
Thời gian qua, lợi dụng 
sự cố môi trường biển 
do Công ty Formosa 

Hà Tĩnh gây ra, các tổ chức 
phản động đã cấu kết với 
một số phần tử cực đoan 
và các đối tượng xấu trên 
địa bàn xúi giục, kích động 
một bộ phận người dân tụ 
tập đông người khiếu kiện 
trái pháp luật, biểu tình, cản 
trở giao thông trên quốc lộ 
1A, gây rối tại các trụ sở 
hành chính, gây sức ép với 
cấp ủy, chính quyền trong 
việc đền bù thiệt hại do sự 

cố môi trường biển, phản 
đối việc thu phí tại các trạm 
BOT Bến Thủy và Cầu Rác. 

Năm 2017, Hà Tĩnh có 
nhiều vụ khiếu kiện đông 
người, phức tạp, kéo dài; 
nhiều lượt đoàn đông người 
tụ tập, tuần hành, biểu tình 
tại trụ sở cấp ủy, chính 
quyền các cấp, nhà riêng của 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh, 
huyện, trong đó nổi lên một 
số vụ việc với sự tham gia 
của hàng nghìn người, diễn 
biến phức tạp như vụ tập 
trung đông người chặn quốc 

lộ 12C (12/2/2017), chặn 
quốc lộ 1A (2-3/4/2017), 
tuần hành, biểu tình tại trụ 
sở UBND huyện Lộc Hà 
(3/4/2017)...

Vụ việc giáo dân xứ 
Song Ngọc, huyện Quỳnh 
Lưu (Nghệ An) làm 506 đơn 
khởi kiện Công ty Formosa 
Hà Tĩnh, xác định đây 
không phải là vụ việc dân sự 
pháp lý đơn thuần mà có yếu 
tố chính trị, có sự xúi giục, 
lôi kéo của các phần tử phản 
động, chống đối; nếu xử 
lý không tốt sẽ có nguy cơ 

 Hà Tĩnh làm tốt
 CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ,

 GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN ĐÔNG NGƯỜI

BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, PCTN, lãng phí và 
cải cách tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

NGUYỄN VĂN HUYÊN
UVBTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
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gây mất ổn định về an ninh 
trật tự, trước tình hình đó, 
Thường trực, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban 
Chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ 
với tỉnh Nghệ An và Quảng 
Bình để tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác đảm 
bảo ANTT, giải quyết khiếu 
kiện đông người. 

Thường trực Tỉnh ủy đã 
chỉ đạo quyết liệt:

Nâng cao trách nhiệm 
của cấp ủy, chính quyền 
từ huyện đến xã, thôn có 
các đối tượng kích động; 
yêu cầu các cơ quan trong 
khối Nội chính mà nòng 
cốt là lực lượng Công an, 
Quân sự, Biên phòng, Tòa 
án (tranh thủ sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư 
lệnh Bộ đội Biên phòng 
Việt Nam và Tòa án nhân 
dân tối cao) thường xuyên 
bám sát địa bàn, cơ sở, nhất 
là các địa bàn phức tạp có 
hoạt động của các đối tượng 
phản động;

Phối hợp chặt chẽ với 
Công an tỉnh Nghệ An, 
Quảng Bình bằng các biện 
pháp nghiệp vụ ngăn chặn 
các đoàn đông người (phần 
lớn giáo dân) bị kích động, 
tuần hành trên các tuyến 
đường đến thị xã Kỳ Anh, Hà 
Tĩnh để biểu tình, phản đối; 

Chỉ đạo các cơ quan 
chức năng: Quân sự, Biên 

phòng, mặt trận, đoàn thể, 
tích cực tuyên truyền, vận 
động nhân dân không tụ tập, 
kéo lên Công ty Formosa 
gây bất ổn về ANTT, chủ 
động nắm chắc tình hình, 
xác định các đối tượng lợi 
dụng, kích động người dân 
để có biện pháp xử lý; 

Tranh thủ sự chỉ đạo của 
Tòa án nhân dân tối cao, 
trong việc giải quyết khiếu 
kiện đông người, hướng dẫn 
đúng pháp luật Tòa án thị 
xã Kỳ Anh tiếp nhận, xử lý 
506 đơn khởi kiện Công ty 
Formosa Hà Tĩnh. 

Sớm đưa ra xét xử vụ 
án gây rối trật tự công cộng 
ở huyện Lộc Hà và thị xã 
Kỳ Anh (vụ án Nguyễn Văn 
Hóa, xã Kỳ Khang, huyện 
Kỳ Anh), phát lệnh truy nã 
đối tượng Bạch Hồng Quyền; 
khởi tố đối tượng Trần Thị 
Xuân (xã Thạch Kim, huyện 
Lộc Hà), qua đó góp phần 
răn đe, giáo dục và đảm bảo 
an ninh trật tự trên địa bàn. 

Nhờ đó tình hình ANTT, 
an ninh chính trị ở Hà Tĩnh 
cơ bản được ổn định; kinh 
tế - xã hội tiếp tục phát 
triển, năm 2017 kinh tế đã 
tăng 10,71%, trong đó công 
nghiệp chế biến, chế tạo, sản 
xuất thép đóng góp 50%. 
Thu ngân sách vượt kế hoạch 
16% Hội đồng nhân dân tỉnh 
giao và đạt hơn 9.000 tỷ 
đồng, thu nhập bình quân 

đầu người 39,3 triệu đồng/
năm. Các dự án lớn tiếp tục 
được triển khai, riêng Dự 
án Formosa đóng góp 3.459 
tỷ đồng, chiếm 39% tổng 
thu ngân sách của tỉnh, giải 
quyết việc làm cho 7.200 lao 
động, trong đó có 6.294 lao 
động trong nước, đặc biệt 
lao động Hà Tĩnh có 4.179 
người, chiếm hơn 58%. Toàn 
tỉnh có thêm 33 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới, nâng tổng 
số xã đạt chuẩn lên 115 xã, 
chiếm 50% tổng số xã. An 
sinh xã hội được bảo đảm. 
Tình hình tư tưởng cán bộ, 
đảng viên, nhân dân ổn định, 
tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của các cấp ủy Đảng, điều 
hành của chính quyền. Đảng 
bộ đoàn kết, thống nhất, 
nhân dân đồng thuận, tạo 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị và toàn dân. 

Từ thực tiễn trong 
công tác bảo đảm ANTT, 
giải quyết khiếu kiện đông 
người, phức tạp thời gian 
qua, chúng tôi rút ra một số 
kinh nghiệm sau:

Một, Thường trực, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy thường 
xuyên chỉ đạo quyết liệt, sâu 
sát, huy động sự vào cuộc 
đồng bộ của cả hệ thống 
chính trị; không nóng vội, 
chủ quan, không chờ đợi, ỷ 
lại; phát huy trí tuệ tập thể, 
bình tĩnh, khôn khéo để xử 
lý từng nhiệm vụ, nhất là 
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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sở, ban, ngành dự Lễ ra quân trấn áp tội phạm,
 bảo đảm ANTT, ATGT trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất

những lúc khó khăn; thường 
xuyên quan tâm công tác 
xây dựng Đảng, công tác nội 
chính, phòng chống tham 
nhũng, lãng phí và công tác 
cải cách tư pháp. Nhờ đó an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội được đảm bảo, góp 
phần đắc lực vào sự ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh nhà. 

Hai, yêu cầu cấp ủy, chính 
quyền và người đứng đầu các 
cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo 
và chịu trách nhiệm cao nhất 
về công tác đảm bảo ANTT 
và giải quyết khiếu kiện 
đông người; xác định việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo là 
nhiệm vụ chính trị quan trọng, 
thường xuyên và là điều kiện 
hết sức quan trọng cho sự phát 
triển bền vững. 

Ba, để kịp thời ổn định 

tình hình và đời sống nhân 
dân, không để các phần tử 
xấu lợi dụng kích động thì 
giải pháp xuyên suốt, cốt lõi 
là phải thực hiện tốt công 
tác đảm bảo an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, 
đặc biệt là xác định địa bàn 
trọng điểm về ANTT, khó 
khăn, phức tạp để có giải 
pháp phù hợp.

Bốn, quá trình thực hiện 
công tác đảm bảo ổn định 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trong khiếu kiện đông người 
điều xuyên suốt là công tác 
bám sát địa bàn, nắm chắc 
tình hình của ngành Công an 
để kịp thời tham mưu đưa ra 
các giải pháp phù hợp, chỉ 
đạo giải quyết đúng chính 
sách cho các đối tượng. Kiên 
quyết xử lý nghiêm những 
phần tử cực đoan, kích động 

người dân...
Năm, thường xuyên phối 

hợp chặt chẽ và tranh thủ 
sự chỉ đạo, giúp đỡ của các 
cơ quan chức năng Trung 
ương; phối hợp chặt chẽ, 
thống nhất trong chỉ đạo xử 
lý tình huống phức tạp giữa 
các tỉnh khu vực miền Trung 
bị ảnh hưởng bởi sự cố môi 
trường biển. 

Sáu, phát huy vai trò 
công tác dân vận, mặt trận 
và các tổ chức đoàn thể tiếp 
tục tuyên truyền, phổ biến 
các chủ trương đường lối, 
chính sách pháp luật của nhà 
nước cho các tầng lớp nhân 
dân nhất là vùng sâu vùng 
xa, vùng đồng bào khó khăn; 
nhân rộng các mô hình, điển 
hình tiên tiến trong phong 
trào bảo vệ an ninh trật tự.
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Năm 2018, bước sang 
năm thứ ba thực 
hiện Nghị quyết Đại 

hội lần thứ XII của Đảng và 
nghị quyết đại hội Đảng các 
cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
năm thứ hai thực hiện Nghị 
quyết TW4 (khóa XII) về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Quán triệt các chủ trương, 
nghị quyết, quy định của 
Trung ương; bám sát yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị và 
công tác xây dựng Đảng 
của địa phương, các cấp ủy, 
tổ chức đảng, ủy ban kiểm 
tra các cấp đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện công tác kiểm tra, giám 
sát và đã đạt được những kết 

quả tích cực.
Trên cơ sở chương trình, 

kế hoạch kiểm tra giám sát 
năm 2017, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã tiến hành 07 cuộc 
kiểm tra, giám sát đối với 
13 tổ chức đảng và 16 đảng 
viên; các cấp ủy cấp huyện 
và cơ sở đã kiểm tra, giám 
sát 1.879 lượt tổ chức đảng 
và 1.726 lượt đảng viên. 
Nội dung kiểm tra, giám sát 
chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện các 
chủ trương, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, trách nhiệm 
người đứng đầu trên các lĩnh 
vực: Xây dựng nông thôn 
mới; công tác bồi thường, 

tái định cư, giải phóng mặt 
bằng; nhiệm vụ quốc phòng 
- an ninh; thực hiện Nghị 
quyết TW4 (khóa XII) về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
gắn với Chỉ thị số 05-CT/
TW của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; thực 
hiện Nghị quyết số 39-NQ/
TW của Bộ Chính trị về tinh 
giản biên chế và cơ cấu lại 
đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức; thực hiện kỷ luật, 
kỷ cương hành chính và nếp 
sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang, lễ hội …

Ủy ban kiểm tra các cấp 
đã kiểm tra 18 tổ chức đảng 

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát
 và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

NGUYỄN VĂN THÀNH
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
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và 148 đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm; giám sát theo 
chuyên đề 670 tổ chức đảng 
và 800 đảng viên; kiểm tra 
việc thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát, thi hành 
kỷ luật của Đảng đối với 785 
tổ chức đảng cấp dưới; kiểm 
tra 658 tổ chức đảng về 
công tác tài chính Đảng; giải 
quyết dứt điểm 43 trường 
hợp tố cáo đảng viên; xử lý 
và tham mưu xử lý đối với 
12 tổ chức đảng và 622 đảng 
viên vi phạm kỷ luật.

Điểm nổi bật là các cấp 
ủy, trước hết là Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, đã tập trung đổi 
mới phương pháp, nâng cao 
chất lượng thực hiện các 
cuộc kiểm tra, giám sát; theo 
đó, công tác chuẩn bị, từ kế 
hoạch, đề cương… được 
thực hiện kỹ lưỡng; dành 
thời gian và tổ chức phương 
pháp hợp lý để nghiên cứu 
tài liệu, khảo sát thực tế, 
thẩm tra, xác minh; các đồng 
chí Thường trực Tỉnh ủy đã 
tham dự nhiều cuộc họp 
thông qua dự thảo kết quả 
kiểm tra, giám sát, qua đó để 
nắm chắc tình hình, phục vụ 
cho việc xem xét, kết luận 
bảo đảm khách quan, chính 
xác, sát thực tiễn. 

Ủy ban Kiểm tra các cấp 
đã tập trung thực hiện nhiệm 
vụ trọng tâm là kiểm tra tổ 
chức đảng và đảng viên khi 
có dấu hiệu vi phạm; trong 
đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy đa kiểm tra 02 tổ chức 
đảng và 19 đảng viên (tăng 
08 đảng viên so với năm 
2016). Việc thực hiện nhiệm 
vụ giám sát, nhất là giám sát 
theo chuyên đề có chuyển 
biến tiến bộ; qua giám sát 
đa phát hiện, quyết định 
chuyển kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm đối với một số 
tổ chức đảng và đảng viên 
(Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
giám sát 02 tổ chức đảng 
và 03 đảng viên; trong đó, 
quyết định chuyển kiểm tra 
khi có dấu hiệu vi phạm 01 
tổ chức đảng và 01 đảng 
viên). Kết quả thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra, giám 
sát của ủy ban kiểm tra cấp 
huyện và tương đương đồng 
đều hơn; nhiều đơn vị đã tập 
trung kiểm tra, kết luận, xử 
lý dứt điểm những vụ việc 
khó khăn, phức tạp, được dư 
luận quan tâm.

Tuy công tác kiểm tra, 
giám sát của Đảng bộ Hà 
Tĩnh đã đạt được một số kết 
quả quan trọng nhưng vẫn 
còn tồn tại một số cấp ủy, tổ 
chức đảng nhận thức chưa 
đầy đủ, thực hiện chưa tốt 
công tác kiểm tra, giám sát, 
thi hành kỷ luật trong Đảng, 
chất lượng và hiệu quả chưa 
cao; chưa đủ sức răn đe, giáo 
dục, phòng ngừa vi phạm, 
khuyết điểm. 

Thời gian tới, yêu cầu 
nhiệm vụ công tác xây dựng 
Đảng nói chung, công tác 

kiểm tra, giám sát nói riêng, 
hết sức nặng nề và khó khăn; 
đặc biệt là phải phục vụ 
đắc lực cho việc thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII 
và Nghị quyết TW4 (khóa 
XII) về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. Điều đó đặt ra vấn đề 
là cần tiếp tục đổi mới, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát; 
trong đó tập trung vào một 
số vấn đề sau:

Một, tập trung quán 
triệt, tuyên truyền, phổ biến 
các quy định của Điều lệ 
Đảng; Quy định số 30-QĐ/
TW, ngày 26/7/2016 của 
Ban Chấp hành Trung ương; 
Nghị quyết TW4 (khóa XII) 
về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, các quy định, hướng 
dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương, thông qua đó để nâng 
cao nhận thức, ý thức trách 
nhiệm của cấp ủy, tổ chức 
đảng, ủy ban kiểm tra các 
cấp, cán bộ, đảng viên về 
công tác kiểm tra, giám sát 
và kỷ luật của Đảng. 

