước bố trí, điều chỉnh cơ 

cấu cán bộ phù hợp với thực tế địa phương; về các chức danh, vị trí công tác cần chuyển đổi 

theo định kỳ. 

Đẩy mạnh việc luân chuyển cán bộ ở các cấp, các ngành, từng bước bố trí cán bộ lãnh 

đạo là người đứng đầu của các ngành, các cấp, không phải là người địa phương theo Chỉ thị số 

36-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác luân chuyển cán bộ giữa các huyện, các 

ngành, giữa các cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan Nhà nước. Thực hiện nghiêm các quy định, 

quy chế, quy trình về công tác cán bộ, công tác quản lý đảng viên; chú trọng thẩm định tiêu 

chuẩn chính trị, nắm và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay trong công tác tuyển dụng, quy 

hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong công 

tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng. 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát nắm tình hình cơ sở, hướng dẫn chỉ đạo việc ban hành quy chế, rà soát, bổ 

sung quy chế làm việc để hoạt động đảm bảo nguyên tắc, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm 

vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đổi mới phương thức chỉ đạo giám sát, kiểm tra theo 

hướng sát cơ sở, tăng cường làm việc trực tiếp với cơ sở, nắm chắc tình hình giúp cơ sở kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở.  

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận; triển khai thực 

hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Quy 

chế dân chủ trong các loại hình cơ sở; củng cố và tăng cường mối liên hệ và gắn bó mật thiết 

giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên mọi 

lĩnh vực. 

IV- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Bên cạnh việc thực hiện toàn diện các chủ trương, giải pháp nêu trên, trong nhiệm kỳ tới 

tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1- Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm là các 

nội dung: (1) nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên; (2) đổi mới 

phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp; (3) tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai 

phạm trong tổ chức Đảng và đảng viên; (4) đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; (5) 

tập trung cho công tác cán bộ, trọng tâm là quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ, đảm bảo đội ngũ 

cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; mở rộng hình thức 

thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.   

2- Xây dựng chính quyền, các cơ quan tư pháp vững mạnh 

2.1- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cơ quan hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh 

cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh từ năm 2016 nằm trong nhóm trung 

bình và đến năm 2020 nằm ở nhóm các tỉnh đạt kết quả khá trong vùng trung du và miền núi 

phía Bắc. 

2.2- Tăng cường sự lãnh đạo công tác tư pháp; trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy, 

xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp bảo đảm về số lượng và chất lượng; nâng cao 
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chất lượng hoạt động các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp, bảo đảm công tác điều tra, truy tố, 

xét xử, thi hành án nghiêm minh, đúng pháp luật; hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở, phương tiện, 

trang thiết bị làm việc cho các cơ quan tư pháp. 

 3- Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống 

3.1- Tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trọng tâm là xây 

dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về 

chính trị, nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 

3.2- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trọng tâm là chuyển hóa xong các 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự thành địa bàn ít phức tạp hoặc không có tội 

phạm. Tập trung thực hiện công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, đến năm 2020, có 100% 

cơ quan, doanh nghiệp, trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn 4 không về ma túy; trên 80% xã, 

phường, thị trấn và trên 95% tổ bản đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma túy. 

4- Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tập trung vào địa bàn vùng khó khăn, biên giới; 

trọng tâm là: 100% tổ bản có chi bộ; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc 

và các đoàn thể, chất lượng cán bộ cơ sở; phấn đấu 100% bí thư chi bộ và trưởng bản, tiểu khu, 

tổ dân phố được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về 

trình độ.  

5- Hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực thu hút đầu tư phát triển; trọng tâm là thu 

hút nguồn lực, tập trung đầu tư một số dự án trọng điểm là “Tượng đài Bác Hồ với đồng bào 

các dân tộc Tây Bắc” tại Quảng trường Tây Bắc và trung tâm hành chính của tỉnh tại thành phố 

Sơn La; Khu di tích lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện 

Yên Châu; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; Khu trung tâm hành chính - văn hóa 

Phật giáo tỉnh; một số công trình trọng điểm tại thành phố Sơn La và các huyện. 

6- Hoàn thiện hạ tầng các xã, bản đặc biệt khó khăn, trọng tâm là: Đối với xã có đường ô 

tô tới trung tâm xã đi được 4 mùa, có trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc; đối với các bản có 

điện quốc gia, tập trung phát triển đường giao thông đến bản (cơ bản bê tông hóa đường nội bộ 

bản các điểm có dân cư bố trí tập trung), xem được truyền hình của tỉnh qua vệ tinh. 

