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VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC 
ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

BAN BIÊN TẬP

Đánh giá cán bộ là 
khâu có ý nghĩa 
quyết định đối với 

việc chuẩn hóa đội ngũ cán 
bộ, công chức, đáp ứng được 
yêu cầu đổi mới, phát triển 
đất nước. Sinh thời Chủ tịch 
Hồ Chí Minh rất quan tâm 
tới công tác cán bộ. Cách 
xem xét cán bộ trong tư 
tưởng của Người dựa trên 
các quan điểm toàn diện; 
vận động và phát triển; 
khách quan; gắn với thực 
tiễn, xuất phát từ thực tiễn, 
là những bài học lý luận còn 
nguyên tính thời sự khi soi 
vào thực tiễn hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về đánh giá cán bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cho rằng, việc đánh giá 
cán bộ phải dựa trên quan 

điểm toàn diện, tức là yêu 
cầu phải xem xét đầy đủ các 
mối liên hệ của sự vật, hiện 
tượng để có đánh giá đúng. 
Khi xem xét các mối liên hệ 
của cán bộ, cần làm rõ bản 
chất của người cán bộ thông 
qua ba mối quan hệ cơ bản: 
(1) Quan hệ với chính mình 
(người cán bộ phải có năng 
lực công tác: trình độ học 
vấn, trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ..; phải có phẩm 
chất đạo đức: cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô 
tư; có bản lĩnh chính trị: 
trình độ lý luận chính trị; 
dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm,…nói 
cách khác là phải có sự hội 
tụ giữa tài và đức, trong đó 
đức là gốc). (2) Quan hệ với 
nhân dân (người cán bộ cần 

phải việc gì cũng bàn bạc 
với nhân dân, giải thích cho 
nhân dân). (3) Quan hệ với 
Đảng và Nhà nước (người 
cán bộ phải lấy quan điểm 
của Đảng làm nền tảng cho 
mọi hoạt động. Khi làm bất 
cứ việc gì, người cán bộ, 
đảng viên phải đặt lợi ích 
của Đảng lên trước lợi ích 
cá nhân, làm việc phải vì lợi 
ích của dân, phải chịu trách 
nhiệm trước Đảng, Nhà 
nước và nhân dân). 

Việc đánh giá cán bộ 
phải được thực hiện một 
cách toàn diện trước khi cất 
nhắc và phải dựa vào tiêu 
chuẩn cán bộ, các tiêu chí, 
yêu cầu của công việc đó. 
Quan điểm toàn diện luôn 
đi đôi với quan điểm lịch sử, 
cụ thể. Việc xem xét cán bộ
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có tiêu chí chung, có tiêu chí 
cho từng ngành, từng lĩnh 
vực cụ thể. Hơn nữa, việc 
xem xét cán bộ cần đặt trong 
từng giai đoạn lịch sử cụ thể 
gắn với nhiệm vụ của từng 
giai đoạn xây dựng và phát 
triển đất nước. 

Xem xét, đánh giá cán bộ 
trong cả quá trình vận động 
và phát triển của họ. Phải 
linh hoạt, không được bảo 
thủ, định kiến vì bản thân 
cán bộ cũng thay đổi suy 
nghĩ, cách làm việc do nhiều 
mối quan hệ tác động chủ 
quan lẫn khách quan, cùng 
chiều hoặc ngược chiều. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy ví 
dụ “có người khi trước theo 
cách mạng mà nay lại phản 
cách mạng. Có người khi 
trước không cách mạng mà 
nay lại tham gia cách mạng. 
Thậm chí có người nay đang 
theo cách mạng, nhưng sau 
này có thể phản cách mạng. 
Một người cán bộ khi trước 
có sai lầm, không phải vì 
thế mà sai lầm mãi. Cũng 
có cán bộ đến nay chưa bị 
sai lầm, nhưng chắc gì sau 
này không phạm sai lầm? 
Quá khứ, hiện tại và tương 
lai của mọi người không 
phải luôn giống nhau”. Do 
đó, khi xem xét, đánh giá 
cán bộ phải đặt trong toàn 
bộ quá trình công tác lâu 
dài, cả lúc khó khăn và khi 
thuận lợi để đánh giá đúng 
cán bộ. Mặt khác, cần thấy 

được xu hướng chuyển hóa 
của cán bộ để “cải tạo, giúp 
đỡ” khi họ gặp khó khăn, 
mắc sai lầm, khuyết điểm. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 
rằng: “Người đời ai cũng có 
khuyết điểm. Có làm việc 
thì có sai lầm”. Do đó, người 
lãnh đạo cần giúp đỡ cán 
bộ nhận ra sai lầm và khắc 
phục, sữa chữa sai lầm đó.

Xem xét, đánh giá cán 
bộ một cách khách quan.
Quan điểm này yêu cầu khi 
đánh giá cán bộ đòi hỏi phải 
có thái độ tôn trọng khách 
quan, phải xuất phát từ 
bản thân của người cán bộ, 
không được xuất phát từ ý 
chí chủ quan của người xem 
xét. Phải xem xét cán bộ 
trong cả quá trình làm việc, 
thấy được thế mạnh cũng 
như hạn chế của cán bộ để 
phát huy mặt mạnh, đẩy lùi 
mặt yếu. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cho rằng: “Người ở 
đời, ai cũng có chỗ tốt và 
chỗ xấu. Ta phải khéo nâng 
cao chỗ tốt, khéo sửa chữa 
chỗ xấu cho họ”. Xem xét, 
đánh giá cán bộ khách quan, 
công tâm sẽ khiến cho họ 
đem hết tài năng và nhiệt 
huyết của mình phục vụ cho 
công việc.

Xem xét, đánh giá cán 
bộ phải gắn với thực tiễn, 
xuất phát từ thực tiễn. Từ 
thực tiễn hoạt động cách 
mạng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chia cán bộ ra làm 

hai loại: “Ai mà hay khoe 
công việc, hay a dua, tìm 
việc nhỏ mà làm, trước mặt 
thì theo mệnh lệnh, sau lưng 
thì trái mệnh lệnh, hay công 
kích người khác, hay tự tâng 
bốc mình, những người như 
thế, tuy họ làm được việc, 
cũng không phải cán bộ tốt. 
Ai cứ cắm đầu làm việc, 
không ham khoe khoang, 
ăn nói ngay thẳng, không 
che giấu khuyết điểm của 
mình, không ham việc dễ, 
tránh việc khó, bao giờ cũng 
kiên quyết làm theo mệnh 
lệnh của Đảng, vô luận 
hoàn cảnh thế nào, lòng họ 
cũng không thay đổi, những 
người như thế, dù công tác 
kém một chút cũng là cán bộ 
tốt”. Người cán bộ tốt phải là 
người mà nói đi đôi với làm, 
không tham vọng quyền lực, 
hăng hái, nhiệt tình trong 
công việc, sẵn sàng nhận 
nhiệm vụ mà không nề hà 
khó khăn. Do đó, trong xem 
xét cán bộ cần tránh định 
kiến, tránh xa rời thực tiễn, 
thoát ly thực tiễn.

Để đánh giá cán bộ 
đúng, công tác cán bộ và 
những người làm công tác 
cán bộ cần vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh để xem 
xét, đánh giá cán bộ, tránh 
các căn bệnh sau: 

 Bệnh quan liêu: Người 
làm công tác cán bộ khi 
đánh giá cán bộ cần phải 
bám sát vào công tác của 
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cán bộ, những công việc cụ 
thể của họ và hiệu quả của 
những công việc đó. Nếu 
không bám sát thực tiễn sẽ 
sinh ra bệnh quan liêu, đánh 
giá không đúng về cán bộ, 
dẫn tới hậu quả là sử dụng 
không đúng người, không 
đúng việc, không đúng mục 
đích, tổ chức mất đi người 
tài, người có ích cho xã hội. 

Bệnh chủ quan, hẹp 
hòi: là chỉ dựa vào kinh 
nghiệm mà bỏ qua việc nắm 
bắt, khảo sát thực tế về cán 
bộ; lấy các báo cáo về cán 
bộ hoặc thu thập thông tin 
về cán bộ mà không kiểm 
chứng; có sẵn định kiến về 
cán bộ hoặc tư tưởng thân 
thích cho nên không xem xét 
đến quá trình công tác thực 
tế của cán bộ. Biểu hiện của 
óc hẹp hòi là không đánh 
giá đúngvà không cất nhắc 
những người tốt, sợ người ta 
hơn mình. Do đó, bệnh chủ 
quan, bệnh hẹp hòi trong 
đánh giá cán bộ sẽ làm cho 
người tài không được đánh 
giá đúng dẫn đến không 
được sử dụng, cất nhắc. 

Bệnh phiến diện, hình 
thức: là chỉ thấy một số mặt, 
một số mối liên hệ của cán 
bộ, hoặc chỉ đánh giá vài 
lúc, vài việc mà không đánh 
giá trong cả quá trình công 
tác của cán bộ. 

Một số giải pháp đổi mới 

công tác đánh giá cán bộ
Một, đề cao trách nhiệm 

người đứng đầu. Năng lực 
và phẩm chất của người 
được quyền đánh giá cán 
bộ rất quan trọng, có tính 
quyết định đến chất lượng 
cán bộ. Người được quyền 
đánh giá trước hết phải thực 
hiện tốt vai trò của mình đối 
với Đảng, Nhà nước và nhân 
dân, phải thực sự gương 
mẫu, chí công, vô tư trong 
công việc; phải có trình độ 
lý luận, nắm vững khoa học 
quản lý, phải thấm nhuần tư 
tưởng Hồ Chí Minh, bám 
sát thực tiễn để tích lũy kinh 
nghiệm, huấn luyện và sử 
dụng được người tài.

Hai, đẩy mạnh đổi mới 
chính sách cán bộ. Đổi mới 
từ cách dùng cán bộ, lựa 
chọn cán bộ, cất nhắc, đề 
bạt cán bộ; đổi mới việc xây 
dựng và thực hiện các quy 
chế, quy định cơ chế trong 
công tác cán bộ, bảo đảm 
tính đồng bộ và chặt chẽ giữa 
các khâu, liên thông giữa các 
cấp có liên quan. Chú trọng 
nâng cao đời sống của cán 
bộ thông qua đẩy mạnh cải 
cách chính sách tiền lương, 
thu nhập, chính sách nhà ở 
bảo đảm cuộc sống cho cán 
bộ, đảng viên, công chức 
để góp phần phòng, chống 
tham nhũng.