Hai, cấp ủy các cấp nêu 
cao trách nhiệm lãnh đạo, 
chỉ đạo, trực tiếp xây dựng 
chương trình, kế hoạch, 
tổ chức thực hiện công 
tác kiểm tra, giám sát bảo 
đảm có trọng tâm, trọng 
điểm, sát với yêu cầu thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và 
công tác xây dựng Đảng ở 
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từng địa phương, cơ quan, 
đơn vị. Tập trung kiểm tra, 
giám sát việc lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện các 
chủ trương, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước trong các 
lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát 
sinh khuyết điểm, vi phạm; 
việc thực hiện các nhiệm vụ 
đột phá theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 
2015 - 2020); thực hiện Nghị 
quyết TW4 (khoá XII) về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
gắn với Chỉ thị số 05-CT/
TW của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh... Quan 
tâm kiểm tra đối với các 
cấp ủy cấp dưới trực tiếp; tổ 
chức đảng trong các cơ quan 
nhà nước, đoàn thể, doanh 
nghiệp, các ban cán sự đảng, 
đảng đoàn; các đồng chí 
cấp uỷ viên cùng cấp, người 
đứng đầu các địa phương, cơ 
quan, đơn vị.

Ba, Ủy ban kiểm tra các 
cấp phải tích cực tham mưu 
giúp cấp ủy; đồng thời chủ 
động, quyết liệt triển khai 
thực hiện toàn diện các 
nhiệm vụ kiểm tra, giám 
sát theo quy định của Điều 
lệ Đảng. Tập trung thực 
hiện tốt nhiệm vụ trọng 
tâm là kiểm tra tổ chức 
đảng, đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm, trước hết là 

đối với tổ chức đảng cấp 
dưới trực tiếp, cấp ủy viên 
cùng cấp, đảng viên là cán 
bộ thuộc diện cấp ủy cùng 
cấp quản lý. Nâng cao chất 
lượng, hiệu quả việc thực 
hiện nhiệm vụ giám sát; 
xử lý dứt điểm các trường 
hợp tố cáo tổ chức đảng và 
đảng viên, khiếu nại kỷ luật 
Đảng; tham mưu và trực 
tiếp xử lý kịp thời, nghiêm 
túc các trường hợp tổ chức 
đảng, đảng viên vi phạm; 
thực hiện quyết liệt, đồng 
bộ các giải pháp để ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hoá” trong nội bộ; 
đấu tranh hiệu quả với các 
hiện tượng tiêu cực, tham 
nhũng, “lợi ích nhóm”, làm 
trái các quy định của Đảng 
và Nhà nước trong quản 
lý ngân sách, các chương 
trình, dự án, đất đai, tài 
nguyên khoáng sản, thuế, 
ngân hàng, chính sách an 
sinh xã hội, công tác cán 
bộ... Tăng cường kiểm tra, 
giám sát việc chấp hành 
nguyên tắc tập trung dân 
chủ và quy chế làm việc; 
việc thực hiện các nghị 
quyết, kết luận của cấp uỷ, 
các kết luận sau kiểm tra, 
thanh tra; việc kê khai minh 
bạch tài sản, thu nhập của 
cán bộ, đảng viên. 

Bốn, tiếp tục đổi mới 

phương pháp, cải cách mạnh 
mẽ thủ tục hành chính, giảm 
bớt thời gian, thủ tục thực 
hiện các cuộc kiểm tra, giám 
sát. Tăng cường phối hợp 
giữa Ủy ban Kiểm tra với 
các tổ chức đảng, cơ quan 
Nhà nước, các đoàn thể 
chính trị - xã hội, tạo sức 
mạnh tổng hợp nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát 
và kỷ luật của Đảng. 

Năm, tiếp tục chăm lo 
xây dựng, kiện toàn tổ chức 
bộ máy, đội ngũ cán bộ kiểm 
tra từ tỉnh đến cơ sở đủ về số 
lượng, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có năng lực và 
kinh nghiệm công tác, trách 
nhiệm, tâm huyết, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ủy 
ban kiểm tra các cấp phải 
quán triệt sâu sắc, tham mưu 
giúp cấp uỷ và thực hiện 
nghiêm túc, hiệu quả Nghị 
quyết TW6 (khoá XII) 

Năm 2018, Ngành Kiểm 
tra Đảng tròn 70 năm cống 
hiến và trưởng thành. Phát 
huy truyền thống vẻ vang, 
bằng quyết tâm chính trị và 
trách nhiệm lớn lao, chắc 
chắn công tác kiểm tra, giám 
sát nói chung, hoạt động của 
ủy ban kiểm tra các cấp nói 
riêng, sẽ đạt được nhiều kết 
quả to lớn hơn nữa, xứng 
đáng với sự tin cậy của Đảng 
bộ và nhân dân tỉnh nhà.
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Thời gian qua, công 
tác tuyên giáo của 
Đảng bộ Hà Tĩnh 

đã đạt được những kết quả 
khá nổi bật. Công tác tuyên 
truyền, giáo dục chính trị tư 
tưởng, nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm cho cán bộ, 
đảng viên và quần chúng 
nhân dân ngày càng được 
quyết tâm chỉ đạo thực hiện; 
việc tổ chức học tập, quán 
triệt và triển khai thực hiện 
các chỉ thị, nghị quyết của 
Trung ương, của tỉnh được 
đẩy mạnh và đổi mới, tạo ra 
nhiều phong trào thi đua yêu 
nước sôi nổi, rộng khắp; giữ 
vững định hướng tư tưởng 
trong Đảng bộ và nhân dân; 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
báo chí được tăng cường; 
đội ngũ báo cáo viên thường 
xuyên được kiện toàn từ tỉnh 
đến cơ sở; công tác khoa 
giáo ngày càng đi vào chiều 
sâu; việc chỉ đạo lĩnh vực 
văn hoá - văn nghệ sâu sát, 
hiệu quả hơn; công tác lý 
luận chính trị và nghiên cứu, 
biên soạn lịch sử Đảng được 

quan tâm đúng mức… Với 
những kết quả đó đã góp 
phần hoàn thành các nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh.

Tuy nhiên, so với yêu 
cầu nhiệm vụ, công tác 
tuyên giáo vẫn còn một số 
hạn chế như: Việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 
chưa có nhiều sáng tạo, sức 
lan tỏa chưa rộng lớn; công 

tác tuyên truyền có lúc, có 
nơi, có việc chưa nhạy bén, 
thiếu kịp thời; chất lượng 
giáo dục lý luận chính trị tại 
một số địa phương chưa tốt, 
hiệu quả chưa cao; việc đấu 
tranh ngăn chặn, phản bác 
những luận điệu xuyên tạc, 
sai trái chưa sắc bén, thiếu 
kịp thời; công tác tuyên 
giáo cơ sở còn bất cập, hạn 
chế; việc đổi mới nội dung, 

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG TÌNH HÌNH MỚI  

Công tác tuyên giáo có vị trí quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ta. Trải 
qua 88 năm kể từ khi có Đảng, nhiệm vụ tuyên giáo luôn được các cấp ủy Đảng xem là yếu 
tố quan trọng động viên và phát huy sức mạnh nội sinh, một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính 
Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhân Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng

(05/01/2018)

LÊ VĂN KHÁNH
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh
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phương thức hoạt động còn 
nhiều lúng túng; việc quản 
lý báo chí và xử lý vấn đề 
báo chí nêu còn nhiều khó 
khăn, bất cập…

Trong bối cảnh tình hình 
thế giới, khu vực có những 
diễn biến phức tạp, các thế 
lực thù địch tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động chống 
phá Đảng, Nhà nước bằng 
âm mưu, hoạt động “diễn 
biến hoà bình”. Đặc biệt, 
một số đối tượng phản động 
đã lợi dụng sự cố môi trường 
biển và các vụ việc nhạy 
cảm để kích động, lôi kéo 
một bộ phận giáo dân thực 
hiện những hành vi vi phạm 
pháp luật, coi thường kỷ 
cương, phép nước, đi ngược 
thuần phong mỹ tục, đạo lý 
của dân tộc; tình trạng tham 
nhũng, lãng phí, những biểu 
hiện tiêu cực, suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức 
lối sống; những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong một bộ phận cán 
bộ, đảng viên vẫn chưa được 
ngăn chặn, đẩy lùi... đã tác 
động không nhỏ đến công 
tác tuyên giáo. Để đáp ứng 
yêu cầu trong tình hình mới, 
ngành Tuyên giáo của Đảng 
bộ tỉnh tập trung làm tốt một 
số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một, đổi mới, nâng cao 
chất lượng công tác giáo dục 
lý luận chính trị; nghiên cứu, 
quán triệt, tuyên truyền các 

quan điểm, đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, 
nhất là Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng, Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII và các nhiệm vụ chính 
trị của tỉnh theo hướng thiết 
thực, hiệu quả, tăng cường 
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp 
với nhân dân gắn với thực 
tiễn của từng địa phương, 
đơn vị. 

Hai, kết hợp chặt chẽ 
công tác Tuyên giáo với 
thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, củng 
cố quốc phòng - an ninh và 
mở rộng quan hệ đối ngoại. 
Phát huy sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị làm tốt công 
tác tuyên truyền, đưa đường 
lối, chủ trương của Đảng 
vào cuộc sống; tập trung đẩy 
mạnh tuyên truyền công tác 
tái định cư, giải phóng mặt 
bằng phục vụ các dự án lớn 
trên địa bàn; tuyên truyền về 
kết quả, giải pháp giải quyết 
các vấn đề đặt ra trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới 
ở các địa phương, đơn vị; quan 
tâm tuyên truyền có hiệu quả 
công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí…

Ba, đẩy mạnh thực hiện 
Chỉ thị số 05-CTTW của 
Bộ Chính trị về “Tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách  Hồ Chí Minh” 

gắn với Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII); tiếp tục 
động viên đội ngũ văn nghệ 
sỹ, báo chí hăng hái sáng tác, 
quảng bá tác phẩm báo chí, 
văn học, nghệ thuật về chủ đề 
“Học tập và làm theo Bác”.

Bốn, chủ động nắm tình 
hình, đánh giá, dự báo diễn 
biến tâm trạng, tư tưởng 
cán bộ, đảng viên và nhân 
dân để tham mưu, đề xuất 
các giải pháp xử lý kịp thời 
những tiêu cực phát sinh, 
tạo sự thống nhất cao trong 
Đảng, sự đồng thuận trong 
xã hội. Thực hiện tốt cơ chế 
phối hợp giữa cơ quan Ban 
Tuyên giáo với các ban xây 
dựng đảng, chính quyền, 
mặt trận và các đoàn thể 
quần chúng trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, giải 
quyết các vấn đề bức xúc của 
nhân dân; thực hiện tốt quy 
chế phối hợp về công tác tư 
tưởng với công tác tổ chức, 
cán bộ, công tác dân vận và 
công tác kiểm tra, giám sát 
của Đảng. 

Năm, tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, quản lý 
của Nhà nước đối với hoạt 
động báo chí trên địa bàn. 
Quan tâm hơn nữa công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng 
cho đội ngũ nhà báo; tuyên 
truyền, phổ biến, quán triệt 
và tổ chức thực hiện nghiêm 
túc các quy định của Trung 
ương, của tỉnh về công tác 
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quản lý và hoạt động báo 
chí. Giữ vững tính định 
hướng chính trị, nâng cao 
tính thuyết phục, tăng số 
lượng, thời lượng phát hành, 
diện phủ sóng và mở rộng 
đối tượng độc giả báo chí; 
góp phần quan trọng tham 
gia giải quyết những vấn đề 
xã hội bức xúc trên địa bàn.

 Sáu, thường xuyên chủ 
động, sắc bén trong đấu 
tranh làm thất bại âm mưu 
“diễn biến hòa bình”, các 
quan điểm sai trái, thù địch 
chống phá Đảng, Nhà nước; 
tăng cường phản bác có 
hiệu quả với các thông tin 
xấu, độc trên internet và các 
trang mạng xã hội.

Bảy, đổi mới và tăng 
cường công tác chỉ đạo, 
hướng dẫn các hoạt động 
văn hoá, văn nghệ theo 
hướng bám chắc thực tiễn, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của công chúng, phục vụ 
nhiệm vụ chính trị kịp thời 
và hiệu quả hơn. Nâng cao 
chất lượng công tác tham 
mưu chiến lược trên các 
lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 
khoa học - công nghệ, môi 
trường, chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân, dân số, gia đình, 
thể thao… Tiếp tục làm tốt 
công tác giáo dục lịch sử 
truyền thống, nhất là đối với 
thế hệ trẻ.

Tám, tiếp tục củng cố 
tổ chức bộ máy Ban Tuyên 

giáo các cấp, quan tâm xây 
dựng, đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ làm công tác 
tuyên giáo có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, tâm huyết với 
nghề, có chuyên môn, tri 
thức và phương pháp làm 
việc khoa học, vượt khó 
khăn, thử thách, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ trong mọi 
lĩnh vực công tác; nghiên 
cứu, đề xuất chế độ, chính 
sách đối với đội ngũ cán bộ 
làm công tác tư tưởng, lý 
luận, báo chí, văn hoá, văn 
nghệ. Đồng thời tăng cường 
đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, phương tiện, điều 
kiện làm việc để đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới.   

Cuối cùng, bên cạnh 
việc tuyên truyền, giáo dục, 
cổ vũ, động viên các tầng 
lớp nhân dân bằng lý lẽ, 
tâm huyết, kinh nghiệm và 
bằng thực tiễn cuộc sống, 

những người làm công tác 
tư tưởng nói riêng, đội ngũ 
cán bộ, đảng viên của Đảng 
nói chung phải chú trọng 
giáo dục quần chúng bằng 
nêu gương, thể hiện tính 
gương mẫu về nhân cách, 
đạo đức, bản lĩnh chính trị, 
sự kiên định vững vàng; tinh 
thần trách nhiệm cao trong 
các phong trào thi đua yêu 
nước, thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị tại địa phương, 
đơn vị.

Thực hiện đồng bộ các 
nhiệm vụ và giải pháp nêu 
trên, nhất định công tác 
tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh 
trong giai đoạn hiện nay sẽ 
có những chuyển biến tích 
cực, góp phần vào hoàn 
thành các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo quốc phòng - an ninh, 
xây dựng Đảng và các tổ 
chức trong hệ thống chính 
trị vững mạnh.

Đ/C Hoàng Trung Dũng trưởng Ban Tuyên giáo 
chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo đề án, nghị quyết
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Thời gian qua, dưới sự 
tác động mạnh mẽ của 
nền kinh tế thị trường 

thì những tác động tiêu cực 
của nó đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến đời sống xã hội. 
Các tranh chấp dân sự, khiếu 
kiện hành chính có chiều 
hướng gia tăng và diễn biến 
phức tạp. 

Theo thống kê tình hình 
giải quyết các loại án trong 
3 năm gần đây (từ năm 2015 
đến 2017), Tòa án nhân dân 
hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã thụ 
lý, giải quyết 6.839/6.910 

vụ việc (đạt tỷ lệ 99%). Cụ 
thể, hình sự: 2.296/2.318 
vụ; dân sự: 688/712 vụ, 
việc; hôn nhân và gia đình: 
3.556/3.578 vụ, việc; kinh 
doanh thương mại: 103/103 
vụ; hành chính: 94/96 vụ. 
Trong đó, án liên quan đến 
tranh chấp đất đai chiếm 
44% án dân sự; chiếm 68%  
án hành chính. Số  lượng án 
dân sự, hành chính liên quan 
đến đất đai chiếm tỷ lệ lớn, 
tính chất tranh chấp ngày 
càng phức tạp và đều có quá 
trình giải quyết qua nhiều 
cấp, nhiều cơ quan, nhiều 

thủ tục khác nhau và kể cả 
khi bản án của Tòa án đã có 
hiệu lực pháp luật thì việc tổ 
chức thi hành án trên thực tế 
cũng rất khó khăn, kéo dài 
mất nhiều thời gian.