7- Phát triển kinh tế du lịch; trọng tâm là hoàn thiện cơ chế để thu hút các nguồn lực đầu 

tư hoàn thành các tiêu chí chủ yếu Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tạo điểm nhấn, động lực 

phát triển kinh tế du lịch toàn tỉnh, tiểu vùng Tây Bắc. 

8- Tạo sự đột phá trong kinh tế nông lâm nghiệp; trọng tâm: 

8.1- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm 

nông lâm nghiệp; mở rộng phát triển rau hoa cao cấp, cây dược liệu tại Mộc Châu, Vân Hồ, 

thành phố. Chuyển đổi một số cây trồng không hiệu quả tại một số địa bàn sang cây trồng khác 

có hiệu quả kinh tế cao. Hoàn thành việc xây dựng chỉ dẫn địa lý và đăng ký thương hiệu cho 

các cây trồng, vật nuôi và sản phẩm nông sản hàng hóa chính của tỉnh.   

8.2- Triển khai Đề án hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp với bón phân hòa 

tan theo công nghệ Israel để nâng cao năng suất và giá trị xuất khẩu cà phê Arabica trên địa bàn 

thành phố, huyện Thuận Châu, Mai Sơn; mục tiêu sản lượng năm 2020 gấp hai lần năm 2015; 

khẳng định được thương hiệu cà phê hữu cơ Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế. 

8.3- Triển khai dự án nuôi, chế biến, xuất khẩu thịt cá tầm và trứng cá tầm đen; đến năm 

2020 sản lượng đạt khoảng 2.700 tấn cá, sản lượng trứng cá tầm đen đạt khoảng 20 tấn, giá trị 

xuất khẩu đạt 20 triệu USD; định hướng 2025 đạt sản lượng 4.500 tấn cá, 50 tấn trứng cá tầm 

đen, giá trị xuất khẩu 70 triệu USD.   
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8.4- Triển khai Đề án hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ theo nguyên tắc khuyến khích 

các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng sản xuất gắn với chế biến, trồng các cây đa mục tiêu như 

cây mắc ca, sơn tra, song mây, tre luồng, dược liệu dưới tán rừng... để người dân có thu nhập 

thực chất bằng nghề rừng; hỗ trợ lương thực cho nhân dân một số vùng có rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ xung yếu để nhân dân không làm nương rẫy chuyển sang trồng, chăm sóc, bảo vệ 

rừng.  

9- Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Trọng tâm là: Phối hợp xây dựng Trường Đại 

học Tây Bắc và một số trường của tỉnh trở thành trung tâm đào tạo nhân lực đa ngành, nguồn 

nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu chuyển dịch lao động của các địa phương trong vùng; 

nâng cấp các bệnh viện, trạm y tế xã, xúc tiến việc xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Tây 

Bắc, để hoàn thiện tiêu chí đưa Sơn La trở thành một trong những trung tâm y tế tiểu vùng Tây 

Bắc; gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch văn hóa, 

nhân văn. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, kiên 

định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kế thừa thành tựu của 30 năm đổi mới, Đảng 

bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, năng động và 

sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, 

phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cùng với cả nước thực hiện 

thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh.  

           T/M TỈNH ỦY 

     BÍ THƯ 

                                                                                               Hoàng Văn Chất  

           (Báo Sơn La - Ngày 5/8/2015 - Số 5687) 

 

 
 

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ, 

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY 
  

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 

30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng 

bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đảng, các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Sơn La 

đã có những đánh giá công tác chỉ đạo, tổ 

chức đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực 

thuộc huyện ủy, thành ủy, đảng ủy. 

Tính đến thời điểm hết tháng 4/2015, 

Đảng bộ tỉnh Sơn La có 18 đảng bộ trực 

thuộc, gồm 11 đảng bộ huyện, 1 thành phố, 3 

đảng bộ lực lượng vũ trang (quân sự, công 

an, biên phòng), Đảng bộ Khối các cơ quan 

tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và 

Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Tây Bắc; có 

998 tổ chức cơ sở Đảng, 4.738 chi bộ trực 

thuộc Đảng ủy cơ sở với 71.333 đảng viên. 