Ba, chú trọng công tác 
kiểm tra, giám sát và phải 

được tiến hành từ cả hai phía. 
Về phía người làm công tác 
cán bộ, việc kiểm tra, giám 
sát làm giảm bệnh quan liêu, 
hạn chế tiêu cực trong công 
tác đánh giá cán bộ. Về phía 
cán bộ, việc kiểm tra, giám 
sát sẽ làm cho họ làm việc 
có trách nhiệm cao hơn, tăng 
cường đạo đức nghề nghiệp, 
tránh được những thói hư tật 
xấu nảy sinh trong quá trình 
công tác. Từ đó, tránh việc 
mất đi những người tài năng 
nhưng sa sút về đạo đức, 
hoặc những người đạo đức 
tốt nhưng không tích cực 
trong phát triển chuyên môn 
nghiệp vụ.

Bốn, rà soát, bổ sung 
tiêu chuẩn cán bộ, bảo đảm 
tính khách quan. Đảng ta 
khẳng định lấy bản lĩnh 
chính trị, phẩm chất đạo 
đức, năng lực, hiệu quả thực 
thi nhiệm vụ để đánh giá, đề 
bạt, bổ nhiệm cán bộ. Trong 
các ngành nghề khác nhau 
cần xây dựng tiêu chuẩn 
tương xứng nhiệm vụ để có 
cơ sở đánh giá, lựa chọn, 
bổ nhiệm cán bộ. Đó cũng 
là căn cứ để mỗi cán bộ tự 
đánh giá được bản thân và 
có phương hướng, giải pháp 
cho việc phấn đấu theo tiêu 
chuẩn. Tiêu chuẩn cán bộ 
phải cụ thể và đáp ứng được 
yêu cầu của từng giai đoạn 
phát triển kinh tế - xã hội.
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HÀ TĨNH
SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đ/c Nguyễn Văn Huyên, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

NGUYỄN VĂN HUYÊN
UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Thời gian qua, dưới sự 
lãnh đạo, chỉ đạo quyết 
liệt của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo 
Trung ương về PCTN, công 
tác phòng chống tham nhũng 
đã có những chuyển biến rõ 
rệt; nhiều vụ án lớn liên quan 
cán bộ lãnh đạo quản lý các 
cấp được phát hiện, điều tra, 
truy tố, xét xử với các bản án 
nghiêm minh được đông đảo 
cán bộ, đảng viên và nhân 
dân đồng tình, tin tưởng vào 
ý chí quyết tâm của Trung 

ương, Bộ Chính trị đối với 
nhiệm vụ đấu tranh chống 
tham nhũng.

Tại Hà Tĩnh, tình hình 
kinh tế - xã hội đan xen giữa 
thuận lợi, thời cơ và khó 
khăn, thách thức, nhưng nhờ 
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo của Trung ương Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ và sự 
nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, 
chính quyền từ tỉnh đến cơ 
sở, công tác xây dựng Đảng 
tiếp tục được tăng cường, 

kinh tế có bước tăng trưởng 
khá; thu ngân sách hàng năm 
đều vượt kế hoạch đề ra; công 
tác xây dựng nông thôn mới 
tạo được bước chuyển biến 
tích cực, nhiều điểm sáng, 
nội dung đi vào chiều sâu; 
quốc phòng an ninh được 
giữ vững, trật tự an toàn xã 
hội được đảm bảo; công tác 
nội chính và PCTN, lãng 
phí được thường xuyên chỉ 
đạo thực hiện và đi vào nền 
nếp... Trong thành quả đó có 
sự đóng góp thiết thực, hiệu 
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quả của công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí.

Xác định công tác đấu 
tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí là nhiệm vụ 
hết sức quan trọng và cũng 
là lĩnh vực cực kỳ khó khăn, 
phức tạp, Tỉnh ủy đã ban 
hành nhiều văn bản nhằm 
tăng cường công tác xây 
dựng Đảng và PCTN, vừa 
để phòng ngừa, cảnh báo, 
răn đe, ngăn chặn, vừa là 
căn cứ để phát hiện, xử lý sai 
phạm, như: Nghị quyết 10-
NQ/TU của Tỉnh ủy về công 
tác nội chính; Quy định về 
kiểm tra, đôn đốc công tác 
phòng, chống tham nhũng; 
Quy định về kiểm tra, xác 
minh tài sản, thu nhập cán 
bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản 
lý và kịp thời tổ chức các 
hội nghị cốt cán toàn tỉnh 
để phổ biến, quán triệt; yêu 
cầu người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền các cấp nghiêm 
túc triển khai thực hiện, và 
phải biến quyết tâm chính trị 
của Đảng, Nhà nước thành 
hành động thực tiễn của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, gắn 
công tác PCTN với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI, XII) về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; định kỳ có 
sơ kết, tổng kết đánh giá tình 
hình, lấy kết quả công tác 
PCTN là một trong những 
tiêu chí quan trọng đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
và chính người đứng đầu. 

Cùng với việc nâng cao 
nhận thức và hành động cho 
cán bộ, đảng viên về công tác 
PCTN, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã chỉ đạo tăng cường 
công tác kiểm tra, thanh tra 
về PCTN, gắn PCTN với 
công tác cán bộ, xử lý nghiêm 
sai phạm theo quy định về 
kỷ luật của Đảng, Nhà nước. 
Duy trì thường xuyên chế độ 
Thường trực Tỉnh ủy giao 
ban định kỳ với Ban Nội 
chính Tỉnh ủy và các cơ quan 
khối Nội chính cấp tỉnh để 
nghe và cho ý kiến chỉ đạo 
xử lý đối với việc khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử các 
vụ án kinh tế, tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp, dư 
luận quan tâm trên nguyên 
tắc Cấp ủy không buông 
lỏng sự lãnh đạo, nhưng 
cũng không bao biện, làm 
thay hoặc can thiệp vào hoạt 
động của các cơ quan chức 
năng trong PCTN; đã lựa 
chọn đưa 07 vụ việc, vụ án 
vào diện Thường trực, Ban 
Thường vụ theo dõi chỉ đạo, 
xử lý. Đồng thời, giao Ban 
Nội chính Tỉnh ủy chủ động 
theo dõi, rà soát các trường 
hợp liên quan đến các vụ 
việc có dấu hiệu tham nhũng 
được phát hiện qua thanh tra, 
kiểm tra, kiểm toán chưa đến 
mức xử lý hình sự mà chưa 
thực hiện xử lý kỷ luật hoặc 
xử lý kỷ luật chưa nghiêm về 

Đảng, chính quyền để xem 
xét và đề xuất xử lý nghiêm.

Hàng năm, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính 
Tỉnh ủy đều ban hành kế 
hoạch kiểm tra công tác 
PCTN lãng phí và kế hoạch 
kiểm tra, rà soát các cuộc 
thanh tra kinh tế - xã hội. 
Đã kết thúc kiểm tra tại 09 
đảng bộ trực thuộc; tổ chức 
rà soát 437 cuộc thanh tra 
kinh tế - xã hội (giai đoạn 
2011-2016); chỉ đạo thu hồi 
được 176/246 tỷ đồng; khởi 
tố, điều tra 8 vụ/13 bị can về 
các tội tham ô tài sản, cố ý 
làm trái, lợi dụng chức vụ 
quyền hạn; tiếp tục xem xét 
chuyển cơ quan chức năng 
để xử lý 24 vụ việc có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật; xử 
lý trách nhiệm 376 tập thể, 
552 cá nhân có liên quan. 
Nhờ đó, công tác đấu tranh 
PCTN tại địa phương đã có 
những chuyển biến tích cực; 
nhiều cơ chế, chính sách 
được bổ sung, hoàn thiện; 
chất lượng các cuộc thanh 
tra, kiểm tra về PCTN, lãng 
phí ngày càng được nâng lên, 
góp phần tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương của Đảng, Nhà 
nước. Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đạt được, quá 
trình thực hiện chúng tôi 
nhận thấy còn một số khó 
khăn, tồn tại, hạn chế sau: 

- Một số cấp ủy, chính 
quyền, cán bộ, đảng viên, 
trong đó có người đứng đầu 
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không ít nơi chưa nhận thức 
đầy đủ; hành động còn thiếu 
quyết liệt đối với công tác 
PCTN, lãng phí.

- Công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục về PCTN 
chưa tạo được chuyển biến 
căn bản về nhận thức và 
hành động của người dân 
nên chưa phát huy được sức 
mạnh của nhân dân trong 
cuộc đấu tranh PCTN; còn 
thiếu tính tiên phong, gương 
mẫu, sức chiến đấu của người 
đứng đầu một số cấp ủy, 
chính quyền đối với công tác 
đấu tranh PCTN, lãng phí.

- Việc tự kiểm tra, phát 
hiện tham nhũng trong các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị còn 
yếu, chất lượng, hiệu quả 
công tác thanh tra chưa đáp 
ứng với yêu cầu đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng 
(số vụ việc chuyển sang cơ 
quan chức năng để điều tra, 
xử lý còn ít).

- Công tác phòng ngừa 
tham nhũng tuy đã có nhiều 
quy định, nhưng cơ chế kiểm 
soát quyền lực của người 
đứng đầu trong thực tế chưa 
kiểm soát được, còn nhiều 
kẽ hở.

Một số kiến nghị, đề 
xuất với Trung ương:

Một, Ban Nội chính 
Trung ương cần rà soát lại 
các văn bản liên quan đến 
công tác nội chính và PCTN, 
lãng phí trước thời điểm 

thành lập Ban Nội chính 
Trung ương và ban nội chính 
các tỉnh ủy, thành ủy để tham 
mưu cho Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư ban hành các văn bản.

Hai, quy định cụ thể hơn 
về thẩm quyền, trách nhiệm 
của Ban Nội chính trong 
công tác phòng, chống tham 
nhũng; sớm có quy định cụ 
thể về tổ chức, nhiệm vụ 
thực hiện công tác nội chính 
và PCTN, lãng phí của Đảng 
ở cấp huyện.