Thực tiễn giải quyết của 
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 
Hà Tĩnh cho thấy án dân 
sự, hành chính nói chung, 
đặc biệt là án liên quan đến 
tranh chấp đất đai là loại án 
rất khó trong quá trình giải 
quyết, từ thu thập, đánh giá 
chứng cứ đến việc áp dụng 
pháp luật nội dung cũng như 

KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC 
GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hà Tĩnh

BÙI VĂN LAM
Phó Chánh án TAND tỉnh
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xác định quan hệ tranh chấp, 
áp dụng  thủ tục tố tụng. Quá 
trình giải quyết các tranh 
chấp này do những nguyên 
nhân khác nhau phát sinh 
khó khăn, vướng mắc sau:

Một, chính sách, pháp 
luật về đất đai liên tục thay 
đổi; đất đai tranh chấp đều 
có nguồn gốc phức tạp; 
công tác tuyên truyền, giáo 
giục pháp luật trong nhân 
dân hiệu quả chưa cao; mâu 
thuẫn tranh chấp giữa các 
đương sự đều căng thẳng, 
thậm chí phát sinh nhiều vụ 
án hình sự như đã từng xảy 
ra tại một số địa phương. 

Hai, công tác quản lý 
Nhà nước về đất đai qua các 
thời kỳ còn nhiều hạn chế, 
thiếu sót. Việc giao đất, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất (GCNQSDĐ), xác 
nhận quyền sử dụng đất, xác 
nhận các giao dịch đất đai 
không đúng về diện tích, đối 
tượng, thẩm quyền. Diện 
tích được ghi trong quyết 
định, trong GCNQSDĐ 
không phù hợp với diện tích 
đo thực tế, chồng lấn nhau, 
không ghi rõ tứ cận, ranh 
giới thửa đất, số thửa đất 
khác nhau. Việc giao đất cho 
cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp 
tác trong một số trường hợp 
còn lẫn lộn, đặc biệt là đất 
rừng (đất lâm nghiệp). Việc 
xác nhận quyền sử dụng đất, 
xác nhận các giao dịch về 
đất, thực trạng nhà ở của cán 

bộ chính quyền địa phương 
còn tùy tiện dẫn đến phát 
sinh tranh chấp.

Ba, việc lưu trữ hồ sơ, 
tài liệu liên quan đến đất 
đai bị thất lạc, dẫn đến việc 
cung cấp tài liệu, chứng cứ 
và văn bản trả lời của các cơ 
quan có thẩm quyền cho Tòa 
án không đầy đủ hoặc còn 
bị chậm đã làm ảnh hưởng 
không nhỏ đến thời hạn xét 
xử, quyền và lợi ích của 
đương sự.

Bốn, sự quan tâm thực 
hiện của UBND các cấp và 
các phòng chuyên môn của 
UBND cấp huyện trong việc 
xem xét thẩm định, định giá 
tài sản chưa đúng với quy 
định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự (BLTTDS) mà coi 
đó là việc của Tòa án. Trên 
thực tế việc định giá thuộc 
trách nhiệm của Hội đồng 
định giá nhưng nhiều vụ án 
Tòa án phải tự đo vẽ, kiểm 
đếm đưa kết quả về cho Hội 
đồng định giá tài sản áp giá 
là chưa đúng quy định.

Năm, việc giao nộp 
chứng cứ của đương sự, đặc 
biệt là bị đơn thường cố tình 
trì hoãn, không thực hiện 
đầy đủ. Mặc dù luật quy định 
đương sự phải gánh chịu hậu 
quả pháp lý nếu không giao 
nộp chứng cứ, nhưng việc 
đương sự không giao nộp 
chứng cứ đã gây nhiều khó 
khăn trong quá trình giải 

quyết vụ án như hòa giải, 
xem xét thẩm định tại chỗ, 
định giá tài sản… Nhiều vụ 
án tại phiên tòa đương sự 
mới cung cấp chứng cứ, mà 
việc đánh giá tính hợp pháp 
của chứng cứ không chỉ phụ 
thuộc vào Hội đồng xét xử, 
trong nhiều trường hợp phải 
trưng cầu cơ quan chuyên 
môn như giám định chữ ký, 
chữ viết… hoặc tại phiên 
tòa phúc thẩm mới cung cấp 
chứng cứ, làm thay đổi toàn 
bộ kết quả sơ thẩm, dẫn đến 
phải sửa hoặc hủy án do có 
chứng cứ mới.

Sáu, về thẩm quyền 
xem xét hủy quyết định 
của UBND và Chủ tịch 
UBND cấp huyện trong vụ 
án hành chính và vụ án dân 
sự. Theo quy định của Luật 
Tố tụng hành chính 2015 
và BLTTDS 2015 thì  kể từ 
ngày 01/7/2016 phát sinh 
tranh chấp trên không thuộc 
thẩm quyền của Tòa án nhân 
dân cấp huyện. Việc sửa đổi 
này là không phù hợp với 
tinh thần cải cách tư pháp về 
tăng thẩm quyền xét xử cho 
Tòa án nhân dân cấp huyện 
gây khó khăn cho người dân, 
đặc biệt là vùng sâu, vùng xa 
khi cần liên hệ làm việc với 
Tòa án.

Bảy, về thủ tục uỷ quyền 
tham gia tố tụng, theo quy 
định của Luật Tố tụng hành 
chính năm 2015 thì trường 
hợp người bị kiện là cơ 
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quan, tổ chức chỉ được uỷ 
quyền cho cấp phó của mình 
đại diện. Trên thực tế đại 
diện theo pháp luật đều có 
văn bản uỷ quyền cho cấp 
phó của mình tham gia tố 
tụng, nhưng các cấp phó lại 
có văn bản xin được xét xử 
vắng mặt vì lý do công việc. 
Việc xin xét xử vắng mặt 
không trái quy định pháp 
luật nhưng đã gây khó khăn 
cho công tác giải quyết án, 
làm kéo dài, gây tốn kém 
thời gian, công sức và chi 
phí giải quyết vụ án.

Từ thực tiễn các khó 
khăn, vướng mắc trong giải 
quyết án dân sự, hành chính 
trên, chúng tôi kiến nghị, đề 
xuất một số giải pháp sau:

Quốc hội, Chính phủ 
tiếp tục hoàn thiện chính 
sách pháp luật về đất đai và 
các văn bản hướng dẫn để 
khắc phục những hạn chế 
do chưa thực sự phù hợp 
với những yêu cầu chung 
và với tình hình thực tế hiện 
nay. Về thẩm quyền xem xét 
hủy quyết định cá biệt của 
UBND và Chủ tịch UBND 
huyện trong vụ án dân sự và 
thẩm quyền giải quyết vụ án 
hành chính của Tòa án các 
cấp cần quy định như trước 
đây, đảm bảo đúng tinh thần 
cải cách tư pháp, nâng cao 
tính độc lập xét xử của Tòa 
án và tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân.
 Tòa án nhân dân tối cao 

cần nghiên cứu, ban hành 
nhiều án lệ về tranh chấp 
quyền sử dụng đất để giải 
quyết những vướng mắc, 
thống nhất áp dụng pháp 
luật cho Tòa án địa phương.

Cấp ủy, Hội đồng nhân 
dân các cấp cần quan tâm 
lãnh đạo, giám sát, kiểm 
soát công tác thu hồi đất của 
UBND cùng cấp, đặc biệt 
là việc thu hồi đất phục vụ 
các dự án lớn, đảm bảo thủ 
tục chặt chẽ, tránh áp dụng 
tùy tiện, bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của công dân 
theo đúng tinh thần của Hiến 
pháp 2013. 

Nâng cao trách nhiệm 
của UBND các cấp khi thực 
hiện các yêu cầu của Tòa án 
trong quá trình giải quyết án, 
đảm bảo theo đúng quy định 
của BLTTDS, luật TTHC. 
Đây là việc làm rất thiết 
thực đảm bảo cho việc giải 
quyết các vụ án chính xác 
và nhanh chóng. Cần có quy 
chế phối hợp trong việc giải 
quyết vụ việc dân sự giữa 
Tòa án với UBND và các cơ 
quan có liên quan..., trong 
đó quy định cụ thể trình tự, 
thời gian, trách nhiệm của 
các cơ quan trong việc cung 
cấp  tài liệu, chứng cứ cho 
Tòa án. 

Tăng cường hòa giải các 
tranh chấp đất đai. Nâng cao 

kỹ năng hòa giải, kiến thức 
pháp luật về đất đai cho đội 
ngũ cán bộ hòa giải tại các 
xã, phường trên địa bàn. 
Tuyên truyền rộng rãi cho 
người dân biết về chính sách 
pháp luật đất đai của Nhà 
nước, vận động nhân dân 
giải quyết tranh chấp đất đai 
thông qua hòa giải tại cơ sở. 

Nâng cao trình độ, năng 
lực cán bộ Tòa án, đặc biệt 
là cần tăng số lượng Thẩm 
phán cho phù hợp với khối 
lượng án phải giải quyết hàng 
năm, đồng thời tăng cường 
giáo dục về tư tưởng chính 
trị, chuyên môn, nghiệp vụ, 
đạo đức nghề nghiệp. Tổ 
chức các lớp bồi dưỡng, tập 
huấn, các hội thảo chuyên đề 
về tranh chấp đất đai để các 
Thẩm phán cùng nhau thảo 
luận và rút kinh nghiệm. 
Các vụ án bị hủy, cải sửa 
cần được tổ chức rút kinh 
nghiệm kịp thời. 

Thực hiện đồng bộ các 
giải pháp trên, cùng với việc 
tiếp tục từng bước thay đổi 
nhận thức về vị trí, vai trò 
của Tòa án trong hệ thống 
chính trị sẽ làm cho Tòa án 
thực sự là cơ quan thực hiện 
quyền tư pháp, có nhiệm vụ 
bảo vệ công lý như Hiến 
pháp 2013 đã ghi nhận, góp 
phần vào việc bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của Nhà 
nước, tổ chức, công dân.
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Năm 2017, Nghi 
Xuân được đề nghị 
Thủ tướng Chính 

phủ tặng bằng khen về 
thành tích xuất sắc dẫn đầu 
trong xây dựng Nông thôn 
mới (NTM), tăng thu ngân 
sách, thu hút đầu tư và cải 
cách hành chính. Từ  những 
cách làm sáng tạo đã được 
ghi nhận và kết quả đã đạt 
được, nhất là phong trào, 
khí thế hưởng ứng tích cực 
của người dân, Đảng bộ và 
nhân dân Nghi Xuân đang 

phấn đấu huyện đạt chuẩn 
NTM trước thời hạn…

Giai đoạn 2016 - 2020 
đánh dấu quá trình xây dựng 
nông thôn mới (NTM), đô 
thị văn minh trên địa bàn 
Hà Tĩnh nói chung và Nghi 
Xuân nói riêng với mục tiêu 
nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần cho người dân; 
kết cấu hạ tầng kinh tế, xã 
hội phù hợp; cơ cấu kinh 
tế và các hình thức tổ chức 
sản xuất hợp lý, gắn xây 

dựng NTM với phát triển 
đô thị. Triển khai hiệu quả 
Chương trình MTQG xây 
dựng NTM, Nghi Xuân - 
quê hương của Đại thi hào 
Nguyễn Du đã thực sự khởi 
sắc và bắt đầu bước lên 
một lộ trình mới: phát triển 
nhanh, thực chất, ổn định và 
bền vững.

Thời gian qua, mặc dù 
trong bối cảnh nền kinh tế 
đất nước và trong tỉnh còn 
nhiều khó khăn, thách thức, 

NGHI XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN HUYỆN 
NÔNG THÔN MỚI TRƯỚC THỜI HẠN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan mô hình du lịch 
trải nghiệm NTM tại Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân

TRẦN BÁU HÀ
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân
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nhưng cấp ủy, chính quyền 
các cấp, cả hệ thống chính trị 
và nhân dân toàn huyện đã 
chung sức, đồng lòng thực 
hiện Chương trình MTQG 
xây dựng NTM và đạt được 
nhiều kết quả nổi bật: Bộ 
mặt nhiều vùng nông thôn 
khang trang, xanh, sạch, 
đẹp hơn; hạ tầng thiết yếu 
về giao thông, thủy lợi, văn 
hóa, y tế, giáo dục… được 
quan tâm đầu tư, nâng cấp, 
xây dựng; sản xuất nông 
nghiệp tiếp tục phát triển, 
mang lại hiệu quả kinh tế và 
thu nhập cao; số hộ nghèo 
giảm nhanh, đời sống vật 
chất và tinh thần của người 
dân nông thôn từng bước 
được cải thiện; an ninh trật 
tự được đảm bảo; hệ thống 
chính trị cơ sở tiếp tục được 
củng cố.

Năm 2017 là năm đầu 
tiên Nghi Xuân triển khai 
Nghị quyết của HĐND 
tỉnh về xây dựng huyện đạt 
chuẩn NTM. Mặc dù đối 
mặt với rất nhiều khó khăn, 
nhưng trong năm đã có 
thêm 6 xã hoàn thành các 
tiêu chí xây dựng NTM, 
nâng tổng số lên 14/17 xã 
đạt chuẩn; các xã còn lại 
đều đạt 13 tiêu chí trở lên; 
2 xã cơ bản đạt chuẩn NTM 
kiểu mẫu là Tiên Điền, 
Xuân Viên; toàn huyện có 
23 thôn, tổ dân phố đạt tiêu 
chí khu dân cư NTM kiểu 

mẫu, tổ dân phố văn minh; 
78 vườn mẫu đạt chuẩn.

Trong quá trình triển 
khai xây dựng NTM, lãnh 
đạo huyện thường xuyên 
quán triệt đến từng cán bộ, 
đảng viên với phương châm 
mà đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây 
dựng NTM tỉnh đã rất tâm 
huyết nhắc nhở cán bộ và 
nhân dân toàn tỉnh: “Xây 
dựng NTM là một cuộc cách 
mạng, vì lợi ích của người 
dân, dựa vào lực lượng và 
nghị lực lao động sáng tạo 
của nhân dân; phải kiên trì, 
nhất quán trong lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện, nhất là việc tập trung 
chỉ đạo tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc; gắn xây 
dựng NTM với xây dựng đô 
thị văn minh” .

Ý thức sâu sắc điều đó 
và luôn lắng nghe, học hỏi, 
mạnh dạn sáng tạo, Nghi 
Xuân đã tìm cho mình một 
lối đi hiệu quả và đạt được 
những kết quả quan trọng. 
Xin được chia sẻ một số 
cách làm, những bước đi 
đã góp phần tạo đà để Nghi 
Xuân vững tin phấn đấu 
hoàn thành đạt chuẩn huyện 
NTM trước thời hạn.