Ban thường vụ các huyện ủy, thành 

ủy, đảng ủy trực thuộc đã sớm triển khai việc 

khảo sát, nắm tình hình, xác định số lượng, 

đơn vị để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm và đại 

hội thí điểm (Thí điểm chủ trương đại hội 

trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí 

thư). Từ đó, đã lựa chọn 36 tổ chức cơ sở 

Đảng đại diện cho các loại hình cơ sở để chỉ 

đạo đại hội điểm, thí điểm (gồm 23 đảng bộ, 

13 chi bộ). Hầu hết các huyện ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo các cơ sở hoàn 
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thành đại hội điểm, thí điểm đúng tiến độ. 

Các đơn vị đại hội điểm, thí điểm đều được 

ban thường vụ cấp ủy dự, chỉ đạo và tổ chức 

rút kinh nghiệm ngay sau từng đại hội để 

đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, hoàn 

thiện quy trình đại hội trước khi mở diện. 

Tiến độ đại hội mở diện các chi bộ, 

đảng bộ cơ sở được triển khai bắt đầu từ 

tháng 4, hoàn thành trong tháng 6/2015. 

Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã 

tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự 

thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế từ 2016 - 2020 của 

Trung ương. Các ý kiến đều đồng tình, nhất 

trí với nội dung dự thảo Báo cáo của Trung 

ương trình Đại hội XII của Đảng. Một số ý 

kiến đề nghị của các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã 

được tổng hợp, báo cáo, gửi tiểu ban văn 

kiện đề xuất bổ sung vào văn kiện của Trung 

ương. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức hội 

nghị tham gia thảo luận các dự thảo văn kiện 

đại hội cấp trên trực tiếp. Qua đó, quán triệt 

chủ trương, nhiệm vụ giải pháp của cấp ủy 

cấp trên để bổ sung vào văn kiện, góp phần 

vào nâng cao chất lượng báo cáo chính trị 

trình đại hội. 

Việc tổ chức lấy ý kiến của đại biểu, 

đảng viên tham gia vào Dự thảo Báo cáo 

Chính trị của Trung ương và của đảng bộ cấp 

trên được đại hội các chi bộ và đảng bộ cơ sở 

thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của 

Trung ương và cấp ủy cấp trên. 

Về công tác bầu cử, hầu hết các chi 

bộ, đảng bộ cơ sở, nhân sự cấp ủy, ban chấp 

hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy 

ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và 

đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên được 

cấp ủy chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, số 

lượng. Tuyệt đại đa số các nhân sự dự kiến 

giới thiệu bầu các chức danh chủ chốt đều 

trúng cử. Sau đại hội, không có thắc mắc 

hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác 

bầu cử và nhân sự. Chất lượng, cơ cấu cấp ủy 

khóa mới, đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng 

bộ cấp trên của các chi bộ, đảng bộ cơ sở 

đảm bảo quy trình, chặt chẽ, dân chủ, đúng 

Điều lệ Đảng, Quy chế Bầu cử trong Đảng. 

Đây là nhiệm kỳ có nhiều đổi mới về công 

tác nhân sự; bên cạnh coi trọng cơ cấu, đại 

hội nhiệm kỳ này nhấn mạnh về chất lượng 

cấp ủy, được đông đảo đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá 

cao. 
 

Thu Hằng 

(www.tuyengiao.vn) 
 

 

     

 

CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TỈNH ỦY ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2015 - 2020 
 

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 109 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đến ngày 15/6, toàn tỉnh có 998/998 chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ 

chức xong đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ huyện Thuận Châu được Tỉnh ủy chọn là đại 

hội điểm và thí điểm, đại hội đã diễn ra trong hai ngày (11 - 12/7), đến trung tuần tháng 8/2015, 

đảng bộ thành phố là đảng bộ cuối cùng tổ chức thành công đại hội. Cùng với việc lãnh đạo các 

chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đảng bộ huyện ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc đã thành lập các tiểu ban giúp việc cấp ủy tiến hành các bước chuẩn bị cho 

đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ huyện Thuận Châu tổ chức đại hội điểm và 

thí điểm. Rút kinh nghiệm từ đại hội điểm ở Đảng bộ Thuận Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ tiến hành đại hội và đến ngày 13/8; 18/18 Đảng bộ trực 

thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; qua các đại hội đảng bộ 
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trực thuộc cho thấy: 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện 

ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã bám sát yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 36, Kế hoạch số 109 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ 