Ba, tăng cường và nâng 
cao hiệu quả công tác kiểm 
soát quyền lực để PCTN; 
đẩy mạnh công tác kiểm tra 
trách nhiệm người đứng đầu 
các địa phương, đơn vị trong 
thực hiện nhiệm vụ công tác 
PCTN, lãng phí. 

Bốn, nghiên cứu thành 
lập Ban Chỉ đạo PCTN cấp 

tỉnh theo mô hình của Ban 
Chỉ đạo Trung ương về 
PCTN. Hiện nay, công tác 
PCTN do Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy chỉ đạo, trực tiếp 
là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. 
Vì vậy, việc thành lập Ban 
Chỉ đạo PCTN cấp tỉnh sẽ 
có những thuận lợi hơn, đảm 
bảo hiệu quả hơn vì ngoài 
thành phần là Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy thì Ban Chỉ đạo 
còn có thêm các thành phần 
là thủ trưởng các cơ quan 
tố tụng, thanh tra và các cơ 
quan liên quan. 

Năm, lãng phí là sự hủy 
hoại thành quả lao động của 
nhân dân, vì vậy Ban Chỉ đạo 
Trung ương về PCTN, Ban 
Nội chính TW cần tổ chức rà 
soát tổng thể các công trình, 
dự án lớn (có dấu hiệu lãng 
phí NSNN) để chỉ đạo chấn 
chỉnh, khắc phục kịp thời.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì 
Hội nghị giao ban công tác nội chính và PCTN năm 2018
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Để phong trào thi đua 
“Quân đội chung sức xây 
dựng nông thôn mới” được 
triển khai đồng bộ, rộng 
khắp và mang lại hiệu quả 
thiết thực, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh đã thường xuyên 
chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị tích cực làm tốt công tác 
tuyên truyền đến mọi cán 
bộ, chiến sĩ và nhân dân về 

ý nghĩa, tầm quan trọng của 
Chương trình mục tiêu Quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, 
làm cho phong trào thấm sâu 
vào nhận thức và hành động, 
nâng cao tính tự giác, trách 
nhiệm của mỗi quân nhân. 
Cùng với công tác tuyên 
truyền, Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh đã làm tốt công tác tham 

mưu với cấp ủy, chính quyền 
địa phương trong công tác 
quy hoạch, xây dựng các đề 
án phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với tăng cường củng cố 
quốc phòng, an ninh và xây 
dựng tiềm lực kinh tế trong 
khu vực phòng thủ các cấp. 
Đồng thời hướng dẫn Ban 
Chỉ huy Quân sự các huyện, 

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA 
“QUÂN ĐỘI CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” 

                              NGUYỄN TẤT NHÂN                                           
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

                          Đại tá                                           

Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ trong bộ quân phục xanh đẫm mồ hôi với những tiếng nói, 
cười thân mật thắm đượm tình quân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở từng 
gia đình hay các công trình công cộng không còn xa lạ với người dân trên địa bàn 

Hà Tĩnh. Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh đã và đang làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong phong trào thi đua “Quân đội 
chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh trao bằng công nhận cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới
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thị, thành phố tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền lãnh 
đạo, chỉ đạo lực lượng vũ 
trang địa phương mà nòng 
cốt là lực lượng dân quân 
tự vệ, dự bị động viên tham 
gia xây dựng nông thôn mới. 
Trong lễ ra quân huấn luyện 
hằng năm, ngoài việc phát 
động các nội dung thi đua 
nâng cao chất lượng huấn 
luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh đã phát động toàn lực 
lượng hưởng ứng phong trào 
thi đua “Quân đội chung sức 
xây dựng nông thôn mới”, 
tạo nên khí thế thi đua sôi 
nổi, rộng khắp.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí 
xã đạt chuẩn nông thôn mới 
theo quyết định của UBND 
tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị phối 
hợp với cấp ủy, chính quyền 

địa phương cơ sở tiến hành 
khảo sát thực tế những khó 
khăn, từ đó xác định những 
nội dung công việc phù hợp 
như: Tham gia làm đường 
giao thông nông thôn, thủy 
lợi nội đồng, kiên cố hóa 
kênh mương; tu sửa trường 
học, trạm y tế, nhà văn hóa, 
nghĩa trang liệt sỹ; sửa chữa 
nhà ở cho các đối tượng 
chính sách; vận động nhân 
dân và người thân trong gia 
đình hiến đất làm đường 
giao thông, chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi phát 
triển kinh tế gia đình, cải 
tạo, chỉnh trang đường làng, 
ngõ xóm, xóa bỏ vườn tạp, 
làm vườn mẫu; phối hợp 
tham gia đấu tranh phòng, 
chống tệ nạn xã hội, giữ gìn 
an ninh trật tự, xây dựng địa 

bàn an toàn.
Sau sáu năm thực hiện 

phong trào thi đua “Quân 
đội chung sức xây dựng 
nông thôn mới”, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh đã đạt nhiều 
kết quả nổi bật. Tại 4 xã mà 
đơn vị nhận đỡ đầu xây dựng 
nông thôn mới, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh đã điều động 
hơn 13 ngàn ngày công của 
cán bộ, chiến sỹ lực lượng 
thường trực phối hợp với 
Dân quân tự vệ, các tổ chức, 
đoàn thể làm mới, nâng cấp 
4,8 km đường bê tông; 3,5 
km kênh mương nội đồng, 
rãnh thoát thải; cải tạo, xây 
mới nhiều công trình hạ 
tầng khác; phát quang hàng 
trăm vườn tạp, làm vườn 
mẫu. Tổng giá trị vật liệu và 
ngày công tham gia đỡ đầu 
xây dựng nông thôn mới tại 

Cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh giúp nhân dân xã Cương Gián, Nghi Xuân làm đường giao thông nông thôn
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4 xã ước đạt trên 4 tỷ đồng. 
Những việc làm đó đã góp 
phần cùng cấp ủy, chính 
quyền địa phương xã Thuận 
Lộc, thị xã Hồng Lĩnh và xã 
Sơn Phú, huyện Hương Sơn 
đạt chuẩn nông thôn mới; 2 
xã còn lại phấn đấu về đích 
năm 2018.

Ngoài việc giúp nhân 
dân các xã được giao nhận 
đỡ đầu xây dựng nông thôn 
mới, Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh đã chủ động liên hệ với 
các địa phương khác trên địa 
bàn tỉnh để thống nhất nội 
dung công trình, phần việc, 
tổ chức thực hiện có hiệu 
quả. Từ năm 2012 đến nay, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã 
điều động hơn 45 ngàn ngày 
công của cán bộ, chiến sỹ 
lực lượng thường trực cùng 
nhiều phương tiện, vật tư, 
tham gia xây dựng nông 
thôn mới. 

Chỉ tính riêng năm 2017, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã 
chủ động phối hợp với 03 
đơn vị binh chủng của Quân 
khu 4 và điều động hơn 20 
ngàn ngày công của cán bộ, 
chiến sỹ lực lượng thường 
trực, phối hợp với dân quân 
tự vệ và các tổ chức, đoàn 
thể tham gia xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn 37 xã 
thuộc 13 huyện, thị, thành 
phố, thực hiện nhiều hạng 
mục công trình, phần việc 
có ý nghĩa chính trị, xã hội 
sâu sắc. Để ứng phó và khắc 

phục thiệt hại do bão số 2 
và số 10 năm 2017 gây ra, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
đã điều động 8.425 lượt 
ngày công của cán bộ, chiến 
sỹ lực lượng thường trực, 
cùng nhiều phương tiện kỹ 
thuật, kịp thời triển khai các 
phương án ứng phó, khắc 
phục hậu quả, góp phần bảo 
đảm an toàn tuyệt đối về 
tính mạng và giảm bớt thiệt 
hại về tài sản của nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh đã tích 
cực, chủ động phối hợp với 
các đơn vị trong và ngoài 
Quân khu triển khai nhiều 
hoạt động chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, thực hiện 
chính sách xã hội, đền ơn 
đáp nghĩa. Tổ chức tặng quà, 
khám chữa bệnh, cấp thuốc 
miễn phí cho 6.100 lượt 
người dân với tổng giá trị 
1.830 triệu đồng; xây dựng 
38 “Nhà tình nghĩa”, “Nhà 
đồng đội” cho các gia đình 
chính sách với số tiền 2.530 
triệu đồng. Tổng giá trị vật 
tư và ngày công tham gia đỡ 
đầu xây dựng nông thôn mới 
tại các địa phương trên toàn 
tỉnh đến thời điểm hiện nay 
ước tính trên 17,5 tỷ đồng.

Những việc làm cụ thể, 
thiết thực của cán bộ, chiến 
sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
trong phong trào “Quân đội 
chung sức xây dựng nông 
thôn mới” đã góp phần làm 
khởi sắc diện mạo các làng 

quê, đó là minh chứng cho 
sự đồng hành, gần gũi, gắn 
bó keo sơn với bà con nhân 
dân. Qua đó tiếp tục khẳng 
định vai trò của lực lượng vũ 
trang trong thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với củng cố quốc phòng 
- an ninh, góp phần xây dựng 
khu vực phòng thủ tỉnh ngày 
càng vững chắc. 

Thời gian tới, Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh tiếp tục 
đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, nâng cao ý thức tự 
giác, trách nhiệm của cán 
bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng 
thuận, thống nhất trong toàn 
lực lượng để tiếp tục thực 
hiện hiệu quả phong trào thi 
đua “Quân đội chung sức 
xây dựng nông thôn mới”. 
Phối hợp chặt chẽ với cấp 
ủy Đảng, chính quyền, ban 
chỉ đạo xây dựng nông thôn 
mới các cấp triển khai có 
hiệu quả những công trình, 
phần việc cụ thể, thiết thực, 
gắn với công tác vận động 
quần chúng, xây dựng cơ sở 
chính trị vững mạnh. Đồng 
thời kết hợp chặt chẽ việc 
thực hiện phong trào thi đua 
“Quân đội chung sức xây 
dựng nông thôn mới” với 
phong trào thi đua Quyết 
thắng, xây dựng cơ quan, 
đơn vị vững mạnh toàn diện, 
góp phần thực hiện tốt chức 
năng là “đội quân chiến đấu, 
đội quân công tác, đội quân 
lao động sản xuất”.
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Thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVIII, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ thị xã 
lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 
2020, thời gian qua, Đảng 
bộ và nhân dân thị xã Hồng 
Lĩnh đã tập trung khai thác 
tiềm năng, lợi thế và tranh 
thủ các nguồn lực nhằm đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội, đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng đô thị, tích cực xúc 
tiến kêu gọi thu hút đầu tư, 
phấn đấu thực hiện thắng 
lợi mục tiêu xuyên suốt là: 
“Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh 
đạt các tiêu chí đô thị loại III 
vào năm 2020”. 