Một, phát huy được vai 
trò chủ thể của người dân, 
làm NTM là dân làm cho dân. 
Cấp ủy, chính quyền luôn 
quán triệt nguyên tắc “Dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra, dân thụ hưởng” 
(cái này phải làm thật, chứ 
không chỉ hô hào thì mới 
xóa bỏ được tư tưởng trông 
chờ, ỷ lại vào Nhà nước, 
khơi dậy tính tích cực, chủ 
động, sáng tạo trong nhân 
dân, huy động được nguồn 
lực to lớn trong nhân dân). 
Cái được của Nghi Xuân 
trong những năm qua không 
phải là 14/17 xã đạt chuẩn 
mà chính là sự vào cuộc tích 
cực của cán bộ, đảng viên, 
đặc biệt là người dân. Xây 
dựng được phong trào trong 
nhân dân đã quan trọng, giữ 
vững được phong trào càng 
quan trọng hơn, như vậy 
mới bền vững. 

Hai, kế hoạch xây dựng 
NTM hàng năm phải được 
lập từ huyện đến thôn, xóm.
Trong đó, kế hoạch cấp thôn, 
xóm phải được Ban Chỉ đạo 
cấp xã phê duyệt. Kế hoạch 
xây dựng NTM của xã và 
các thôn xóm phải gắn với 
các chỉ tiêu cụ thể về phát 
triển sản xuất phù hợp với 
điều kiện, đặc điểm của từng 
địa phương. Vì vậy, đã được 
nhân dân hưởng ứng tích 
cực, việc thực hiện ở các 
thôn chủ động hơn, bài bản 
hơn, tránh được cách làm 
chung chung, thiếu cụ thể.

Ba, trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, Nghi Xuân không chỉ 
tập trung cho các xã đăng 
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ký đạt chuẩn trong năm mà 
triển khai đồng đều các xã. 
Điều đó sẽ tạo điều kiện 
để một số xã có quyết tâm 
phấn đấu và có điều kiện 
huy động tốt nguồn lực cố 
gắng bứt phá hoàn thành đạt 
chuẩn sớm trước thời hạn .

Bốn, gắn việc xây dựng 
NTM với phát động tốt các 
phong trào thi đua, giữ gìn, 
phát huy các giá trị văn hoá 
của quê hương. Nghi Xuân 
bổ sung thêm tiêu chí thứ 11 
đối với Khu dân cư NTM 
kiểu mẫu là mỗi khu dân cư 
NTM kiểu mẫu có 01 câu 
lạc bộ văn hóa dân gian, đến 
nay toàn huyện đã có trên 
30 CLB văn hóa dân gian 
với nhiều loại hình phong 
phú như ca trù, dân ca, ví 
dặm, trò Kiều,.... Nhờ đó, 
đã tạo và duy trì được phong 
trào văn hóa, văn nghệ quần 
chúng, nâng cao đời sống 
tinh thần cho nhân dân và 
tạo nên phong cách sống 
lành mạnh, văn minh hơn. 

Năm, xây dựng NTM 
gắn với phát triển dịch vụ, 
du lịch nhằm chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, việc làm, nâng 
cao thu nhập cho người dân: 
Quá trình xây dựng NTM 
của Nghi Xuân luôn gắn 
kết với phát triển du lịch 
sinh thái, trải nghiệm NTM, 
du lịch Homestay,... Nông 
thôn mới ở Nghi Xuân đã 
trở thành một trong những 

động lực quan trọng để phát 
triển các loại hình dịch vụ, 
du lịch tạo ra thu nhập tăng 
thêm cho người dân. Qua đó 
tạo được động lực, khích lệ 
người dân tham gia và giữ 
vững phong trào xây dựng 
NTM, kể cả sau khi đã được 
công nhận đạt chuẩn xã 
NTM thì vẫn tiếp tục xây 
dựng xã trở thành xã NTM 
kiểu mẫu, thôn dân cư NTM 
kiểu mẫu, trở thành “vùng 
quê đáng sống”.

Sáu, xây dựng NTM 
gắn với phát triển đô thị. 
Việc quy hoạch nông thôn 
và phát triển đô thị luôn 
được quan tâm, quá trình 
xây dựng NTM phải gắn 
với tiến trình phát triển đô 
thị. Huyện đã sớm ban hành 
Nghị quyết về phát triển đô 
thị huyện Nghi Xuân đến 
năm 2030 và những năm 
tiếp theo, theo đó đến năm 
2025 Nghi Xuân trở thành 
đô thị loại 4 - Thị xã thuộc 
tỉnh. Trên cơ sở đó, việc xây 
dựng NTM, Khu dân cư 
NTM kiểu mẫu được định 
hướng các bước đi sát, đúng 
để có lộ trình chắc chắn cho 
việc hình thành đô thị trong 
tương lai.

Bảy, đẩy mạnh cải cách 
hành chính tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân và 
doanh nghiệp nhằm huy 
động tối đa các nguồn lực, 
tăng cường thu hút đầu tư 

vào địa bàn, nhất là các dự 
án đầu tư vào sản xuất nông 
nghiệp và thương mại, dịch 
vụ, du lịch. Năm 2017, Nghi 
Xuân thu hút được trên 30 
dự án đầu tư với tổng mức 
đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, 
bằng 27,8% toàn tỉnh. Các 
dự án đầu tư vào địa bàn 
sẽ tạo ra các cơ sở vật chất 
mới, giúp phát triển cơ sở 
hạ tầng đô thị và nông thôn, 
lồng ghép tốt các dự án đầu 
tư từ các nguồn vốn sẽ giúp 
sớm hoàn thiện các tiêu chí 
hạ tầng, giảm áp lực về vốn 
đầu tư hoàn thành các tiêu 
chí huyện nông thôn mới 
cho địa phương.

Nghi Xuân đã được tỉnh 
lựa chọn là một trong hai 
huyện được ưu tiên đầu tư 
xây dựng đạt chuẩn huyện 
NTM giai đoạn 2016-2020. 
Với những cách làm mạnh 
dạn, sáng tạo đem lại những 
kết quả đáng ghi nhận, đặc 
biệt là phong trào, khí thế 
của người dân, sẽ tiếp thêm 
sức mạnh để Đảng bộ và 
nhân dân Nghi Xuân vững 
tin phấn đấu đạt chuẩn 
huyện NTM trước thời hạn 
vào năm 2018, xứng đáng 
với truyền thống quê hương 
Anh hùng, quê hương Danh 
nhân văn hoá thế giới - Đại 
thi hào Nguyễn Du, sớm xây 
dựng Nghi Xuân trở thành 
trung tâm kinh tế - văn hoá 
phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh.
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Hà Tĩnh đang trong 
thời kỳ xây dựng 
công nghiệp hóa - 

hiện đại hóa (CNH-HĐH) 
quê hương, đất nước, giai 
đoạn quyết liệt nhất là từ sau 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVII, Đảng bộ và nhân dân 
Hà Tĩnh đã xác định mục 
tiêu trọng tâm “Tập trung 
mọi nguồn lực, tạo bước đột 
phá tăng trưởng toàn diện 
về kinh tế, phấn đấu đưa 
Hà Tĩnh từ một tỉnh nông 
nghiệp sớm trở thành tỉnh 

có công nghiệp - dịch vụ 
phát triển, tạo nền tảng để 
đến năm 2015 trở thành một 
trong những trung tâm công 
nghiệp hiện đại của Bắc 
miền Trung”; điều đó được 
khẳng định lại một lần nữa 
tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVIII “Phấn đấu đến 
năm 2020 đưa Hà Tĩnh phát 
triển nhanh hơn, bền vững 
hơn theo hướng công nghiệp 
hiện đại”. 

Để đạt được mục tiêu 
đó, trong những năm qua, 

Hà Tĩnh đã thực hiện đồng 
bộ các giải pháp cải thiện 
môi trường đầu tư, đẩy 
mạnh cải cách hành chính, 
xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật… để phát triển kinh 
tế - xã hội, hội nhập quốc 
tế, trong đó lực lượng thanh 
niên Hà Tĩnh đã đóng góp 
những kết quả rõ nét. Hiện 
nay, toàn tỉnh có gần 24 vạn 
đoàn viên, thanh niên trong 
độ tuổi, chiếm 18,6% dân 
số, 32% lực lượng lao động, 
là lực lượng dồi dào để thực 

THANH NIÊN HÀ TĨNH TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA,
HIỆN ĐẠI HÓA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

NGUYỄN THẾ HOÀN
                                                                         Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn
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hiện các nhiệm vụ CNH-
HĐH quê hương. Nhận định 
vai trò của thanh niên trong 
thời kỳ CNH-HĐH quê 
hương, đất nước, Nghị quyết 
Trung ương lần thứ bảy, 
khóa X khẳng định: “Thanh 
niên là rường cột của nước 
nhà, chủ nhân tương lai của 
đất nước, là lực lượng xung 
kích trong xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, một trong những 
nhân tố quyết định sự thành 
bại của sự nghiệp CNH- 
HĐH, hội nhập quốc tế và 
xây dựng CNXH”.

Phát huy tinh thần đó, 
tuổi trẻ Hà Tĩnh luôn nêu 
cao tinh thần xung kích, tình 
nguyện, đi đầu trong các lĩnh 
vực, phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, nhằm đáp ứng những 
kỳ vọng lớn lao, sự quan 
tâm, chăm lo, lãnh đạo, dìu 
dắt của cấp ủy Đảng các cấp, 
sự phối hợp, tạo điều kiện 
của chính quyền, MTTQ và 
các ban, ngành, đoàn thể, 
các địa phương, đơn vị, sự 
đồng hành, hỗ trợ của các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân…Với nhiệt huyết và 
cách tiếp cận nhanh nhạy 
của tuổi trẻ, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn đã kịp thời nắm 
bắt các chủ trương, đường 
lối, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, triển khai rộng 
rãi trong các cấp bộ đoàn và 
đoàn viên, thanh thiếu nhi 

các phong trào hành động 
cách mạng cụ thể để phát 
huy sức trẻ trong tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ gìn an ninh trật tự, bảo 
đảm quốc phòng - an ninh, 
đóng góp tích cực vào sự 
phát triển chung của tỉnh. 

Tinh thần và sức trẻ ấy 
được thể hiện bằng những 
kết quả hết sức cụ thể, đến 
nay: Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây 
dựng hơn 600 mô hình kinh 
tế thanh niên có quy mô đầu 
tư trên 200 triệu đồng và 
hơn 1.500 mô hình quy mô 
vừa và nhỏ, góp phần giải 
quyết việc làm, ổn định cuộc 
sống cho hàng chục nghìn 
thanh niên tại địa phương. 
Tổ chức gần 950 ngày hội 
tư vấn, hướng nghiệp và 
giới thiệu việc làm cho hơn 
22.000 thanh niên; hỗ trợ 
trên 15.000 lượt đoàn viên 
thanh niên tình nguyện giải 
phóng mặt bằng, giúp đỡ 
hơn 1.300 hộ dân di dời nhà 
cửa, tái định cư, ổn định 
đời sống tại các dự án trọng 
điểm của tỉnh. Trong tình 
nguyện vì cộng đồng, toàn 
tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 545 
nhà nhân ái cho các gia đình 
chính sách; kêu gọi, huy 
động hơn 35 tỷ đồng cho 
người dân vùng bão lũ… 
Với những kết quả đạt được, 
tuổi trẻ toàn tỉnh đã được 
cấp ủy, chính quyền các cấp 
và Nhân dân ghi nhận, đánh 
giá cao; nhiều năm liên tục 

được Trung ương Đoàn, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng cờ 
thi đua xuất sắc, bằng khen, 
năm 2016 được Nhà nước 
trao tặng Huân chương Lao 
động Hạng Nhất và năm 
2017 vinh dự là đơn vị duy 
nhất Việt Nam được nhận 
giải thưởng tổ chức thanh 
niên xuất sắc ASEAN.

Tuy nhiên, bên cạnh 
những cơ hội, điều kiện 
thuận lợi trong thời kỳ CNH-
HĐH, tuổi trẻ cũng đối mặt 
với những thách thức, khó 
khăn: điều kiện kinh tế tỉnh 
nhà còn khó khăn, chưa đáp 
ứng kịp cho nhu cầu học 
tập, việc làm, nhà ở, lập 
nghiệp... cho thanh niên; 
trình độ ngoại ngữ, chuyên 
môn, nghề nghiệp và năng 
lực sáng tạo còn hạn chế; 
ảnh hưởng mặt trái của các 
trang mạng xã hội; sự phát 
triển mạnh mẽ của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 
dẫn đến không ít thanh niên 
gặp nhiều khó khăn trong 
tìm kiếm việc làm, nhất là 
những lĩnh vực đòi hỏi công 
nghệ cao; tác động của mặt 
trái nền kinh tế thị trường, 
những hiện tượng tiêu cực 
trong xã hội tác động đến 
giá trị đạo đức và lối sống 
của thanh niên; các thế lực 
thù địch không ngừng chống 
phá Đảng, Nhà nước đang 
lôi kéo, kích động thanh 
niên gây mất ổn định tình 
hình an ninh chính trị trên 
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địa bàn tỉnh nhà.
Đại hội Đoàn toàn tỉnh 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2017-2022 đã xác định thanh 
niên Hà Tĩnh cần thi đua học 
tập, khởi nghiệp, lao động 
sáng tạo, làm chủ khoa học, 
công nghệ hiện đại; trang 
bị cho mình về nhận thức 
chính trị, trình độ chuyên 
môn và tay nghề cao, có đạo 
đức và lối sống trong sáng, 
rèn luyện sức khỏe thể chất 
và sức khỏe tinh thần; phát 
huy tinh thần xung kích, tình 
nguyện trong sự nghiệp đẩy 
mạnh CNH-HĐH và hội 
nhập quốc tế. Để đạt được 
mục tiêu đó, thanh niên Hà 
Tĩnh cần tập trung thực hiện 
tốt một số nội dung sau:

Mỗi đoàn viên thanh 
niên tích cực trong học tập 
nâng cao trình độ lý luận 
chính trị, bồi đắp lý tưởng 
cách mạng, đạo đức trong 
sáng, truyền thống, lịch sử 
dân tộc, văn hóa, lối sống, 
ý thức chấp hành pháp luật. 
Các bạn trẻ phải tự rèn 
luyện, tự tu dưỡng, sống 
có ước mơ, hoài bão; mỗi 
cán bộ Đoàn phải là một 
hình mẫu cho thanh niên 
noi theo; có lập trường tư 
tưởng vững vàng, tự tin, tự 
trọng, có lòng yêu nước; có 
niềm tin vào sự lãnh đạo 
của Đảng và sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội; tích 
cực tham gia đấu tranh bảo 
vệ Đảng, Nhà nước; tỉnh 

táo, đấu tranh chống lại âm 
mưu “Diễn biến hòa bình” 
của các thế lực thù địch và 
các tiêu cực, tệ nạn xã hội. 
Giữ gìn và phát huy tinh hoa 
văn hóa của dân tộc, tiếp thu 
có chọn lọc tinh hoa văn hóa 
nhân loại; ứng xử văn minh, 
thanh lịch, nghĩa tình.

 Tích cực học tập và tự 
nâng cao trình độ văn hóa, 
chuyên môn, khoa học, kỹ 
thuật, tay nghề để thích ứng 
với môi trường lao động 
trong nước và thị trường lao 
động quốc tế. Làm chủ khoa 
học, công nghệ, hình thành 
một thế hệ thanh niên Hà 
Tĩnh tân tiến, xứng tầm với 
quá trình đổi mới, hội nhập 
của quê hương, đất nước.