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong quá trình chuẩn bị và tổ 

chức đại hội, các đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Trong công tác chuẩn bị, việc xây dựng 

văn kiện, quy trình công tác nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ đại hội được các cấp ủy cơ sở 

thực hiện nghiêm túc. Hầu hết các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, tập trung trí 

tuệ, mở rộng và phát huy dân chủ, các cấp ủy tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức 

chính trị xã hội theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; nội dung báo cáo phân tích rõ những 

ưu điểm, nhược điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học; đồng thời xây dựng 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ... Đối với báo cáo của ban chấp hành cấp ủy, được kiểm điểm sâu 

sắc vai trò lãnh đạo của cấp ủy theo quy chế, đổi mới nội dung, phương pháp, lề lối làm việc 

của thường trực, ban thường vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về 

công tác xây dựng Đảng... Đối với các đề án nhân sự trình đại hội được xây dựng đúng quy 

trình, theo đúng Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương, 

bảo đảm yêu cầu về số lượng, chất lượng, số dư theo quy định và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

trực tiếp thẩm định, phê duyệt. Công tác an ninh, chính trị trên địa bàn đảm bảo ổn định và giữ 

vững. Cùng với các cơ quan thông tin đại chúng, các đảng bộ đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không 

khí thi đua, phấn khởi, dân chủ, đoàn kết trước, trong và sau đại hội. Đại hội các đảng bộ hầu 

hết diễn ra đúng quy định về thời gian; số đại biểu dự đại hội đạt gần 100%. Trước sự quan tâm 

chỉ đạo, lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban, ngành của tỉnh; 

sự chuẩn bị chu đáo, chi tiết về chương trình điều hành đại hội, các đại hội diễn ra trang trọng, 

nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo nguyên tắc; không khí đại hội phấn khởi, dân chủ, 

đoàn kết. Nhìn chung, đoàn chủ tịch đại hội nắm vững quy định, Quy chế Bầu cử trong Đảng, 

nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành đại hội theo đúng nội quy, quy chế làm việc của đại 

hội, điều hành linh hoạt, phát huy được tinh thần, trách nhiệm của đảng viên dự đại hội, tại đại 

hội đã có nhiều ý kiến tham gia, đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, văn 

kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 

Việc bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra, cấp ủy, 

bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng nguyên tắc, 

thủ tục, quy trình; tiêu chuẩn, cơ cấu đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, các đại hội chỉ bầu 

một lần là đủ số lượng cấp ủy viên; 100% số cấp ủy viên ban chấp hành khóa mới bảo đảm tiêu 

chuẩn, cơ cấu và có chất lượng cao, số cấp ủy viên tham gia lần đầu chiếm khoảng một phần ba 

so với tổng số cấp ủy khóa mới, phần lớn có trình độ đại học, trên đại học; trình độ lý luận từ 

trung cấp chính trị trở lên chiếm khoảng trên 93%; đội ngũ cấp ủy khóa mới được trẻ hóa... Kết 

quả trên phản ánh sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, của 

các ban đảng Tỉnh ủy, vai trò, trách nhiệm của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong 

quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội. 

Tuy nhiên, quá trình diễn ra đại hội ở các đảng bộ còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: Dự 

thảo báo cáo chính trị trình đại hội của một số đảng bộ thiếu tính khái quát, việc xác định một 

số giải pháp còn chung chung, chưa thật sát với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn 

vị và thiếu các giải pháp mang tính đột phá; nội dung về công tác Đảng chưa sâu, việc lấy ý 

kiến tham gia của các tổ chức chính trị còn chung chung; Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy 

còn mang tính liệt kê, có nội dung trùng với báo cáo chính trị của đảng bộ; một số đại hội đoàn 

chủ tịch đại hội điều hành chưa hợp lý, chưa có sự kết nối hợp lý trong quá trình thảo luận, một 



“Niềm tin và trọng trách”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số đặc biệt 01 (số 09/2015) 77 

số ý kiến tham luận tại đại hội còn nặng về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua của đơn vị, 

địa phương, ít tham gia vào mục tiêu, nhiệm vụ của toàn đảng bộ nhiệm kỳ tới; chưa có nhiều ý 

kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp... Đại hội các đảng bộ trực 

thuộc Tỉnh ủy thành công là một trong các điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 

      Nguyễn Tuấn 

                                                                                            (Báo Sơn La - Ngày 19/8/2015) 
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