Nhận thức rõ về các 
điều kiện, yêu cầu để đẩy 
nhanh phát triển kinh tế - xã 

hội, ngoài phát huy có hiệu 
quả tiềm năng, lợi thế của 
địa phương, tranh thủ tốt các 
nguồn lực đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng, thì việc ổn 
định an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội là một yếu tố 
hết sức quan trọng và là điều 
kiện tiên quyết để phát triển 
kinh tế xã hội nhanh, bền 
vững. Vì vậy, trong những 

 Thị xã Hồng Lĩnh:
CÔNG TÁC NỘI CHÍNH LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

 ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
                       

ĐẶNG THANH HẢI
   Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, UVDKTW Đảng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Hồng Lĩnh 
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năm qua, cấp ủy đảng, chính 
quyền, các ngành các cấp ở 
thị xã Hồng Lĩnh luôn quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả 
công tác nội chính và phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí.

Sau Đại hội Đảng bộ thị 
xã lần thứ VI, Ban Thường 
vụ Thị ủy đã ban hành các 
quyết định về việc xác định 
các cơ quan thuộc khối Nội 
chính thị xã; Quyết định về 
ban hành và Quy chế làm 
việc của khối Nội chính Thị 
ủy (do đồng chí Bí thư Thị 
ủy làm Trưởng khối, đồng 
chí Phó Bí thư Thường trực 
Thị ủy làm Phó trưởng Khối, 
thủ trưởng các cơ quan trong 
khối Nội chính làm thành 
viên). Định kỳ hằng quý, 
khối Nội chính Thị ủy tổ 
chức họp giao ban để đánh 
giá tình hình, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ và sự phối 
hợp công tác, cho ý kiến 
về nhiệm vụ trọng tâm thời 
gian tới, các giải pháp khắc 
phục những khó khăn, hạn 
chế, bất cập trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ. 

Ban Thường vụ Thị ủy 
đã ban hành và tổ chức thực 
hiện nghiêm túc chương 
trình công tác nội chính và 
phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí hằng năm; hằng 
quý tổ chức sơ kết và xây 
dựng báo cáo kết quả thực 
hiện nhiệm vụ của quý; xác 
định nhiệm vụ trọng tâm của 

quý tiếp theo. Quá trình thực 
hiện nhiệm vụ, khi xảy ra các 
vụ việc phức tạp, nhạy cảm, 
lãnh đạo các cơ quan nội 
chính báo cáo xin ý kiến chỉ 
đạo của Trưởng khối, Phó 
Trưởng khối, của Thường 
trực Thị ủy hoặc đề nghị 
Thường trực Thị ủy tổ chức 
làm việc với lãnh đạo các cơ 
quan, đơn vị liên quan để 
có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập 
trung, kịp thời, thống nhất 
trong giải quyết các vụ việc.

Nhờ duy trì nề nếp chế 
độ giao ban và thực hiện 
nghiêm Quy chế làm việc, 
hoạt động của các cơ quan 
nội chính thị xã Hồng Lĩnh 
đạt được nhiều kết quả quan 
trọng. Công an thị xã thường 
xuyên nắm chắc tình hình, 
kịp thời tham mưu và trực 
tiếp giải quyết tốt các vấn 
đề, vụ việc; chủ động phát 
hiện, đấu tranh với các loại 
tội phạm, không để đột xuất, 
bất ngờ; tăng cường phối 
hợp, nâng cao hiệu quả công 
tác phòng ngừa; tổ chức 
nhiều đợt truy quét trấn áp 
tội phạm, nhất là trộm cắp 
tài sản, đánh bạc, ma túy..; 
Viện kiểm sát nhân dân thực 
hiện tốt nhiệm vụ thực hành 
quyền công tố và kiểm sát 
hoạt động tư pháp, gắn công 
tố với hoạt động điều tra, 
nâng cao chất lượng tranh 
tụng, đảm bảo không để 
người vô tội bị oan, không 
bỏ lọt tội phạm và người 

phạm tội. Tòa án nhân dân 
thị xã đã từng bước nâng 
cao chất lượng tranh tụng 
tại phiên tòa, phối hợp chặt 
chẽ với cơ quan tiến hành tố 
tụng đảm bảo việc khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử đúng 
người, đúng tội, đúng pháp 
luật; quan tâm phối hợp tổ 
chức các phiên tòa lưu động, 
góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật. 
Chi cục Thi hành án dân sự 
triển khai các giải pháp nâng 
cao chất lượng công tác thi 
hành án, phối hợp thực hiện 
việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo để hạn chế những vụ 
việc phức tạp kéo dài, tránh 
việc cưỡng chế thi hành 
án khi chưa làm hết trách 
nhiệm của các cơ quan chức 
năng. Thanh tra nhà nước 
chủ động rà soát, đề xuất 
giải pháp xử lý các vụ việc 
phức tạp, tồn đọng kéo dài; 
tiến hành thanh tra đột xuất 
khi phát hiện có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật.

Cùng với tập trung lãnh 
đạo thực hiện tốt công tác 
nội chính, lĩnh vực phòng 
chống tham nhũng, lãng phí 
cũng được cấp ủy, chính 
quyền thị xã đặc biệt quan 
tâm. Trong hai năm 2017 - 
2018, Ban Thường vụ Thị 
ủy đã tổ chức 03 cuộc kiểm 
tra, 01 cuộc giám sát đối với 
các lĩnh vực nhạy cảm như 
quản lý, sử dụng đất đai, tài 
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chính, xây dựng cơ bản... và 
chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thị 
ủy thực hiện các cuộc giám 
sát về vai trò, trách nhiệm 
của người đứng đầu các 
cơ quan, đơn vị; Thanh tra 
thị xã đã tiến hành 10 cuộc 
thanh tra trên lĩnh vực kinh 
tế - xã hội nhằm tăng cường 
công tác phòng ngừa và phát 
hiện tham nhũng, lãng phí.

Ban Thường vụ Thị ủy 
cũng tập trung chỉ đạo công 
tác cải cách hành chính, đầu 
tư xây dựng và đưa Trung 
tâm Hành chính công vào 
hoạt động hiệu quả, tạo 
thuận lợi nhất cho người 
dân, doanh nghiệp trong giải 
quyết thủ tục hành chính, 
ngăn ngừa các biểu hiện 
tiêu cực, nhũng nhiễu trong 
thực thi công vụ của đội 
ngũ cán bộ, công chức. Để 
tăng cường giám sát, phòng 

chống tham nhũng trong đội 
ngũ cán bộ chủ chốt của thị 
xã, Ban Thường vụ Thị ủy 
đã ban hành Quy định về 
kiểm tra, giám sát việc kê 
khai tài sản của cán bộ thuộc 
diện Ban Thường vụ Thị ủy 
quản lý. Theo đó, hằng năm, 
ngoài việc thực hiện kê khai 
tài sản theo quy định chung, 
đội ngũ cán bộ cốt cán thị xã 
phải nộp 01 bản kê khai tài 
sản về Ủy ban Kiểm tra Thị 
ủy để thực hiện việc theo 
dõi, giám sát, khi có phản 
ánh của người dân liên quan 
đến tài sản của cán bộ thì 
tiến hành xác minh làm rõ.

Nhờ sự tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy 
đảng, chính quyền, sự phối 
hợp của Mặt trận Tổ quốc, 
các ban, ngành, đoàn thể, sự 
vào cuộc tích cực, chủ động 
của các cơ quan nội chính, 

công tác nội chính, phòng 
chống tham nhũng, lãng phí 
ở thị xã Hồng Lĩnh thời gian 
qua đã đạt được nhiều kết 
quả quan trọng, góp phần 
giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn, là yếu tố quan trọng 
góp phần đắc lực để Đảng 
bộ và nhân dân thị xã Hồng 
Lĩnh thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bước vào thời kỳ phát 
triển mới, với nhiều thời cơ, 
thuận lợi, Đảng bộ và nhân 
dân thị xã Hồng Lĩnh đang 
tập trung kêu gọi thu hút 
đầu tư nhằm đẩy nhanh phát 
triển kinh tế theo hướng 
kinh tế đô thị, từng bước 
xây dựng thị xã Hồng Lĩnh 
trở thành trung tâm kinh tế, 
văn hóa, xã hội phía Bắc của 
tỉnh Hà Tĩnh. Là cửa ngõ của 
các huyện phía Tây Bắc của 
tỉnh, nên thị xã Hồng Lĩnh 
là địa bàn có nhiều tiềm ẩn 
phức tạp về an ninh, trật tự 
an toàn xã hội. Do vậy, thời 
gian tới, cấp ủy đảng, chính 
quyền các cấp của thị xã tiếp 
tục tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện tốt 
công tác nội chính, phòng 
chống tham nhũng, lãng phí, 
tạo sự ổn định vững chắc 
trên địa bàn, góp phần thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ 
thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 
2015 - 2020 đã đề ra.