Tích cực tham gia các 
chương trình, dự án của địa 
phương, của tỉnh; đảm nhận 
các việc mới, việc khó. Tăng 
cường tổ chức các hoạt động 
xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh, phát triển kinh 
tế trong thanh niên, tình 
nguyện vì an sinh xã hội, vì 
cuộc sống cộng đồng, tham 
gia các hoạt động bảo vệ Tổ 
quốc và giữ gìn an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội.

Tập trung củng cố, xây 
dựng tổ chức Đoàn, Hội, 
Đội vững mạnh, trọng tâm 
là chất lượng cơ sở, chất 
lượng đội ngũ cán bộ Đoàn 
và mở rộng mặt trận đoàn 
kết tập hợp thanh niên, xứng 

đáng là đội dự bị tin cậy của 
Đảng, là lực lượng trung 
kiên, gần Đảng nhất; tích 
cực tham gia xây dựng và 
bảo vệ Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị; đề cao trách 
nhiệm chăm sóc, giáo dục 
thiếu niên, nhi đồng.

Chủ động tham gia vào 
quá trình hội nhập quốc tế; 
tham gia giải quyết các vấn 
đề trong tỉnh, khu vực; quan 
tâm công tác ngoại giao nhân 
dân, tình nguyện quốc tế để 
nâng tầm ảnh hưởng của 
Việt Nam trên trường quốc 
tế; chủ động và tham gia có 
hiệu quả vào giải quyết các 
vấn đề toàn cầu như: giữ 
gìn hòa bình, đẩy lùi nguy 
cơ chiến tranh, bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu toàn cầu, phòng 
ngừa và đẩy lùi các dịch 
bệnh hiểm nghèo…

Với khẩu hiệu hành 
động “Đoàn kết - Sáng tạo - 
Xung kích - Hội nhập - Phát  
triển” mà Đại hội Đoàn toàn 
tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2017-2022 đã đề ra, tuổi trẻ 
Hà Tĩnh nguyện đoàn kết, nỗ 
lực trong học tập, rèn luyện, 
tu dưỡng; tranh thủ thời cơ, 
thuận lợi, vượt qua khó khăn, 
thách thức để đưa công tác 
Đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi đạt được nhiều kết 
quả toàn diện trên các mặt 
công tác, đóng góp tích cực 
vào sự nghiệp CNH-HĐH 
quê hương, đất nước.
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Thời gian qua, mặc dù 
phát sinh những vấn 
đề tác động lớn đến 

các mặt, các lĩnh vực kinh tế 
-  xã hội của Hà Tĩnh như: 
thiên tai, bão lụt, sự cố môi 
trường biển nhưng tỉnh ta 
đã vượt qua khó khăn, giữ 
vững ổn định tình hình để 
tiếp tục phát triển. Kinh tế 
Hà Tĩnh có những bước phát 
triển khởi sắc. Hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ diễn ra mạnh 
mẽ với trên 5.462 doanh 
nghiệp, 3.155 tổ hợp tác, 
1.309 hợp tác xã, 59.898 

hộ kinh doanh, 02 khu kinh 
tế, 02 khu công nghiệp, 22 
cụm công nghiệp, 173 chợ, 
02 siêu thị và 01 trung tâm 
thương mại.

Tình hình thị trường, 
hoạt động trao đổi, mua bán 
hàng hóa diễn ra sôi động, 
hàng hóa đa dạng, phong 
phú về chủng loại, đáp ứng 
nhu cầu mua sắm của nhân 
dân; giá cả tương đối ổn 
định, không còn hiện tượng 
đầu cơ, găm hàng. Tuy 
không xảy ra điểm nóng về 
buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả nhưng các 

hành vi vi phạm vẫn diễn ra 
với phương thức, thủ đoạn 
ngày càng tinh vi nhằm qua 
mắt lực lượng chức năng. 

Trước tình hình trên, 
Chi cục Quản lý thị trường 
(QLTT) Hà Tĩnh đã xây 
dựng các kế hoạch kiểm tra, 
kiểm soát thị trường ngay từ 
đầu năm 2017, ban hành các 
văn bản chỉ đạo, triển khai 
các đợt cao điểm kiểm tra, 
kiểm soát thị trường, nhất 
là những tháng cuối năm và 
dịp tết Nguyên đán.

Chi cục QLTT kiểm tra, 
xử lý trên 3.500 vụ, thu nộp 

Quản lý thị trường Hà Tĩnh
 TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG 

TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý hàng lậu, hàng giả và hàng kém chất lượng

NGUYỄN CỰ DŨNG,                                                           
PGĐ Sở Công thương, Chi cục trưởng QLTT Hà Tĩnh
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ngân sách và giá trị hàng 
hóa tịch thu, tiêu hủy trên 
6,5 tỷ đồng; phát hiện nhiều 
vụ việc vi phạm điển hình 
và được đưa lên các phương 
tiện thông tin đại chúng để 
khuyến cáo cho người tiêu 
dùng, đồng thời răn đe các 
đối tượng vi phạm bắt giữ 
xử lý 5.500 kg thịt động vật 
không rõ nguồn gốc. 

Vào dịp cuối năm và 
tết Nguyên đán dự báo thị 
trường sẽ diễn biến phức 
tạp, khó kiểm soát với những 
biến động về giá cả và tình 
trạng vi phạm trong các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, 
gây ảnh hưởng đến nền kinh 
tế và đời sống người dân.

Để chủ động phòng 
ngừa, ngăn chặn các hành vi 
vi phạm pháp luật trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thương mại trên địa bàn, 
đảm bảo bình ổn thị trường, 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
của người dân, chống các 
hành vi găm hàng, tăng giá 
bất hợp lý, buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả 
trong dịp tết Nguyên đán 
Mậu Tuất 2018, Chi cục 
QLTT Hà Tĩnh thực hiện 
đồng bộ nhiều giải pháp với 
các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một, bám sát địa bàn, 
nắm bắt thông tin thị trường, 
tình hình diễn biến giá cả, 
cung cầu hàng hóa, dự báo 
tình hình, nhất là đối với 

những mặt hàng thiết yếu 
phục vụ nhân dân; chủ động 
điều tra, trinh sát, phòng 
ngừa, phát hiện kịp thời 
các đối tượng kinh doanh 
vi phạm pháp luật. Trong 
dịp trước, trong và sau tết 
Nguyên đán các Đội QLTT 
đảm bảo tối đa quân số trực 
24/24 giờ để kịp thời xử lý 
các tình huống phát sinh trên 
địa bàn được phân công.

Hai, tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh thương mại; tổ 
chức tọa đàm, đối thoại và 
ký cam kết với các doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh; tuyên 
truyền sâu rộng việc thực 
hiện Cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”.

Ba, đẩy mạnh công 
tác kiểm tra, kiểm soát thị 
trường để phát hiện, xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm 
về hàng cấm, hàng giả, hàng 
nhập lậu, hàng kém chất 
lượng, hàng không rõ nguồn 
gốc xuất xứ, vi phạm về an 
toàn thực phẩm, vi phạm về 
niêm yết giá, vi phạm trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng, sở hữu trí 
tuệ; vi phạm trong hoạt động 
bán hàng đa cấp, thương mại 
điện tử, thực hiện hợp đồng 
theo mẫu…

Bốn, triển khai thực 
hiện các giải pháp bảo đảm 

cân đối cung cầu, bình ổn 
thị trường cuối năm 2017 
và dịp tết Nguyên đán Mậu 
Tuất 2018; phối hợp chặt chẽ 
cùng các ngành, địa phương 
và lực lượng chức năng để 
thực hiện các giải pháp bình 
ổn thị trường, thành lập các 
Đoàn kiểm tra liên ngành, 
mở các đợt cao điểm kiểm 
tra, kiểm soát thị trường; tập 
trung vào các địa bàn trọng 
điểm, các tuyến quốc lộ 1A, 
8A, đường Hồ Chí Minh, 
các chợ trung tâm, siêu thị, 
bến xe và các điểm thường 
xảy ra việc tập kết, trung 
chuyển hàng hóa, cơ sở giết 
mổ gia súc, gia cầm .v.v. 

Công tác QLTT hết sức 
khó khăn và phức tạp, nhất 
là thời điểm những tháng 
cuối năm và dịp Tết nguyên 
đán. Để đảm bảo được thị 
trường ổn định, bảo vệ được 
quyền lợi cho người tiêu 
dùng, ngoài sự nỗ lực của lực 
lượng QLTT cần có sự chủ 
động vào cuộc của các cấp, 
các ngành và cả hệ thống 
chính trị; sự phối hợp đồng 
bộ, chặt chẽ, thường xuyên 
trong công tác quản lý, công 
tác kiểm tra, xử lý các hành 
vi vi phạm trên thị trường. 
Có như vậy mới ngăn chặn 
được các vi phạm trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh; 
góp phần bình ổn thị trường 
những tháng cuối năm 2017 
và dịp tết Nguyên đán Mậu 
Tuất 2018.
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Thời gian qua, công 
tác phổ biến giáo dục 
pháp luật đã được 

lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng 
các sở, ban ngành, cấp ủy 
chính quyền các cấp quan 
tâm, triển khai đồng bộ 
bằng nhiều hình thức như: 
Xây dựng, ban hành chương 
trình, kế hoạch về phổ biến, 
giáo dục pháp luật; xây dựng 
và quản lý cơ sở dữ liệu để 
chỉ đạo, hướng dẫn và tổ 
chức thực hiện công tác này; 
bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật, nghiệp vụ phổ biến, 
giáo dục pháp luật; bố trí 

kinh phí; tăng cường kiểm 
tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết 
thực hiện nhiệm vụ này. 

Do đó, công tác này thời 
gian qua trên địa bàn Hà 
Tĩnh đã đạt được nhiều kết 
quả quan trọng thể hiện ở 
những nội dung chủ yếu sau: 

Một, bộ máy tổ chức, 
cán bộ làm công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật từng 
bước được củng cố, kiện 
toàn (toàn tỉnh hiện có 395 
báo cáo viên pháp luật; 2484 
tuyên truyền viên pháp luật); 
nhiều cán bộ làm công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 

đã được bồi dưỡng về chính 
trị, nghiệp vụ; chất lượng 
hoạt động ngày càng được 
nâng lên. Nguồn kinh phí 
phục vụ công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật được tăng 
lên theo từng năm.

Hai,  hình thức phổ biến, 
giáo dục pháp luật không 
ngừng được đổi mới. Các 
hình thức được sử dụng hiệu 
quả như: Thông qua các hội 
thi tìm hiểu pháp luật; tổ 
chức hội nghị, hội thảo, sinh 
hoạt ngày pháp luật; công 
tác hòa giải cơ sở, câu lạc 
bộ pháp luật; hệ thống loa 

 CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH

VĂN ĐÌNH MINH
P.Giám đốc Sở Tư pháp

Lễ ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 2018
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truyền thanh cơ sở, cấp phát 
tài liệu miễn phí; thành lập 
các tổ, đoàn công tác trực 
tiếp đến từng thôn, xóm, 
cụm dân cư, từng gia đình 
để vận động cán bộ, đảng 
viên và nhân dân tự giác 
chấp hành pháp luật; thông 
qua phương tiện thông tin 
đại chúng, qua công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, trợ 
giúp pháp lý…

Ba, nội dung phổ biến, 
giáo dục pháp luật đã bám 
sát và phục vụ kịp thời việc 
triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của 
Đảng, Nhà nước, phù hợp 
với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể 
của từng đơn vị, địa phương.

 Sở Tư pháp - Cơ quan 
Thường trực của Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật tỉnh đã thực hiện 
vai trò kết nối, phối hợp 
giữa các sở, ban, ngành, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn 
thể trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật. Ngoài 
việc tham mưu tổ chức thực 
hiện toàn diện nội dung 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật thì Sở Tư pháp, 
Phòng Tư pháp đã tham 
mưu Ủy ban nhân dân các 
cấp tuyên truyền các văn 
bản pháp luật kịp thời. Nổi 
bật thời gian qua là các đợt 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật phục vụ đại hội Đảng 
các cấp; tuyên truyền phục 
vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Hội đồng nhân dân 
nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên 
truyền Hiến pháp 2013 và 
các bộ luật, luật mới; tham 
gia tổ chức thành công cuộc 
thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp 
nước CHXHCN Việt Nam”, 
kết quả có 242.716 bài dự 
thi (ước tính 1/5 dân số của 
tỉnh tham gia) và tổng kết 
cuộc thi ở Trung ương Hà 
Tĩnh vinh dự được tặng giải 
A tập thể, 01 giải nhất cá 
nhân toàn quốc và nhiều giải 
cao khác); tuyên truyền phổ 
biến hưởng ứng Ngày Pháp 
luật nước CHXHCN Việt 
Nam hàng năm… Hiện nay, 
đang tập trung tuyên truyền 
các bộ luật mới được ban 
hành; các quy định chính 
sách của Trung ương và của 
tỉnh góp phần nâng cao trình 
độ, nhận thức và ý thức chấp 
hành pháp luật của cán bộ, 
nhân dân; giảm thiểu các 
hành vi vi phạm pháp luật, 
góp phần giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết 
quả đạt được vẫn còn một số 
hạn chế như sau:

Một số đơn vị, địa 
phương chưa thật sự quan 
tâm đúng mức đến việc 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật. Một bộ phận cán 
bộ, đảng viên chưa tích cực 
tham gia vào các hoạt động 
phổ biến, giáo dục pháp luật; 
chưa thực sự gương mẫu 
chấp hành pháp luật, lời nói 
chưa đi đôi với việc làm, từ 
đó làm ảnh hưởng không tốt 
đến công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật.

Hệ thống văn bản pháp 
luật cần phổ biến quá nhiều 
(riêng Quốc hội khóa XIII 
đã ban hành gần 100 bộ luật, 
luật) gây khó khăn trong 
việc lựa chọn lĩnh vực hoặc 
các quy định để tổ chức 

Tuyên truyền về cấm sử dụng pháo tại trường THPT Lý Tự Trọng
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tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật, người dân thì 
chỉ quan tâm đến các nội 
dung gắn với quyền lợi trực 
tiếp của họ. Việc áp dụng 
pháp luật phải căn cứ nhiều 
văn bản, rất khó khăn trong 
việc tổ chức đánh giá mức 
độ tuân thủ pháp luật đối với 
từng văn bản, từng quy định. 

Bên cạnh đó, chất 
lượng, hiệu quả của công 
tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật chưa đồng đều. Thời 
lượng và chất lượng phổ 
biến, giáo dục pháp luật trên 
các phương tiện thông tin 
đại chúng chưa nhiều. Một 
số đơn vị, địa phương chưa 
thực sự chủ động thực hiện 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, vẫn còn trông chờ 
vào sự chỉ đạo, hướng dẫn 
của cấp trên. Hội đồng phối 
hợp công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật các cấp chưa 
phát huy hết năng lực của 
từng thành viên…

Để công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật ngày càng 
phát huy hiệu quả, cần thực 
hiện tốt một số giải pháp 
trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, tiếp tục củng 
cố, nâng cao nhận thức và 
tăng cường sự lãnh đạo của 
cấp ủy, tổ chức đảng các cấp 
trong công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật. Phát huy vai 
trò chủ động, sáng tạo của hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật và các thành 
viên của Hội đồng trong việc 
tham mưu và tổ chức thực 
hiện kế hoạch phổ biến, giáo 
dục pháp luật ở từng cơ quan, 
đơn vị, địa phương. 

“Phổ biến, giáo dục 
pháp luật là trách 
nhiệm của toàn bộ 
hệ thống chính trị, 
trong đó Nhà nước 
giữ vai trò nòng cốt.”
(Khoản 1 Điều 3 Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật năm 2012.)

Thứ hai, tiếp tục tăng 
cường sự phối hợp giữa 
các cấp, các ngành trong 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật. Đề cao vai trò, 
trách nhiệm của các cơ quan 
truyền thông đại chúng. Xác 
định rõ nội dung, chương 
trình phối hợp tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
trong từng thời gian, phù 
hợp; bảo đảm phục vụ kịp 
thời các nhiệm vụ chính trị, 
chuyên môn của từng cơ 
quan, tổ chức và địa phương. 
Thường xuyên quan tâm, 
đào tạo, bồi dưỡng và có 
cơ chế hợp lý, động viên, 
khuyến khích đội ngũ cán 
bộ làm công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật.

Thứ ba, tích cực đổi mới, 

đa dạng hoá các hoạt động 
phổ biến, giáo dục pháp luật; 
lồng ghép công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật với việc 
thực hiện các chương trình, 
các phong trào vận động 
quần chúng khác; tăng cường 
công tác kiểm tra và sơ kết, 
tổng kết đánh giá kết quả của 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật trên địa bàn.

Thứ tư, cần quan tâm 
đầu tư cơ sở vật chất thỏa 
đáng cho công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật và vấn đề 
kinh phí. Theo đó, hàng năm 
các địa phương, các cơ quan, 
đơn vị cần được quan tâm bố 
trí kinh phí thành mục riêng 
để phục vụ công tác này theo 
quy định của Nghị quyết số 
166/2015/NQ-HĐND ngày 
12/12/2015 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về quy định 
mức chi thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
và công tác hòa giải cơ sở 
trên địa bàn tỉnh và các văn 
bản có liên quan. 

Thực hiện đồng bộ các 
giải pháp trên, tin tưởng 
rằng công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
sẽ có hiệu quả hơn, góp phần 
quan trọng nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật cho cán 
bộ và nhân dân và sẽ tham 
gia đóng góp tích cực vào 
việc ổn định an ninh, trật tự 
và phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh nhà.
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Mùa xuân năm nay 
mang nhiều ý 
nghĩa trọng đại 

của đất nước. Đảng ta tròn 
88 tuổi, 50 năm cuộc Tổng 
tiến công và nổi dậy xuân 
Mậu Thân 1968, 73 năm xây 
dựng chiến đấu và trưởng 
thành của lực lượng vũ trang 
(LLVT) tỉnh nhà. Quân dân 
trong tỉnh phấn khởi bởi 
những thành tựu mới về phát 
triển kinh tế - xã hội và xây 
dựng củng cố quốc phòng - 
an ninh; tự hào vững chắc 

tay súng, sẵn sàng chiến 
đấu, phối hợp giữ vững an 
ninh trật tự (ANTT), bảo 
đảm cho nhân dân đón một 
mùa xuân mới an toàn, tiết 
kiệm và tràn đầy hạnh phúc.  

Mùa xuân về cũng là 
lúc quê hương chan hòa sắc 
nắng, phố phường rực rỡ 
màu cờ, sắc hoa. Mắt của 
mọi người như ánh lên sự 
ấm áp, yêu thương và tràn 
ngập tiếng cười vui hạnh 
phúc. Trong năm 2017, dưới 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ tỉnh và toàn thể 
nhân dân với tinh thần đoàn 
kết, sáng tạo, khắc phục khó 
khăn đưa nền kinh tế tăng 
trưởng kinh tế 10,71%, tổng 
thu ngân sách trên 8.850 tỷ 
đồng, quốc phòng - an ninh 
được giữ vững, đời sống vật 
chất tinh thần của nhân dân 
không ngừng nâng cao. 

Chuẩn bị đón Xuân 
mới, Hội đồng thi đua khen 
thưởng Bộ Chỉ huy Quân 
sự (CHQS) tỉnh nghiêm 

BỘ CHQS TỈNH HÀ TĨNH BẢO ĐẢM NHÂN DÂN
 ĐÓN MÙA XUÂN BÌNH YÊN, HẠNH PHÚC

Lễ phát động thi đua “ Phát huy khí thế Mậu Thân 1968, ra quân, mừng Xuân, dâng Đảng”

Trung tá NGUYỄN ĐĂNG MONG 
Ban Khoa học quân sự, BCHQS tỉnh
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túc đánh giá kết quả đợt 
thi đua cao điểm “Viết tiếp 
chiến công, hiệp đồng quyết 
thắng” chào mừng kỷ niệm 
45 năm chiến thắng Hà Nội 
Điện Biên Phủ trên không 
gắn với phong trào thi đua 
“Lực lượng vũ trang Quân 
khu chung tay vì người 
nghèo - không để ai bị bỏ lại 
phía sau”; cấp ủy, chỉ huy 
các cấp chỉ huy các cơ quan, 
đơn vị tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện, 
chặt chẽ, nghiêm túc và duy 
trì thường xuyên sôi nổi, 
đồng đều, rộng khắp. Đã có 
nhiều biện pháp chỉ đạo thực 
hiện, tạo chuyển biến cả về 
nhận thức, trách nhiệm của 
mỗi cán bộ, chiến sỹ trong 
thực hiện nhiệm vụ chính 
trị. Phong trào thi đua đã đạt 

được những kết quả đáng 
khích lệ, thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; 
tiêu biểu trong phong trào 
thi đua quyết thắng có Ban 
CHQS huyện Hương Sơn, 
Thạch Hà, Đức Thọ, Nghi 
Xuân, thành phố Hà Tĩnh, 
thị xã Kỳ Anh, trường Quân 
sự, Trung đoàn 841; đồng 
thời phát động thi đua đợt 1 
“Phát huy khí thế Mậu Thân 
1968, ra quân, mừng Xuân, 
dâng Đảng”.

Tuy nhiên vào dịp tết, 
con em các nơi về quê đón 
tết đông; là thời điểm tổ chức 
nhiều lễ hội, tập trung đông 
người, cũng là thời điểm 
lực lượng chức năng dễ mất 
cảnh giác lợi dụng tình hình 
trên các thế lực tăng cường 
các hoạt động chống phá 

như: tuyên truyền các luận 
điểm sai trái, thù địch; đẩy 
mạnh chiến lược “Diễn biến 
hòa bình”, “bạo loạn lật 
đổ”; trà trộn vào dòng người 
về quê, giao lưu, kết bạn để 
xâm nhập địa bàn; gây nổ 
tạo tiếng vang; đặc biệt lợi 
dụng sự cố môi trường biển 
kích động tụ tập đông người, 
chia rẽ lương giáo… 

Để tổ chức tết Nguyên 
đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm 
vui tươi, lành mạnh, an toàn, 
tiết kiệm, Bộ CHQS tỉnh sẵn 
sàng chiến đấu cao, không 
để bị động, bất ngờ trong 
mọi tình huống cần thực 
hiện tốt một số nội dung 
trọng tâm sau:

- Đảng ủy, Bộ CHQS 
tỉnh đến các Chi, đảng bộ 
cơ sở ra nghị quyết chuyên 

Tiểu đội Dân quân thường trực xã  Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn tuần tra bảo vệ đường biên 
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đề lãnh đạo nhiệm vụ Tết. 
Trong đó, tập trung lãnh 
đạo tổ chức thực hiện tốt 
công tác giáo dục chính trị, 
tư tưởng làm cho cán bộ, 
chiến sỹ nhận thức sâu sắc, 
đúng đắn nhiệm vụ sẵn sàng 
chiến đấu (SSCĐ), nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan, đơn vị 
và âm mưu, thủ đoạn hoạt 
động chống phá của các thế 
lực thù địch, luôn cảnh giác 
SSCĐ cao, xử trí có hiệu 
quả các tình huống. Đẩy 
mạnh phong trào thi đua 
“Phát huy khí thế Mậu Thân 
1968, ra quân, mừng Xuân, 
dâng Đảng” thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị của cơ 
quan đơn vị ngay từ những 
ngày đầu Xuân năm mới.

Chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị xây dựng đồng bộ hệ 
thống kế hoạch trực chỉ huy, 
trực ban, trực chiến, trực sẵn 
sàng cơ động xử trí các tình 
huống trước, trong và sau 
Tết. Chuẩn bị tốt mọi mặt 
cho đón tết, ra quân huấn 
luyện, giao, nhận quân, 
luyện tập chuyển trạng thái 
SSCĐ... Điều chỉnh, bổ 
sung các kế hoạch, phương 
án SSCĐ; phòng, chống 
cháy nổ, cháy rừng và công 
tác bảo đảm an toàn cho các 
kho, doanh trại cơ quan, 
đơn vị và bảo đảm an toàn 
tuyệt đối về người, phương 
tiện khi tham gia giao thông. 
Chỉ đạo lực lượng kiểm soát 
quân sự phối hợp tuần tra 

kiểm soát các phương tiện 
quân sự hoạt động trong 
ngày tết; lực lượng dân quân 
phối hợp tuần tra và điều tiết 
tình hình giao thông ở các 
điểm vui chơi đông đúc, góp 
phần bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông.

Thường xuyên nắm chắc 
tình hình, kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn làm thất bại âm 
mưu, thủ đoạn chống phá 
của các thế lực thù địch; phối 
hợp chặt chẽ với Công an, 
Biên phòng, cấp ủy, chính 
quyền địa phương và các lực 
lượng trên địa bàn thực hiện 
tốt việc nắm, dự báo, đánh 
giá tình hình không để bị 
động, bất ngờ trong mọi tình 
huống. Chỉ đạo Ban CHQS 
các huyện biên giới (Hương 
Sơn, Hương Khê, Vũ Quang) 
phối hợp chặt chẽ với các 
đồn Biên phòng kiểm soát 
địa bàn, những địa bàn trọng 
điểm phải tổ chức lực lượng 
cán bộ ở lại bám địa bàn và 
xây dựng kế hoạch công tác 
dân vận, tổ chức ăn Tết cùng 
với nhân dân trên địa bàn 
đóng quân.

Lãnh đạo, chỉ huy các 
cấp thường xuyên quan tâm 
đến đời sống vật chất tinh 
thần cán bộ, chiến sỹ nhất 
là lực lượng trực trong ngày 
Tết cổ truyền. Tổ chức các 
hoạt động giao lưu văn hóa 
văn nghệ, thể dục thể thao 
trong đơn vị. Đảm các chế 

độ tiêu chuẩn của Bộ đội; 
đáp ứng nhu cầu vui Xuân, 
đón Tết  bảo đảm an toàn, 
tiết kiệm. 

 Làm tốt công tác thăm 
hỏi, tặng quà chúc Tết các 
gia đình thương binh, liệt 
sỹ, cán bộ lão thành, gia 
đình có công với cách mạng, 
mẹ Việt Nam Anh hùng, 
thương, bệnh binh đang nằm 
viện, gia đình cán bộ, chiến 
sỹ đang làm nhiệm vụ nơi 
biên giới, tặng quà gia đình 
quân nhân, nhất là gia đình 
quân nhân có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn và tham gia 
tích cực các hoạt động “đền 
ơn đáp nghĩa”, thực hiện 
tốt chính sách hậu phương - 
quân đội. 

Giữ vững an ninh - 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trước, trong và sau Tết 
để nhân dân đón tết Nguyên 
đán Mậu Tuất bình yên, hạnh 
phúc là trách nhiệm của cả 
hệ thống chính trị trong đó 
LLVT làm nòng cốt. Thành 
tích đầu Xuân này chắc chắn 
sẽ là động lực quan trọng để 
cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh 
nâng cao quyết tâm, ra sức 
thi đua trong huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu, duy trì 
nề nếp kỷ luật, xây dựng 
Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh; cơ quan, đơn vị vững 
mạnh toàn diện, hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ QS-QP 
được giao trong năm 2018.
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Sau điều chỉnh địa giới 
hành chính huyện theo 
Nghị quyết 903/NQ-

UBTVQH, ngày 10/4/2015 
của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, đến nay Đảng bộ 
huyện Kỳ Anh còn 38 đảng 
bộ, chi bộ cơ sở, trong đó có 
21 đảng bộ xã, 17 đảng bộ, 
chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở 
các quy định của Đảng và 
Nhà nước, trong những năm 
qua, cấp ủy và chính quyền 
huyện Kỳ Anh đã tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh 
tuyên truyền, quán triệt về 
công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. Đặc biệt 
sau khi Bộ Chính trị (khóa 
XII) ban hành Kết luận số 
10-KL/TW về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 
3 (khóa X) về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí gắn với triển 
khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) về 
tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hoá” 

trong nội bộ gắn với Chỉ thị 
05 của Bộ Chính trị (khóa 
XII) về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, Huyện 
ủy Kỳ Anh đã ban hành Chỉ 
thị số 16 - CT/HU, ngày 
20/3/2017 về việc tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo đối 
với công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí trong 
tình hình mới, nội dung 
của Chỉ thị thiết thực, phù 
hợp, các văn bản đã được 
phổ biến, công bố trên các 
phương tiện thông tin đại 

KỲ ANH TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO                                                      
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Tiết mục nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng” do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh phối hợp với
 Trung tâm Văn hoá Thể thao và Du lịch huyện Kỳ Anh tổ chức

TRẦN ĐÌNH TÙNG 
UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh
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chúng, được lồng ghép các 
nội dung phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí trong các 
cuộc họp, tập huấn nhằm 
kêu gọi tất cả mọi tầng lớp 
nhân dân tham gia phát hiện, 
giám sát việc xử lý và thông 
tin kịp thời, các vụ việc, phê 
phán, lên án những hành vi 
tham nhũng, lãng phí. Qua 
đó tạo được các hiệu ứng 
xã hội tích cực cho công tác 
đấu tranh phòng chống tham 
nhũng, lãng phí nhằm tăng 
thêm niềm tin cho nhân dân 
vào sự lãnh đạo của Đảng,  
quản lý của Nhà nước, tạo đà 
thuận lợi cho công cuộc đổi 
mới và phát triển ở huyện 
nhà. Minh chứng cho những 
thành quả đó là công tác bồi 
thường do sự cố môi trường 
biển của huyện đến nay cơ 
bản đã hoàn thành, đảm bảo 
dân chủ, khách quan, đúng 
đối tượng; các kỳ thi tuyển 
công chức, viên chức cấp 
huyện đảm bảo đúng quy 
trình, đến nay chưa có thắc 
mắc, khiếu kiện xảy ra.

Để tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, 
trong thời gian tới,  Đảng bộ 
và chính quyền huyện Kỳ 
Anh phấn đấu thực hiện tốt 
các nhiệm vụ sau:

Một, công khai, minh 
bạch các hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, nhằm tạo điều 
kiện để người dân biết, người 
dân bàn và góp ý, đồng thời 

tham gia giám sát các hoạt 
động của Đảng và Nhà nước. 
Thực hiện việc công khai, 
minh bạch các hoạt động sẽ 
tạo điều kiện cho người dân 
thực hiện quyền và nghĩa vụ 
của mình. Công khai, minh 
bạch sẽ làm cho mỗi cán bộ, 
công chức có ý thức, trách 
nhiệm hơn trong công việc, 
từ đó người cán bộ phải xác 
định rõ quy trình, thủ tục, 
thẩm quyền mà pháp luật 
quy định, hạn chế tối đa mọi 
hành vi phiền hà, sách nhiễu 
hay lợi dụng chức trách để 
tư lợi cá nhân hay phục vụ 
lợi ích nhóm đều có thể bị 
phát hiện và xử lý.   