Trung tâm Thị xã Hồng Lĩnh 
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Đảng bộ Khối các cơ 
quan tỉnh Hà Tĩnh 
có trên 4000 đảng 

viên, sinh hoạt tại 40 đảng 
bộ và 26 chi bộ cơ sở. Xây 
dựng tác phong, phong cách 
người đứng đầu trong học 
tập và làm theo tư tưởng, 
tấm gương, đạo đức Hồ Chí 

Minh tại các tổ chức đảng là 
rất quan trọng, có ảnh hưởng 
lớn đến ý thức trách nhiệm, 
đạo đức công vụ của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó 
tác động đến kết quả thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, xây 
dựng tổ chức đảng của các 

cơ quan, đơn vị.
Năm 2018, chủ đề Học 

tập và làm theo Bác được 
triển khai với nội dung: 
Xây dựng phong cách, tác 
phong công tác của người 
đứng đầu, của cán bộ đảng 
viên trong học tập và làm 
theo tư tưởng, tấm gương, 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: 
XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG HỌC 
TẬP VÀ LÀM  THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH                    

NGUYỄN THỊ LỆ HÀ                                      
 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh  

PGS.TS Bùi Đình Phong quán triệt chuyên đề “Xây dựng tác phong người đứng đầu theo 
tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh
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đạo đức Hồ Chí Minh. Để 
thuận lợi cho quá trình thực 
hiện tại cơ sở, Ban Thường 
vụ Đảng uỷ Khối đã mời 
PGS,TS Bùi Đình Phong - 
Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh trực tiếp trao 
đổi nội dung Chuyên đề cho 
hơn 4000 đảng viên, cán bộ, 
công chức, viên chức.

Trước đó, Ban Thường 
vụ đã ban hành Chỉ thị về tiếp 
tục nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu 
cấp ủy đối với công tác xây 
dựng Đảng. Đưa ra những 
định hướng quan trọng tạo 
thuận lợi cho triển khai xây 
dựng tác phong, phong cách 
người đứng đầu trong học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh tại Đảng bộ Khối.

Thực hiện chủ trương 
nhất thể hóa theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 
(khóa X), Đảng bộ Khối có 
64/66 đồng chí Bí thư cấp 
ủy là thủ trưởng và phó thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị. 
Các đồng chí  đã phát huy 
vai trò, trách nhiệm của 
người đứng đầu, nghiêm túc 
thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khoá XI, XII) về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
Quy định số 101-QĐ/TW, 
của Ban Bí thư về “Trách 
nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt các cấp”. 

Người đứng đầu cấp ủy, 
chuyên môn đã chủ động 
hơn trong thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ của mình, 
vừa lãnh đạo, chỉ đạo cơ 
quan, đơn vị thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị, vừa chú 
trọng công tác xây dựng 
Đảng; thực hiện nguyên tắc 
tập trung dân chủ, xây dựng 
đoàn kết nội bộ... Từ đó, 
hiệu quả thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của các cơ 
quan, đơn vị được nâng lên. 
Nhiều đồng chí Bí thư cấp 
ủy, thủ trưởng chuyên môn 
đã thực sự là tấm gương về 
tinh thần trách nhiệm, nhiệt 
huyết, tận tụy, cống hiến 
hết mình với nghề, giản dị, 
khiêm tốn trong cuộc sống, 
được biểu dương tại các Hội 
nghị tuyên dương điển hình 
trong Học tập và làm theo 
tấm gương đạo  đức Hồ Chí 
Minh của Đảng bộ Khối, 
của tỉnh và Trung ương. 

Tuy vậy, vai trò người 
đứng đầu tại một số đơn vị 
còn có hạn chế: Người đứng 
đầu cấp ủy đều là lãnh đạo 
chủ chốt trong các cơ quan, 
đơn vị, công việc chuyên 
môn nhiều, nên chưa giành 
nhiều thời gian cho công 
tác xây dựng Đảng. Một số 
đồng chí chưa nêu cao vai 
trò, trách nhiệm đối với tập 
thể; chưa thực sự gương 
mẫu về phẩm chất chính 
trị, đạo đức, lối sống và tác 
phong sinh hoạt; chưa thể 

hiện rõ vai trò, trách nhiệm 
của mình đối với công tác 
xây dựng Đảng. Chưa coi 
trọng đổi mới phương thức 
lãnh đạo và phong cách, lề 
lối làm việc. Một số người 
đứng đầu cấp ủy chưa nắm 
chắc tình hình tư tưởng và 
phẩm chất chính trị của cán 
bộ, đảng viên, chưa chủ 
động dự báo và chuẩn bị tư 
tưởng cho cán bộ, đảng viên 
trước những diễn biến phức 
tạp và những vấn đề mới; 
chưa có biện pháp hữu hiệu 
ngăn ngừa, phát hiện, đấu 
tranh và xử lý kịp thời những 
đảng viên vi phạm. Một số 
cán bộ, đảng viên suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, thậm chí bị 
xử lý kỷ luật. Việc đánh giá, 
phân loại tổ chức đảng, cán 
bộ, đảng viên hằng năm còn 
hình thức, kết quả chưa phản 
ánh đúng thực chất. Công tác 
giáo dục, rèn luyện, quản lý, 
kiểm tra, giám sát đội ngũ 
cán bộ, đảng viên có lúc, 
có nơi còn bị buông lỏng.

Để xây dựng tác phong, 
phong cách người đứng đầu 
trong học tập và làm theo tư 
tưởng, tấm gương, đạo đức 
Hồ Chí Minh của Đảng bộ 
Khối các cơ quan tỉnh trong 
thời gian tới, cần thực hiện tốt 
các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Một, nâng cao nhận thức 
về vai trò, thẩm quyền, trách 
nhiệm người đứng đầu cấp 
ủy, lãnh đạo chuyên môn 
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trong mối quan hệ với tập 
thể cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, 
các tổ chức đoàn thể và cán 
bộ, đảng viên; khi thực hiện 
nguyên tắc tập thể lãnh đạo, 
cá nhân phụ trách phải xác 
định rõ cơ chế trách nhiệm, 
mối quan hệ giữa tập thể với 
cá nhân. 

Hai, tiếp tục triển khai 
thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết Trung ương 4 (khoá 
XI, XII) về xây dựng chỉnh 
đốn Đảng, nhất là tăng 
cường công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, đạo đức 
lối sống trong cán bộ, đảng 
viên; gắn với thực hiện có 
hiệu quả Chỉ thị 05-CT/
TW, ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị; Quy định 
số 101-QĐ/TW, ngày 
07/6/2012 của Ban Bí thư. 

Ba, xây dựng và thực 
hiện nghiêm túc các quy 
chế, quy định, đảm bảo 
quy chế làm việc; thực hiện 
tốt quy chế phối hợp giữa 
người đứng đầu cấp ủy với 
lãnh đạo chuyên môn và 
các tổ chức đoàn thể. Người 
đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo 
chuyên môn phải nắm bắt 
kịp thời tư tưởng của cán 
bộ, đảng viên; đảm bảo 
tính lãnh đạo, tính giáo dục 
và tính chiến đấu, luôn coi 
trọng tự phê bình và phê 

bình trong sinh hoạt đảng.
Bốn, hàng năm xây dựng 

và thực hiện tốt chương trình 
kiểm tra, giám sát đối với tổ 
chức đảng và đảng viên; đặc 
biệt tăng cường kiểm tra, 
giám sát người đứng đầu 
trong thực hiện chức trách 
nhiệm vụ, thực hiện các 
nguyên tắc sinh hoạt đảng 
nhằm hạn chế việc buông 
lỏng vai trò lãnh đạo hoặc 
xu hướng chuyên quyền, 
độc đoán, áp đặt cá nhân. 

Tổ chức lấy phiếu tín 
nhiệm hằng năm đối với 
người đứng đầu cấp ủy để 
làm căn cứ đánh giá, nhận 
xét, phân loại cán bộ, đảng 
viên và tổ chức đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh 
tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh
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Trong những năm qua, 
Tòa án nhân dân hai 
cấp tỉnh Hà Tĩnh đã 

tổ chức triển khai thực hiện 
nhiều giải pháp nhằm nâng 
cao chất lượng công tác xét 
xử theo tinh thần Kết luận 
92-KL/TW của Bộ Chính trị 
về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 49-NQ/TW về 
Chiến lược cải cách tư pháp 
đến năm 2020, xem đây là 
một nhiệm vụ hết sức quan 
trọng, song song với việc 
đổi mới tổ chức, hoạt động 
của Tòa án nhân dân các 
cấp. Dưới sự quan tâm, lãnh 
đạo, chỉ đạo của Thường 
trực Tỉnh ủy, sự giám sát 
của Hội đồng nhân dân, sự 
phối hợp công tác của Ủy 
ban nhân dân các cấp, các 
sở, ban, ngành cùng với sự 
nỗ lực, cố gắng của tập thể 
lãnh đạo, cán bộ, công chức, 
người lao động, trong năm 
qua, ngành Tòa án Hà Tĩnh 
đã hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ đề ra, tạo sự chuyển 
biến tích cực trong các mặt 
công tác, chất lượng xét xử 
ngày càng được nâng lên, 
góp phần giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, tạo môi trường ổn định 
để phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh nhà. Năm 2017, Toà 
án nhân dân hai cấp tỉnh Hà 
Tĩnh đã thụ lý, giải quyết 
2.441/2.512 vụ việc, tăng 
220 vụ so với năm 2016, đạt 
tỷ lệ 98,5%; trong đó Tòa án 
nhân dân cấp huyện thụ lý, 
giải quyết 1.962/2.036 vụ, 
việc, đạt tỷ lệ 96,4%.

Trong tình hình hiện 
nay, các loại vụ việc phải 
giải quyết ngày càng tăng, 
tính chất ngày càng phức 
tạp, thẩm quyền của Tòa án 
được mở rộng. Để đáp ứng 
yêu cầu công tác và phục vụ 
tốt nhiệm vụ chính trị tại địa 
phương, các Tòa án nhân 
dân đều phải đề ra nhiều 

giải pháp phù hợp với tình 
hình thực tế của đơn vị để 
thực thi công vụ. Đặc biệt, 
nhằm nâng cao chất lượng 
giải quyết, xét xử các vụ án, 
Tòa án cấp huyện cần thực 
hiện một số giải pháp đột 
phá sau:

Một, tiếp tục triển khai 
tổ chức thực hiện nghiêm 
túc Nghị quyết của Đảng 
và Quốc hội về công tác tư 
pháp và cải cách tư pháp.

Tiếp tục triển khai thực 
hiện nghiêm túc Nghị quyết 
Đại hội Đại biểu các cấp, 
các Nghị quyết của hội nghị 
Trung ương; của Quốc hội 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT        
CÁC LOẠI ÁN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

NGUYỄN VĂN THẮNG
Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh                     

Đ/c Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua của 
UBND tỉnh cho Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Tĩnh
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về công tác tư pháp, nhất 
là Nghị quyết số 111/2015/
QH13 của Quốc hội Khóa 13 
về công tác phòng, chống vi 
phạm pháp luật và tội phạm, 
công tác của Viện kiểm sát 
nhân dân, của Tòa án nhân 
dân, công tác thi hành án năm 
2018 và các năm tiếp theo.

Hai, tiếp tục đổi mới 
tổ chức phiên tòa theo tinh 
thần cải cách tư pháp.

Theo đó, lãnh đạo các 
đơn vị quán triệt, triển khai 
thi hành nghiêm túc Thông 
tư số 01/2017/TT-TANDTC 
ngày 28/7/2017 của Tòa án 
Nhân dân Tối cao quy định 
về phòng xử án và Thông 
tư số 02/2017/TT-TANDTC 
ngày 28/7/2017 của  Tòa án 
Nhân dân Tối cao ban hành 
quy chế tổ chức phiên tòa. 
Quán triệt các Thẩm phán 
thực hiện tốt nguyên tắc 
tranh tụng, bảo đảm để các 
bên thực hiện đúng và đầy 
đủ quyền hạn, trách nhiệm 
và nghĩa vụ tố tụng của họ 
theo quy định của pháp luật, 
đặc biệt là nghĩa vụ chứng 
minh, xác định sự thật khách 
quan của vụ án, các vấn đề 
pháp lý tranh chấp cần giải 
quyết trong vụ án. Đồng 
thời nâng cao bản lĩnh nghề 
nghiệp, thực hiện đầy đủ 
thẩm quyền tố tụng của mình 
trong việc yêu cầu điều tra 
bổ sung, thực hiện nguyên 
tắc suy đoán vô tội, khởi tố 
vụ án tại phiên tòa, kiến nghị 

để khắc phục các sai sót của 
cơ quan tiến hành tố tụng 
trong quá trình giải quyết vụ 
án hay kiến nghị với các cơ 
quan quản lý Nhà nước khắc 
phục những hạn chế, thiếu 
sót là nguyên nhân, điều 
kiện phát sinh tội phạm.

Ba, nâng cao hiệu quả 
công tác hòa giải trong giải 
quyết các vụ án dân sự.

Hòa giải trong tố tụng 
dân sự là phương thức hiệu 
quả để bảo đảm quyền quyết 
định và tự định đoạt của 
đương sự. Hòa giải thành 
giúp giải quyết triệt để, 
hiệu quả các tranh chấp mà 
không phải mở phiên tòa xét 
xử; tiết kiệm chi phí, thời 
gian, công sức của đương 
sự và Nhà nước; tạo thuận 
lợi cho việc thi hành án; hạn 
chế việc kháng cáo, kháng 
nghị; nâng cao tỷ lệ và rút 
ngắn thời gian giải quyết 
vụ án. Kết quả hòa giải còn 
có ý nghĩa làm rõ yêu cầu, 
tình tiết, quan hệ tranh chấp 
giữa các đương sự nhằm giải 
quyết đúng đắn vụ án trong 
trường hợp phải mở phiên 
tòa xét xử; từ đó nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của Tòa án.

Với ý nghĩa và tầm 
quan trọng đó, lãnh đạo các 
đơn vị cần quán triệt Thẩm 
phán thực hiện đúng quy 
định, hướng dẫn về thủ tục 
hòa giải của Bộ luật Dân sự 

năm 2015; nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của Thẩm 
phán trong công tác hòa 
giải theo đúng tinh thần Chỉ 
thị 04/2017/CT-CA ngày 
03/7/2017 của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao về 
việc tăng cường công tác 
hòa giải tại Tòa án nhân 
dân. Tổ chức các cuộc họp 
chuyên đề hoặc kết hợp với 
nội dung giao ban để tổng 
kết, rút kinh nghiệm đối với 
những sai sót trong công tác 
hòa giải.

Bốn, tổ chức các phiên 
tòa rút kinh nghiệm.

Các đơn vị thực hiện 
nghiêm túc việc tổ chức các 
phiên tòa rút kinh nghiệm, 
chú trọng việc lựa chọn vụ 
án đảm bảo các tiêu chí theo 
hướng dẫn của Tòa án nhân 
dân tối cao. Làm tốt công 
tác chuẩn bị, cần phối hợp 
chặt chẽ với Viện kiểm sát 
cùng cấp trong quá trình 
triển khai thực hiện. Sau 
mỗi phiên tòa tổ chức họp 
rút kinh nghiệm nghiêm túc. 
Mở rộng quy mô hoạt động 
rút kinh nghiệm sau khi tổ 
chức phiên tòa để đông đảo 
cán bộ, Thẩm phán được học 
hỏi, rút kinh nghiệm chung.

Năm, phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan tiến hành tố 
tụng và các cơ quan có liên 
quan trong quá trình giải 
quyết các loại vụ án.

Các Tòa án nhân dân cấp 
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huyện cần tuân thủ nghiêm 
túc việc thực hiện Chỉ thị 
15-CT/TW của Bộ Chính 
trị trong quá trình giải quyết 
các loại vụ án. Khẩn trương 
rà soát và chủ động đề xuất 
việc xây dựng quy chế phối 
hợp giữa các cơ quan tiến 
hành tố tụng cùng cấp (nếu 
chưa xây dựng) và tổ chức 
thực hiện nghiêm túc các 
quy chế này. Trong quá trình 
giải quyết các vụ án hình sự, 
chủ động đề xuất họp liên 
ngành các cơ quan tiến hành 
tố tụng để bàn và thống nhất 
về nhận thức đối với những 
vấn đề còn có nhiều ý kiến 
khác nhau trong việc áp 
dụng pháp luật. Chủ động 
phối hợp với các cơ quan bổ 
trợ tư pháp để đôn đốc thực 
hiện các hoạt động giám 
định, định giá tài sản làm cơ 
sở cho việc giải quyết vụ án. 
Khi thu thập, đề nghị cung 
cấp tài liệu, chứng cứ, Tòa án 
phải thể hiện tính chủ động, 
tích cực, thường xuyên rà 
soát, nắm bắt thông tin về 
trách nhiệm cung cấp thông 
tin, tài liệu của các cơ quan 
quản lý hành chính nhà nước 
để đôn đốc, nhắc nhở thực 
hiện. Chủ động tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương về các quy định của 
pháp luật liên quan tới vấn 
đề khởi kiện trong quá trình 
giải quyết vụ án hành chính. 
Thường xuyên làm tốt công 
tác phối hợp với cơ quan Thi 

hành án dân sự rà soát các 
bản án dân sự chưa thi hành 
do tuyên không rõ ràng để 
giải thích, đính chính hoặc 
đề xuất kháng nghị theo thủ 
tục giám đốc thẩm tùy từng 
trường hợp cụ thể.

Sáu, nâng cao chất lượng 
đội ngũ Thẩm phán, Thẩm 
tra viên và Thư ký Tòa án.

Làm tốt công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng và 
giáo dục truyền thống để mỗi 
Thẩm phán phải thấm nhuần 
lời dạy của Bác “phụng 
công, thủ pháp, chí công, vô 
tư”; thực hiện tốt Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) và 
Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị về “học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”. 
Gắn việc thực hiện 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 hóa” trong nội bộ 
theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) với 
công tác xây dựng đội ngũ 
Thẩm phán Tòa án trong 
sạch, vững mạnh. Tiếp tục 
thực hiện nghiêm các quy 
chế, quy định về công tác 
giám sát việc thực thi công 
vụ của cán bộ, Thẩm phán. 
Chú trọng công tác kiểm 
tra kỷ luật công vụ. Xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm 
theo đúng Quy định xử lý 

trách nhiệm người giữ chức 
danh tư pháp trong Tòa án 
nhân dân. Tạo điều kiện và 
có chính sách hỗ trợ đối với 
các Thẩm tra viên và Thư ký 
Tòa án theo học các chương 
trình đào tạo để nâng cao 
trình độ; khuyến khích 
cán bộ tự học tập, trau dồi 
chuyên môn nghiệp vụ.

Bảy, đổi mới thủ tục hành 
chính tư pháp tại Tòa án.

Hiện nay ở các đơn vị 
Tòa án cấp huyện đã có bộ 
phận hành chính tư pháp tiếp 
nhận đơn thư theo hình thức 
“một cửa”. Các Tòa án cần 
bố trí cán bộ có năng lực, 
trình độ chuyên môn, phẩm 
chất đạo đức tốt và tinh thần 
trách nhiệm để công tác ở 
bộ phận này. Đảm bảo tách 
bạch hoạt động quản lý hành 
chính với hoạt động nghiệp 
vụ tại Tòa án. Thực hiện 
việc phân công án cho Thẩm 
phán đảm bảo ngẫu nhiên và 
khách quan. Có cơ chế để 
các Thẩm phán độc lập và 
chỉ tuân theo pháp luật, đồng 
thời tự chịu trách nhiệm về 
các phán quyết của mình.

Với việc thực hiện đồng 
bộ, quyết liệt các giải pháp 
đã đề ra, các đơn vị Tòa án 
nhân dân cấp huyện sẽ ngày 
càng nâng cao chất lượng, 
hiệu quả các mặt công tác, 
đặc biệt là công tác xét xử, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao.
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Thành phố Hà Tĩnh 
là trung tâm kinh tế, 
văn hóa của Tỉnh, nơi 

thường xuyên diễn ra các sự 
kiện chính trị - xã hội quan 
trọng. Do vậy, hoạt động 
của cấp ủy, chính quyền và 
cả hệ thống chính trị cũng 
như các cơ quan trong khối 
nội chính thành phố phải 
luôn nắm chắc, dự báo sát, 
đúng tình hình, chủ động 
chuẩn bị các phương án 
hành động đối phó với mọi 
âm mưu, thủ đoạn của các 
thế lực làm mất ổn định về 

an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội. Trong thời gian 
qua, được sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự 
phối hợp thực hiện nhiệm vụ 
của các cơ quan, ban ngành 
cấp tỉnh, Ban Thường vụ 
Thành ủy đã luôn quan tâm 
và thường xuyên chú trọng 
nâng cao chất lượng hiệu 
quả công tác nội chính và 
phòng, chống tham nhũng. 
Nhìn chung tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn thành 
phố cơ bản ổn định, kinh tế 

xã hội phát triển, đời sống 
nhân dân được nâng lên và 
có bước cải thiện. Kết cấu 
hạ tầng, chỉnh trang đô thị 
được đầu tư xây dựng và 
nâng cấp, nhiều chương 
trình dự án được triển khai, 
tạo điều kiện phát triển đô 
thị theo hướng văn minh, 
hiện đại phục vụ thiết thực 
đời sống vật chất, tinh thần 
của người dân.      