Hai, xây dựng và thực 
hiện các chế độ, định mức, 
tiêu chuẩn theo đúng quy 
định. Đây là cơ sở để hạn 
chế việc lạm dụng tài sản 
của Nhà nước; việc định 
lượng cho tính chất của từng 
công việc là hết sức quan 
trọng, nhằm hạn chế tối đa 
phát sinh, chi vượt mức, nội 
dung chi không đúng quy 
định ở các nhóm như lợi ích, 
chuyên môn, kỹ thuật... Cơ 
quan giám sát, cán bộ, công 
chức, viên chức phải thường 
xuyên kiểm tra việc chấp 
hành và xử lý kịp thời hành 
vi vi phạm quy chế định 
mức, tiêu chuẩn nhằm ngăn 
chặn và đẩy lùi tham nhũng, 
lãng phí.

Ba, kê khai minh bạch 
tài sản, thu nhập của cán bộ, 

công chức. Thực hiện Nghị 
định 68/2011/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 37/2007/NĐ-
CP ngày 9/3/2007 của Chính 
phủ về minh bạch tài sản, thu 
nhập, trong đó bổ sung quy 
định công khai Bản kê khai 
tài sản thu nhập. Đảng bộ và 
chính quyền huyện Kỳ Anh 
thực hiện một số quy định về 
công khai tài sản như: Công 
khai trong cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thường xuyên làm 
việc; thời gian công khai tối 
thiểu 30 ngày; công khai tại 
hội nghị cử tri Bản kê khai 
của người ứng cử đại biểu 
Quốc hội, HĐND; xử lý kỷ 
luật người kê khai tài sản, thu 
nhập không trung thực; chậm 
kê khai, chậm tổ chức kê 
khai, chậm tổng hợp báo cáo 
kết quả minh bạch tài sản, thu 
nhập cũng bị xử lý kỷ luật.

Bốn, cải cách hành 
chính, đổi mới công nghệ 
quản lý và phương thức 
thanh toán nhằm phòng 
ngừa tham nhũng. Đây là 
một nhiệm vụ hết sức quan 
trọng, then chốt trong các cơ 
quan hành chính nhà nước, 
đặc biệt là trong nhóm giải 
pháp về tăng cường tính 
công khai, minh bạch trong 
hoạch định chính sách, xây 
dựng, thực hiện pháp luật và 
giải pháp về hoàn thiện chế 
độ công vụ, công chức, nâng 
cao chất lượng thực thi công 

(Xem tiếp trang 31)
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Năm 2017, dưới tác 
động của tình hình 
chung cũng như đặc 

điểm riêng của địa bàn Thạch 
Hà như: hệ lụy của Dự án 
khai thác mỏ sắt Thạch Khê, 
ảnh hưởng sự cố môi trường 
biển, ảnh hưởng việc triển 
khai nhiều dự án trọng điểm, 
tình hình tội phạm, tệ nạn xã 
hội, an toàn giao thông... có 
nhiều tiềm ẩn phức tạp tác 
động đến nhiệm vụ đảm bảo 
ANTT. Được sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo của Công 
an tỉnh, của cấp ủy, chính 
quyền địa phương và sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính 
trị với vai trò nòng cốt của 
lực lượng Công an, tình hình 
ANTT trên địa bàn huyện 
Thạch Hà được giữ vững ổn 
định cơ bản góp phần đắc 
lực phát triển kinh tế - xã hội 
của huyện nhà.  

Theo quy luật, gần đến 
tết Nguyên đán tình hình tội 
phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn 
và vi phạm về trật tự an toàn 
giao thông sẽ diễn biến phức 
tạp. Thực hiện chỉ đạo của 
Bộ Công an, Công an tỉnh, 
Công an huyện Thạch Hà đã 
triển khai Kế hoạch mở đợt 

cao điểm tấn công trấn áp tội 
phạm, bảo đảm ANTT, bảo 
vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất 
2018. Sau hơn một tháng ra 
quân công an Thạch Hà đã 
đem lại nhiều kết quả khả 
quan: điều tra làm rõ 69 vụ, 
135 đối tượng vi phạm về 
hình sự, kinh tế, ma túy, gian 
lận thương mại; đặc biêt 
phát hiện, bắt giữ 18 vụ, 21 
đối tượng tàng trữ pháo trái 
phép, thu giữ 113,6kg pháo 
các loại. 

Ngoài ra, Công an 
huyện Thạch Hà đã và đang 
triển khai nhiều giải pháp để 
đảm bảo an ninh trật tự, an 
toàn giao thông trước, trong 
và sau tết Nguyên đán Mậu 

Tuất 2018, cụ thể là: 
Một, về công tác tham 

mưu, Công an huyện đã 
tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền ban hành nhiều văn 
bản chỉ đạo, huy động sự 
vào cuộc các cấp, các ngành 
như Chỉ thị số 03/CT-UBND 
ngày 21/12/2017 của UBND 
huyện về tăng cường chỉ 
đạo đợt cao điểm tấn công 
trấn áp tội phạm, tệ nạn xã 
hội, đảm bảo ANTT, trật tự 
ATGT, bảo vệ tết Nguyên 
đán Mậu Tuất 2018; các kế 
hoạch, văn bản liên quan 
đến cấm đốt pháo, thả đèn 
trời, liên quan đến vệ sinh 
an toàn thực phẩm, công 
tác đảm bảo an toàn giao 

CÔNG AN HUYỆN THẠCH HÀ TĂNG CƯỜNG
ĐẢM BẢO ANTT TRƯỚC, TRONG VÀ SAU

 TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Các lực lượng diễu hành Lễ ra quân tấn công trấn áp 
tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Trung tá NGUYỄN HOÀI VIỆT
Trưởng Công an huyện Thạch Hà
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thông, phòng chống cháy 
nổ.... Công an huyện cũng 
đã tham mưu cho UBND 
huyện tổ chức Lễ ra quân 
đợt cao điểm tấn công trấn 
áp tội phạm, tệ nạn xã hội, 
bảo đảm an ninh trật tự, an 
toàn giao thông, bảo vệ tết 
Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Hai, về công tác tuyên 
truyền, Công an huyện với 
vai trò là Cơ quan Thường 
trực 138 huyện đã ban hành 
nhiều văn bản, thu đĩa CD… 
về phương thức, thủ đoạn 
hoạt động của các loại tội 
phạm, tệ nạn xã hội thường 
xảy ra vào dịp Tết để tuyên 
truyền nâng cao cảnh giác 
cho nhân dân. Những tài 
liệu tuyên truyền này được 
gửi đến các xã, thị trấn và 
đề nghị các địa phương 
quan tâm phát vào những 
giờ cao điểm, thời gian 
người dân ở nhà để tuyên 

truyền. Ngoài ra, Công an 
huyện sử dụng xe ô tô gắn 
loa tuyên truyền lưu động 
vào các giờ cao điểm ở 
những địa bàn trọng điểm. 

Đối với các trường học, 
Công an huyện phối hợp 
với Phòng Giáo dục - Đào 
tạo huyện, Ban giám hiệu 
các nhà trường tăng cường 
tuyên truyền cho học sinh 
về tác hại cũng như nghiêm 
cấm sử dụng các loại pháo, 
thả đèn trời. 

Ba, Công an huyện làm 
việc với các cơ quan, đơn 
vị, trường học đề nghị tăng 
cường công tác bảo vệ tài 
sản. Thông thường, vào dịp 
tết Nguyên đán cán bộ, công 
nhân viên các cơ quan chạy 
theo công việc nên mất cảnh 
giác. Công an huyện cũng 
đề xuất các cơ quan, đơn vị, 
trường học thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc nhân viên 

bảo vệ. Hầu hết, các cơ 
quan, đơn vị, trường học đều 
có lực lượng bảo vệ nhưng 
phần lớn trách nhiệm, hiệu 
quả chưa cao; đa phần bảo vệ 
các cơ quan, đơn vị, trường 
học là những người cao tuổi, 
hưu trí. Công an huyện cũng 
yêu cầu các cơ quan, đơn vị 
tùy tình hình thực tiễn của 
đơn vị mình để cắt cử thêm 
cán bộ, công nhân viên trực 
Tết và làm nhiệm vụ bảo vệ 
cơ quan, đơn vị. 

Công an huyện cũng đã 
kiến nghị, đề xuất các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp 
tăng cường việc lắp đặt hệ 
thống camera giám sát để 
vừa phòng ngừa, vừa giúp 
trích xuất dữ liệu phục 
vụ truy tìm khi cần thiết. 
Hiện nay, giá thành camera 
giám sát không cao nhưng 
rất có hiệu quả trong công 
tác phòng ngừa, đấu tranh 
chống tội phạm.

Bốn, Công an huyện đã 
quán triệt và đề nghị cấp 
ủy, chính quyền các xã, thị 
trấn chỉ đạo thành lập các 
tổ tuần tra kiểm soát lưu 
động, nhất là vào ban đêm 
từ 22 giờ đến 6 giờ sáng 
hôm sau. Lực lượng các tổ 
tuần tra này bao gồm Công 
an xã, Công an viên, Công 
an viên thường trực, xã đội, 
dân quân tự vệ… Công an 
huyện cũng phối hợp và yêu 
cầu các xã, thị trấn cử lực 
lượng kiểm tra, nhắc nhở 

Các đối tượng vận chuyển pháo trái phép 
bị Công an huyện Thạch Hà bắt giữ
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các điểm thanh niên về Tết 
thường tụ tập như ở quán 
ăn, nhà hàng, karaoke, bi-a, 
đám cưới… Các điểm này 
nếu không kiểm soát, nhắc 
nhở rất dễ xảy ra việc uống 
rượu bia, mâu thuẫn, gây ra 
những vụ việc đáng tiếc như 
đã xảy ra ở một số địa bàn 
trong những năm trước.  

Năm, tiếp tục phát động 
sâu rộng phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
phát hiện tố giác tội phạm, vi 
phạm pháp luật… với mục 
đích mỗi người dân là một 
chiến sĩ trên lĩnh vực đảm 
bảo an ninh trật tự. Công an 
huyện đã công bố số điện 
thoại rộng rãi của lãnh đạo, 

các đội nghiệp vụ, đồn… 
trên các phương tiện thông 
tin như trên cổng thông tin 
điện tử Công an huyện, qua 
diễn đàn “Công an lắng 
nghe ý kiến nhân dân” để 
nhân dân kịp thời phản ánh 
tình hình an ninh trật tự. 

Sáu, tăng cường công 
tác tuyên truyền về kết quả 
đợt cao điểm tấn công trấn 
áp tội phạm..., tuyên truyền 
người tốt việc tốt trên lĩnh 
vực phòng chống tội phạm, 
phương thức, thủ đoạn 
của các loại tội phạm… 
trên cổng thông tin điện 
tử Công an huyện (tại địa 
chỉ conganthachha.hatinh.
gov.vn). Ngoài ra, Công an 

huyện cũng thường xuyên 
phối hợp, trao đổi thông tin 
để tuyên truyền trên Báo Hà 
Tĩnh, Cổng thông tin điện tử 
Công an tỉnh, Cổng thông 
tin điện tử huyện Thạch Hà, 
bản tin Thạch Hà…

Với những thành tích, 
kết quả đã đạt được trong 
thời gian qua, cán bộ chiến 
sĩ Công an huyện Thạch Hà 
đang nỗ lực phấn đấu, triển 
khai đồng bộ nhiều biện 
pháp, giải pháp đảm bảo 
ANTT trước, trong và sau tết 
Nguyên đán Mậu Tuất 2018 
để nhân dân huyện nhà vui 
Tết đón Xuân trong yên bình, 
hạnh phúc.

vụ. Trong đó tập trung vào 
một số nhiệm vụ chủ yếu như:

Công khai, minh bạch 
từng bước của văn bản, lấy 
ý kiến của toàn thể cán bộ, 
công chức rồi mới trình và 
ban hành là một thủ tục cải 
cách hành chính cần thiết 
trong các hoạt động;

Phân công nhiệm vụ, 
gắn với trách nhiệm rõ ràng; 
quy định cụ thể, rành mạch 
các chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mỗi cán bộ, 
khắc phục tình trạng chồng 
chéo, bỏ trống trong hoạt 
động quản lý.

Thực hiện nghiêm túc 

các Quy định và xử lý kiên 
quyết, kịp thời các vi phạm 
trong quản lý và sử dụng 
cán bộ như tuyển dụng, tiếp 
nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, điều động nhằm nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức; 

Nâng cao trách nhiệm 
giải trình của cán bộ, công 
chức, nhất là đối với cán bộ 
lãnh đạo, quản lý; cơ chế 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho 
từ chức, tạm đình chỉ chức 
vụ của người đứng đầu khi 
để xảy ra tham nhũng trong 
cơ quan, tổ chức, đơn vị do 
mình quản lý, phụ trách.

Quán triệt, thực hiện 

Kết luận số 10-KL/TW ngày 
26/12/2016 của Bộ Chính 
trị (khóa XII) về việc tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa X) về 
tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí là một nhiệm vụ 
cấp thiết, cần phải được cả 
xã hội quan tâm, là một việc 
làm thường xuyên lâu dài 
của các cấp các ngành góp 
phần xây dựng Đảng trong 
sạch vững mạnh, xây dựng 
một chính quyền liêm chính, 
hành động mạnh mẽ, phục 
vụ người dân.

KỲ ANH TĂNG CƯỜNG... (Tiếp theo trang 28)
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Kê khai và minh bạch 
tài sản, thu nhập của 
cán bộ, công chức 

được xác định là một biện 
pháp cần thiết để phát hiện 
dấu hiệu của tham nhũng, 
nhằm ngăn chặn dịch 
chuyển những nguồn tiền 
và tài sản bất hợp pháp vào 
cá nhân sai phạm, đồng thời 
góp phần hiệu quả thu hồi 
tài sản tham nhũng.

Tại Báo cáo tổng kết 10 
năm thực hiện Luật Phòng, 
chống tham nhũng của 
Chính phủ, mới tiến hành 
xác minh đối với 4.859 

trường hợp và chỉ phát hiện, 
xử lý kỷ luật đối với 17 
người kê khai tài sản không 
trung thực, 70 người bị kỷ 
luật do vi phạm quy định 
về tổ chức thực hiện việc kê 
khai tài sản, thu nhập. Như 
vậy, kê khai, minh bạch tài 
sản, thu nhập chưa thực sự 
là một biện pháp hữu hiệu 
trong kiểm soát tài sản, thu 
nhập của cán bộ, công chức 
tại Việt Nam. Thiếu chế tài 
xử phạt, thiếu cơ chế pháp 
lý, thiếu biện pháp hiệu 
quả để phát hiện, xác minh 
những biến động về tài sản 

của những người có chức 
vụ, quyền hạn là một trong 
những nguyên nhân căn bản 
nêu trên.

Thời gian qua, công tác 
kê khai, minh bạch tài sản, 
thu nhập ở Hà Tĩnh đã được 
cấp ủy đảng, lãnh đạo các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
quan tâm và tích cực triển 
khai, quán triệt, tổ chức thực 
hiện khá nền nếp. 