Nhận thức rõ về tầm 
quan trọng của công tác nội 
chính và phòng, chống tham 
nhũng (PCTN) nói chung và 
việc giữ gìn an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội nói 
riêng là một trong những 
điều kiện đảm bảo cho việc 
thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của địa phương. Cấp ủy 
thành phố đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức học 
tập, quán triệt đầy đủ các 
chủ trương, chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, 
của ngành cấp trên cho cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, 
nhất là cán bộ, đảng viên 
trong khối nội chính và các 

Thành ủy Hà Tĩnh: 
TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC NỘI CHÍNH 

VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
           ĐẬU THỊ THỦY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh

Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh,UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị 
giao ban với các cơ quan khối nội chính Thành phố Hà Tĩnh
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cơ quan có liên quan. Với 
quan điểm trong lãnh đạo, 
chỉ đạo phòng là chính nên 
Ban Thường vụ Thành ủy đã 
huy động cả hệ thống chính 
trị tăng cường công tác 
đấu tranh phòng, chống tội 
phạm, phát huy tốt và nhân 
rộng các mô hình phong trào 
toàn dân tham gia bảo vệ 
an ninh tổ quốc, nhất là chỉ 
đạo lực lượng công an tăng 
cường các biện pháp, mở 
các đợt cao điểm tấn công 
trấn áp tội phạm. Chính vì 
vậy trong những năm qua, 
nhất là năm 2017 tình hình 
tội phạm trên địa bàn cơ bản 
được kiểm soát, đã phát hiện, 
điều tra, xử lý 542 vụ/1.002 
đối tượng vi phạm về trật tự 
xã hội. Đặc biệt trong quý I 
năm 2018, lực lượng Công 
an đã tấn công truy quét tội 
phạm, điều tra phát hiện và 
bắt giữ 59 vụ/150 đối tượng 
phạm pháp về hình sự; 67 
vụ/69 đối tượng vi phạm 
về kinh tế, môi trường; 48 
vụ/90 đối tượng vi phạm về 
tàng trữ, sử dụng trái phép 
chất ma túy; kịp thời đấu 
tranh triệt phá các tụ điểm 
đánh bạc gây nhức nhối, bức 
xúc trong nhân dân. Công 
tác thực hành quyền công tố 
và kiểm sát các hoạt động 
tư pháp của các cơ quan 
chức năng được tăng cường, 
thông qua thực hiện đã kịp 
thời ban hành văn bản kháng 
nghị, kiến nghị, đề xuất đối 

với các cơ quan liên quan 
trách nhiệm trong việc khắc 
phục những mặt hạn chế, 
khuyết điểm vi phạm theo 
quy định của pháp luật. Công 
tác xét xử được thực hiện 
nghiêm túc, đúng pháp luật, 
giải quyết kịp thời các vụ án 
phát sinh trên địa bàn được 
dư luận, nhân dân đồng tình 
ủng hộ. Công tác thi hành 
án dân sự có nhiều chuyển 
biến tích cực, năm 2017 đã 
giải quyết xong 511/581 
việc, với tổng số tiền trên 12 
tỷ đồng. Công tác giáo dục 
pháp luật và trợ giúp pháp 
lý tiếp tục được đổi mới về 
cách thức tuyên truyền có 
trọng tâm, trọng điểm, bám 
sát yêu cầu, nhiệm vụ chính 
trị, phát huy hiệu quả, góp 
phần nâng cao nhận thức của 
các tầng lớp nhân dân về chủ 
trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước. 
Công tác thanh tra, tiếp dân, 
giải quyết đơn thư khiếu nại, 
tố cáo và PCTN được quan 
tâm đúng mức, tập trung vào 
các lĩnh vực nhạy cảm dễ 
phát sinh vi phạm như đầu 
tư xây dựng cơ bản, quản lý 
tài chính - ngân sách, đất đai, 
đền bù giải phóng mặt bằng, 
các khoản thu đóng góp 
của phụ huynh, học sinh tại 
các trường học. Có thể nói, 
nhờ chủ động làm tốt công 
tác phòng ngừa, đấu tranh 
kết hợp với tuyên truyền, 
vận động nên tình hình trật 

tự an toàn xã hội trên địa 
bàn Thành phố luôn giữ ổn 
định, nhân dân an tâm và tin 
tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp ủy, chính quyền 
cũng như sự vào cuộc của 
lực lượng chức năng.     

Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đạt được vẫn 
còn một số khó khăn, hạn 
chế như việc lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp ủy chính quyền 
một số địa phương, đơn vị 
trong tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật, vận động 
người dân tự giác thực hiện 
đúng pháp luật chưa thường 
xuyên, hiệu quả chưa cao; 
nhận thức, hiểu biết về pháp 
luật của một bộ phận nhân 
dân còn hạn chế; phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc ở một số địa phương 
còn mang tính hình thức, 
chưa thực sự là mặt trận đấu 
tranh của nhân dân, từ nhân 
dân. 

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện có hiệu quả 
công tác nội chính và PCTN 
trong thời gian tới, trước mắt 
cần tập trung một số nhiệm 
vụ trọng tâm sau:

Một, thường xuyên quán 
triệt, thực hiện tốt các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, 
chính sách pháp luật của 
Nhà nước về công tác nội 
chính, cải cách tư pháp và 
PCTN; đẩy mạnh tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật 
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nhằm nâng cao nhận thức, 
ý thức, trách nhiệm của các 
cấp, ngành, của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân về công 
tác nội chính và PCTN.

Hai, có chương trình, 
kế hoạch để triển khai thực 
hiện có hiệu quả công tác 
đấu tranh phòng, chống các 
loại tội phạm. Thực hiện tốt 
Nghị quyết 49 –NQ/TW của 
Bộ chính trị về chiến lược 
cải cách tư pháp, chấp hành 
nghiêm chỉnh quy trình, quy 
định trong các hoạt động tố 
tụng hình sự, không để xảy 
ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. 

Ba, duy trì thường 
xuyên hội nghị giao ban 
các cơ quan trong Khối nội 
chính; chỉ đạo các lực lượng 
chức năng nắm chắc tình 
hình, chủ động phối hợp 
giải quyết dứt điểm các vụ, 

việc có liên quan đến an 
ninh trật tự, không để hình 
thành điểm nóng, không để 
đột xuất bất ngờ. 

Bốn, thực hiện thường 
xuyên, có hiệu quả việc 
công khai, minh bạch trong 
hoạt động của các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, nhất là trong 
lĩnh vực quản lý kinh tế, đất 
đai, tài chính ngân sách, đầu 
tư xây dựng cơ bản; nâng 
cao chất lượng, hiệu quả 
công tác thanh tra, kiểm tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Thực hiện tốt các quy định 
của Đảng, nhất là quy định 
về trách nhiệm của người 
đứng đầu, về công tác kiểm 
tra, giám sát và thi hành kỷ 
luật trong Đảng, tạo phong 
trào đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí có chất 
lượng, hiệu quả. Tăng cường 

thanh tra, kiểm tra trách 
nhiệm của người đứng đầu 
các cơ quan, đơn vị trong 
việc triển khai thực hiện 
Luật Phòng, chống tham 
nhũng, Luật Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. 

Năm, tăng cường công 
tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 4 
(Khóa XII) về xây dựng 
chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy 
mạnh học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Coi trọng 
công tác quản lý đảng viên 
cả về tư tưởng chính trị, 
phẩm chất, đạo đức, lối sống 
để hạn chế đến mức thấp 
nhất việc "tự diễn biến", "tự 
chuyển hóa" trong cán bộ, 
đảng viên .

Một góc Thành phố Hà Tĩnh
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PGS.TS, Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TAND tối cao 
trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và Bộ 

luật TTHS 2015 cho cán bộ cốt cán tỉnh Hà Tĩnh

BỘ LUẬT HÌNH SỰ THỂ CHẾ HÓA 
CHỦ TRƯƠNG CẢI CÁCH TƯ PHÁP

NGUYỄN CƯỜNG
Cục Trưởng cục THADS tỉnh Hà Tĩnh

Bộ luật Hình sự năm 
2015 được sửa đổi, 
bổ sung ngày 20 

tháng 6 năm 2017, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01 
tháng 01 năm 2018. BLHS 
có nhiều nội dung mới, 
trong đó có những nội dung 
nhằm thực hiện chủ trương 
cải cách tư pháp theo hướng 
đề cao tính phòng ngừa 
và tính hướng thiện trong 
xử lý người phạm tội; bảo 
đảm thực thi các quyền con 
người, quyền công dân trong 
Hiến pháp.

BLHS đã thể chế hóa 
chủ trương hạn chế hình phạt 
tù, mở rộng hình phạt ngoài 
tù. Theo đó phạt tiền là hình 
phạt chính không chỉ được 
áp dụng đối với tội ít nghiêm 
trọng như BLHS năm 1999 
mà cả trường hợp phạm các 
tội nghiêm trọng. Riêng 
đối với các tội xâm phạm 
trật tự quản lý kinh tế, môi 
trường thì phạt tiền là hình 
phạt chính có thể áp dụng 
đối với tội rất nghiêm trọng. 