Thực hiện Chỉ thị số 33-
CT/TW ngày 03/01/2014 
của Bộ Chính trị, Ban Nội 
chính Tỉnh ủy đã kịp thời 
tham mưu Ban Thường vụ 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
 KÊ KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

NGUYỄN TẦM CHƯƠNG
Phó trưởng phòng PCTN

Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra đôn đốc 
công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại Thị ủy Hồng Lĩnh
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Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 
37-CT/TU ngày 25/02/2014 
về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với việc kê 
khai và kiểm soát việc kê 
khai tài sản, thu nhập; tập 
trung chỉ đạo cấp ủy, chính 
quyền các cấp tổ chức phổ 
biến, quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị số 33-
CT/TW của Bộ Chính trị, 
Nghị định số 78/2013/NĐ-
CP của Chính phủ và Thông 
tư số 08/2013/TT-TTCP của 
Thanh tra Chính phủ hướng 
dẫn thực hiện việc kê khai, 
minh bạch tài sản, thu nhập. 

Qua việc đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, quán triệt 
về mục đích, ý nghĩa và tầm 
quan trọng của việc thực 
hiện kê khai, minh bạch tài 
sản, thu nhập trong công tác 
đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng đã nâng cao nhận 
thức, đồng thời phát huy 
tính tự giác, trung thực và 
ý thức trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức trong việc kê khai 
minh bạch tài sản, thu nhập; 
phát huy vai trò, trách nhiệm 
của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị và người đứng đầu trong 
việc tổ chức thực hiện các 
quy định của pháp luật về kê 
khai, kiểm soát việc kê khai 
tài sản, thu nhập.

Theo tổng hợp của Thanh 
tra tỉnh Hà Tĩnh: Năm 2015, 
số người kê khai tài sản, thu 
nhập 10.270/10.276 người, 

tỷ lệ 99,94%; số bản công 
khai bằng hình thức niêm 
yết 3.312/10.270 bản (tỷ lệ 
32%); số bản công khai tại 
cuộc họp 6.958/10.270 bản 
(tỷ lệ 68%). Năm 2016, số 
người kê khai tài sản, thu 
nhập 10.423/10.433 người, 
tỷ lệ 99,91%; số bản công 
khai bằng hình thức niêm 
yết 3.157/10.423 bản (tỷ lệ 
30,2%); số bản công khai tại 
cuộc họp 7.266/10.423 bản 
(tỷ lệ 69,8%).

Qua kiểm tra đôn đốc 
công tác nội chính và phòng 
chống tham nhũng tại một 
số địa phương, đơn vị cho 
thấy bên cạnh những kết quả 
đạt được, thì việc thực hiện 
kê khai, minh bạch tài sản, 
thu nhập vẫn còn nhiều tồn 
tại, khuyết điểm. Một số cấp 
ủy, lãnh đạo, người đứng 
đầu chưa thực sự quan tâm 
nội dung kê khai và công 
khai bản tài sản, thu nhập. 
Việc thực hiện công khai ở 
nhiều đơn vị còn hình thức, 
vi phạm; công tác quản 
lý, theo dõi việc kê khai, 
công khai, xác minh về tài 
sản, thu nhập chưa có tính 
hệ thống; một số cơ quan, 
đơn vị không lập danh sách 
người có nghĩa vụ kê khai; 
không có chữ ký của người 
nhận bản kê khai ở cuối 
trang và trên từng trang của 
bản kê khai; không mở sổ 
theo dõi việc giao, nhận bản 
kê khai; không xây dựng 

kế hoạch công khai bản kê 
khai, báo cáo có công khai 
nhưng không có hồ sơ, tài 
liệu chứng minh…

Qua năm năm kể từ 
khi ban hành Nghị định 
78/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ và Thông tư số 08/2013/
TT-TTCP của Thanh tra 
Chính phủ thực hiện kê khai 
tài sản, thu nhập nhưng một 
số cơ quan, tổ chức, đơn vị 
vẫn triển khai chậm, thiếu 
cụ thể nên các đơn vị trực 
thuộc thực hiện lúng túng; 
công tác tổng hợp, báo cáo 
chưa đầy đủ còn chậm thời 
gian so với quy định và chưa 
đúng phụ lục, biểu mẫu. 

Công tác giám sát, kiểm 
soát các nội dung trong bảng 
kê khai chưa thực sự hiệu quả, 
chưa phát hiện được trường 
hợp nào kê khai không trung 
thực. Việc kê khai cơ bản 
được thực hiện trên tinh thần 
tự giác, mức độ trung thực của 
người có nghĩa vụ kê khai; 
việc tiến hành xác minh, thẩm 
tra cơ bản chưa được tiến 
hành. Mặt khác, với số lượng 
người phải kê khai tài sản, 
thu nhập quá lớn nên công tác 
quản lý, kiểm soát gặp nhiều 
khó khăn, đây là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến 
số lượng những trường hợp 
cán bộ, công chức, viên chức 
bị phát hiện kê khai không 
trung thực rất ít.
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Để công tác kê khai và 
kiểm soát kê khai tài sản thu 
nhập thực chất, đạt hiệu quả, 
trong thời gian tới các cấp 
uỷ Đảng, chính quyền, tổ 
chức, đoàn thể cần thực hiện 
tốt một số giải pháp sau đây:

Một, tiếp tục tăng cường 
sự lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai thực hiện nghiêm túc 
Chỉ thị số 33-CT/TW của 
Bộ Chính trị, Chỉ thị số 37-
CT/TU ngày 25/02/2014 
của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với kê 
khai và kiểm soát việc kê 
khai tài sản. Phát huy phát 
huy vai trò, trách nhiệm của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị và 
người đứng đầu trong việc 
tổ chức thực hiện các quy 
định của Đảng, Nhà nước 
về kê khai, kiểm soát việc 
kê khai tài sản. Xác định 
việc kê khai, kiểm soát việc 
kê khai tài sản là tiêu chí để 
đánh giá, xếp loại cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên 
chức; đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị và người 
đứng đầu.

Hai, tăng cường công 
tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật về phòng, chống tham 
nhũng nói chung và các quy 

định của Đảng, của Nhà 
nước đối với việc kê khai 
và kiểm soát việc kê khai tài 
sản tới cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức nhằm 
nâng cao ý thức trách nhiệm, 
tính tự giác, trung thực trong 
việc kê khai tài sản, thu nhập 
qua đó từng bước đẩy lùi tệ 
nạn tham nhũng.

Ba, tập trung lãnh đạo 
thực hiện nghiêm túc việc 
kê khai và công khai bản kê 
khai tài sản, thu nhập theo 
quy định của pháp luật. Cán 
bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức thuộc diện kê khai 
tài sản phải kê khai trung 
thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng 
thời hạn. Chi ủy tổ chức việc 
công khai bản kê khai tài sản 
của cán bộ, đảng viên trong 
sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy tổ 

chức công khai bản kê khai 
tài sản của cấp ủy viên trong 
sinh hoạt cấp ủy. Kế hoạch 
cụ thể, hình thức, thời điểm, 
phạm vi công khai bản kê 
khai tài sản, thu nhập  của 
cán bộ, công chức, viên 
chức khác thuộc diện phải 
kê khai thực hiện theo quy 
định của pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng.

Bốn, chỉ đạo chặt chẽ 
việc kiểm tra, xác minh tài 
sản theo phân cấp quản lý 
cán bộ, công chức, viên chức 
trong các trường hợp kê khai 
tài sản, thu nhập không trung 
thực hoặc có đơn tố cáo liên 
quan đến việc kê khai.

Năm, tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát, thanh 
tra việc thực hiện quy định 
của Đảng và Nhà nước về 
kê khai, kiểm soát việc kê 
khai tài sản. Kịp thời xử 
lý nghiêm minh những cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân chậm tổ chức việc kê 
khai; không kê khai, kê khai 
không trung thực; không 
giải trình được nguồn gốc 
tài sản tăng thêm; không tổ 
chức việc công khai; không 
chủ động xác minh hoặc 
không xử lý kịp thời những 
vi phạm quy định về kê khai, 
kiểm soát việc kê khai tài 
sản theo đúng tinh thần tại 
Điều 16 Quy định 102/QĐ-
TW của Bộ Chính trị ngày 
15/11/2017 về xử lý kỷ luật 
đảng viên vi phạm.

“ Thực hiện nghiêm về việc kê  khai tài sản, thu 
nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ 
chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản 
của cán bộ, đảng viên. Cơ quan đề xuất đề bạt, 
bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác 
minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai 
tài sản, thu nhập và công khai theo quy định”.

( Nghị quyết TW 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng)
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Thực hiện Chương trình 
công tác năm 2018 của 
Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham 
nhũng, vừa qua Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban 
hành Chương trình công tác 
nội chính và phòng, chống 
tham nhũng năm 2018. Theo 
đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
yêu cầu cấp ủy, chính quyền 
từ tỉnh đến cơ sở, các ngành 
nội chính và các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh 
triển khai thực hiện nghiêm 
túc các nội dung sau:

(1). Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến, quán 
triệt và tổ chức thực hiện, 
có hiệu quả các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, pháp luật 
Nhà nước về công tác nội 
chính và phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, nhất là Bộ 
luật Hình sự năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Bộ luật Hình sự năm 
2015 có hiệu lực pháp luật 
từ 01/01/2018, Kết luận số 
10-KL/TW ngày 26/12/2016 
của Bộ Chính trị về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa X); 
Nghị quyết số 10-NQ/TU, 
ngày 29/9/2015 của Tỉnh 
ủy về công tác nội chính...

gắn với việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (Khóa 
XII) về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và Chỉ thị số 05-CT/
TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. (2) Các địa phương, 
đơn vị tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc có hiệu quả nội 
dung Đề án của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về tăng cường công 
tác đảm bảo ANTT đến năm 
2020; nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp Nghị quyết 10-NQ/TU 
của Tỉnh ủy về công tác nội 
chính; các biện pháp phòng 
ngừa tham nhũng, lãng 
phí theo quy định của Luật 
Phòng, chống tham nhũng 
và Luật Thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. (3) Trên cơ 
sở Quy định số 183-QĐ/TW 
của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, Ban Nội chính Tỉnh 
ủy chủ trì, phối hợp với Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng 
trình Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy ban hành Quy chế phối 
hợp giữa Ban Nội chính với 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công 
tác cán bộ theo phân cấp và 
việc bổ nhiệm, miễn nhiệm 
các chức danh tư pháp theo 
quy định. (4) Tổ chức kiểm 

tra, rà soát các cuộc kiểm tra, 
thanh tra kinh tế - xã hội và 
các kiến nghị của Kiểm toán 
Nhà nước năm 2017, gắn 
với thực hiện Chỉ thị 50-CT/
TW của Bộ Chính trị và Kế 
hoạch 23-KH/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 
cường phát hiện, xử lý các 
vụ việc, vụ án tham nhũng. 
(5) Các cơ quan Khối Nội 
chính triển khai đồng bộ các 
biện pháp nghiệp vụ; chủ 
động nắm chắc tình hình, dự 
báo kịp thời, có phương án xử 
lý hiệu quả các phức tạp về 
an ninh trật tự, nhất là tại các 
Khu Kinh tế và địa bàn trọng 
điểm, đảm bảo phục vụ đắc 
lực nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội 
chính Tỉnh ủy giúp Thường 
trực, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy chủ động kiểm tra, đôn 
đốc công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện nhiệm vụ nội 
chính và phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí tại một số 
địa phương, đơn vị. Tham 
mưu, giúp Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy kiểm tra, rà soát, 
đánh giá hiệu quả việc sử 
dụng Ngân sách Nhà nước 
và công tác hậu kiểm của cơ 

BTV TỈNH ỦY HÀ TĨNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH 
CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ PCTN NĂM 2018

PHAN THỊ HẰNG
Chuyên viên Phòng Nội chính
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Ngày 02 tháng 02 năm 
2018, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng - 

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung 
ương về PCTN đã ký ban 
hành Chương trình công tác 
năm 2018, trong đó xác định 
06 nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng, 
hoàn thiện thể chế về quản 
lý kinh tế - xã hội và PCTN, 
tạo cơ sở chính trị, pháp lý 
đồng bộ cho công tác PCTN.

2. Chỉ đạo quyết liệt, tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ, 
hiệu quả hơn nữa trong công 
tác PCTN ở địa phương, cơ 
sở; tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu 
quả tình trạng nhũng nhiễu, 
gây phiền hà cho người dân 
và doanh nghiệp trong giải 
quyết công việc; kiên quyết 
loại bỏ những cán bộ hư 
hỏng, tham nhũng ra khỏi 
bộ máy của Đảng và Nhà 
nước, trước hết là trong các 

cơ quan PCTN.
3. Chỉ đạo tiếp tục tăng 

cường công tác kiểm tra, 
thanh tra, kiểm toán, nhất 
là các lĩnh vực có nhiều dư 
luận tiêu cực, tham nhũng, 
lãng phí; khẩn trương kết 
luận thanh tra, xử lý nghiêm 
sai phạm đối với các dự án 
gây thất thoát, thua lỗ kéo 
dài, dư luận xã hội quan tâm.

Tăng cường kiểm tra, 
giám sát, đôn đốc các cấp 
ủy, tổ chức đảng trong thực 
hiện các nhiệm vụ về PCTN; 
thực hiện các kết luận, kiến 
nghị của các Đoàn công tác 
của Ban Chỉ đạo về kiểm 
tra, giám sát, đôn đốc công 
tác PCTN.

4. Tập trung chỉ đạo 
đẩy nhanh hơn nữa tiến độ 
xác minh, điều tra, truy tố, 
xét xử các vụ án, xử lý các 
vụ việc tham nhũng, kinh tế 
nghiêm trọng, phức tạp, dư 
luận xã hội quan tâm. Trong 
năm 2018, tập trung chỉ đạo 
kết thúc điều tra, truy tố, xét 

xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử 
phúc thẩm 04 vụ án, xử lý 
21 vụ việc thuộc diện Ban 
Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

5. Chỉ đạo tổ chức sơ kết 
5 năm thực hiện Quy định số 
163-QĐ/TW, ngày 01-02-
2013 của Bộ Chính trị Khóa 
XI về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, chế độ làm việc, 
quan hệ công tác của Ban 
Chỉ đạo và Cơ quan Thường 
trực của Ban Chỉ đạo; hoàn 
thành Đề án tổng kết 10 năm 
thực hiện Chỉ thị số 15-CT/
TW của Bộ Chính trị (khóa 
X) về sự lãnh đạo của Đảng 
đối với các cơ quan bảo vệ 
pháp luật trong công tác 
điều tra, xử lý các vụ án và 
công tác bảo vệ Đảng.

6. Tổ chức Hội nghị toàn 
quốc về công tác PCTN để 
kiểm điểm, đánh giá kết quả 
công tác PCTN thời gian 
qua và chỉ đạo thực hiện các 
nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 
và những năm tiếp theo.

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018 CỦA BAN CHỈ ĐẠO
 TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

BAN BIÊN TẬP

quan quản lý Nhà nước trên 
các lĩnh vực: tài nguyên - 
môi trường; tài chính - ngân 
sách; tín dụng ngân hàng; 
quản lý thuế, quản lý đất đai, 
bảo vệ và phát triển rừng... 

Nghiên cứu, xây dựng trình 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 
hành chỉ thị về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với 
việc thực hiện kết luận thanh 
tra, kiểm tra và kiến nghị 

của Kiểm toán Nhà nước. 
Theo dõi, đôn đốc việc triển 
khai thực hiện Chương trình 
và định kỳ báo cáo Thường 
trực, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về kết quả thực hiện.
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