BLHS đã mở rộng nội 
hàm của hình phạt cải tạo 
không giam giữ, theo đó, 
trường hợp người bị phạt cải 

tạo không giam giữ không 
có việc làm hoặc bị mất việc 
làm thì phải thực hiện một 
số công việc lao động phục 
vụ cộng đồng với thời gian 
lao động không quá 04 giờ 
trong một ngày và không 
quá 05 ngày trong một tuần. 
Bộ luật cũng đã mở rộng 
phạm vi áp dụng hình phạt 
cải tạo không giam giữ, 
được áp dụng cả đối với 
người từ đủ 16 tuổi đến dưới 
18 tuổi phạm tội rất nghiêm 
trọng do vô ý hoặc người từ 
đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 
phạm tội rất nghiêm trọng. 

Đối với hình phạt tù, Bộ 

luật khẳng định nguyên tắc 
không áp dụng hình phạt 
tù đối với người lần đầu 
phạm tội ít nghiêm trọng 
do vô ý (khoản 2 Điều 37). 
Tại Phần các tội phạm, số 
lượng các khoản không 
quy định hình phạt tù tăng 
từ 06 khoản lên 31 khoản 
so với BLHS năm 1999. 

Nhằm thể chế hóa chủ 
trương hạn chế áp dụng hình 
phạt tử hình được khẳng định 
tại các Nghị quyết của Đảng 
về cải cách tư pháp, Điều 40 
của BLHS đã xác định rõ tử 
hình là hình phạt đặc biệt chỉ 
áp dụng đối với người phạm 
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( Xem tiếp trang 36)

tội đặc biệt nghiêm trọng 
thuộc một trong nhóm các 
tội xâm phạm an ninh quốc 
gia, xâm phạm tính mạng 
con người, các tội phạm về 
ma túy, tham nhũng và một 
số tội phạm đặc biệt nghiêm 
trọng khác. Bộ luật đã bổ 
sung thêm trường hợp không 
áp dụng hình phạt tử hình 
đối với người đủ 75 tuổi trở 
lên khi phạm tội hoặc khi 
xét xử; bổ sung thêm trường 
hợp không thi hành án tử 
hình là người bị kết án tử 
hình về tội tham ô tài sản, 
tội nhận hối lộ mà sau khi bị 
kết án đã chủ động nộp lại ít 
nhất ba phần tư tài sản tham 
ô, nhận hối lộ và hợp tác tích 
cực với cơ quan chức năng 
trong việc phát hiện, điều 
tra, xử lý tội phạm hoặc lập 
công lớn.

BLHS đã bỏ tử hình ở 07 
tội danh: cướp tài sản; sản 
xuất, buôn bán hàng cấm là 
lương thực, thực phẩm; tàng 
trữ trái phép chất ma túy; 
chiếm đoạt chất ma túy;  phá 
hủy công trình, phương tiện 
quan trọng về an ninh quốc 
gia; chống mệnh lệnh; đầu 
hàng địch. Bỏ tội danh hoạt 
động phỉ trước đây có quy 
định hình phạt tử hình.  

BLHS có sự điều chỉnh 
mạnh mẽ trong chính sách 
hình sự đối với người chưa 
thành niên, đặc biệt là đối 
với các em từ đủ 14 tuổi 
đến dưới 16 tuổi theo hướng 

bảo đảm lợi ích tốt nhất cho 
các em và phòng, chống tội 
phạm trong lứa tuổi thanh 
thiếu niên, cụ thể là: Đối 
với người từ đủ 14 tuổi đến 
dưới 16 tuổi, Bộ luật đã thu 
hẹp phạm vi trách nhiệm 
hình sự, theo đó, các em chỉ 
phải chịu trách nhiệm hình 
sự về tội phạm rất nghiêm 
trọng hoặc tội phạm đặc biệt 
nghiêm trọng thuộc 28 tội 
danh trong số 314 tội danh 
trong BLHS. Người từ đủ 
14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ 
phải chịu trách nhiệm hình 
sự đối với hành vi chuẩn bị 
phạm 02 tội danh trong số 
314 tội danh trong BLHS. 
Đó là tội giết người và tội 
cướp tài sản.

BLHS quy định trong 
03 trường hợp người chưa 
thành niên bị kết án được coi 
là không có án tích: người bị 
kết án là người đủ 14 tuổi 
đến dưới 16 tuổi; người đủ 
16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị 
kết án do lỗi vô ý về tội ít 
nghiêm trọng, tội nghiêm 
trọng hoặc tội rất nghiêm 
trọng; người chưa thành 
niên bị áp dụng biện pháp 
tư pháp (giáo dục tại trường 
giáo dưỡng). Người chưa 
thành niên bị kết án nhưng 
được miễn hình phạt cũng 
không bị coi là có án tích 
(Điều 69). 

Bộ luật đã bổ sung chế 
định tha tù trước hạn có điều 
kiện nhằm tạo cơ hội cho 

những phạm nhân tích cực 
cải tạo tốt được sớm trở về 
với gia đình và xã hội có sự 
giám sát của chính quyền 
địa phương và xã hội. Nếu 
trong thời gian thử thách mà 
người được tha tù cố ý vi 
phạm nghĩa vụ hoặc phạm 
tội mới thì phải trở lại cơ sở 
giam giữ để chấp hành tiếp 
phần hình phạt tù còn lại. 

BLHS phát triển những 
quy định nhằm bảo vệ lợi 
ích chính đáng của các đối 
tượng chính sách, người yếu 
thế trong xã hội, theo đó, 
Bộ luật quy định giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự đối với 
các đối tượng là: người đủ 
70 tuổi trở lên; phụ nữ có 
thai; người khuyết tật nặng; 
người có bệnh bị hạn chế 
khả năng nhận thức hoặc 
khả năng điều khiển hành 
vi của mình; cha, mẹ, vợ, 
chồng, con của liệt sĩ, người 
có công với cách mạng. 
Đồng thời, Bộ luật cũng 
tăng nặng trách nhiệm hình 
sự đối với phạm tội xâm hại 
đến các đối tượng: người ở 
trong tình trạng không thể 
tự vệ được; người khuyết tật 
nặng; người bị hạn chế khả 
năng nhận thức; người lệ 
thuộc mình về mặt vật chất, 
tinh thần, công tác hoặc các 
mặt khác; người dưới 16 
tuổi, phụ nữ có thai, người 
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Công tác phòng cháy 
chữa cháy(PCCC) 
đóng vai trò vô cùng 

quan trọng trong việc bảo vệ 
tính mạng, tài sản, giữ bình 
yên, hạnh phúc cho mọi gia 
đình và xã hội góp phần đảm 
bảo an ninh trật tự, phục vụ 
hiệu quả phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội. 

 Dưới sự chỉ đạo của 
Đảng, sự quản lý Nhà nước, 
sự vào cuộc các cấp, các 
ngành, chính quyền các địa 
phương, tình hình cháy, nổ 
cơ bản được kiềm chế, đã 

tạo được sự chuyển biến 
tích cực cả về nhận thức và 
hành động trong các tầng 
lớp nhân dân...Tuy nhiên, 
thời gian gần đây, cả nước 
đã xảy ra nhiều vụ cháy 
lớn, gây thiệt hại nghiêm 
trọng về người, tài sản, ảnh 
hưởng đến an ninh, trật tự 
và đời sống nhân dân; đặc 
biệt là vụ cháy xảy ra tại 
Chung cư cao tầng Carina 
Plaza, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh, làm 14 người 
chết và 28 người bị thương; 
ngày 25/3/2017 tại Hà Tĩnh, 

vụ cháy cơ sở kinh doanh 
Karaoke Kingdom club gây 
thiệt hại hàng tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến 
tình hình trên chủ yếu là 
do một số người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp, hộ gia đình nhận 
thức chưa đầy đủ về vị trí, 
vai trò, tầm quan trọng của 
công tác PCCC; chưa nhận 
thức rõ trách nhiệm, nghĩa 
vụ của mình trong PCCC. 
Công tác tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức, pháp luật về 
PCCC chưa được quan tâm 

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thượng tá HOÀNG VĂN LONG
Trưởng phòng PC66, Công an tỉnh Hà Tĩnh

Lực lượng cảnh sát PCCC Hà Tĩnh diễn tập chữa cháy xăng dầu
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đúng mức; chưa tạo được ý 
thức thường trực về phòng 
ngừa cháy nổ trong các tầng 
lớp nhân dân; phong trào 
toàn dân tham gia PCCC 
chưa sâu rộng. Công tác 
quản lý nhà nước về PCCC 
chưa chặt chẽ, hiệu lực, hiệu 
quả chưa cao; vi phạm các 
quy định về PCCC còn khá 
phổ biến. Lực lượng Cảnh 
sát PCCC còn thiếu về số 
lượng, hạn chế về nghiệp 
vụ; phương tiện PCCC và 
các điều kiện hạ tầng bảo 
đảm chưa đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ hiện nay.

Hà Tĩnh hiện có 02 khu 
kinh tế, 05 khu công nghiệp, 
19 cụm công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp được phê duyệt 
quy hoạch chi tiết. Đặc biệt, 
là Khu kinh tế Vũng Áng 
có hàng trăm doanh nghiệp 
trong và ngoài nước đầu tư, 
với nguồn vốn lớn. Điển 
hình như: Công ty Formosa 
Hà Tĩnh xây dựng Nhà máy 
luyện cán thép, Cảng biển 
nước sâu Sơn Dương - Vũng 
Áng; Nhà máy nhiệt điện 
Vũng Áng 1 với 02 tổ máy 
1.200MW; Khu Trung tâm 
thương mại 38 tầng (cao trên 
100m) và nhà ở Vincom, 
cảng nước sâu Sơn Dương 
- Vũng Áng; Tổng kho Khí 
hóa lỏng Bắc Trung bộ với 
tổng sức chứa 3.285 tấn.

Cùng với sự phát triển 
về kinh tế, Hà Tĩnh là địa 
phương có tốc độ đô thị hóa 

nhanh, đời sống nhân dân 
ngày càng được cải thiện; 
nhu cầu về sử dụng hàng 
hóa, sản phẩm và nguồn 
năng lượng ngày càng tăng 
cao; các khu vui chơi, giải 
trí, trung tâm thương mại, 
dịch vụ phục vụ đời sống 
của nhân dân phát triển 
mạnh, nhất là tại khu vực 
thành phố Hà Tĩnh, thị xã 
Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh… 
Theo quy luật, khi kinh tế 
- xã hội phát triển kéo theo 
nguy cơ mất an toàn PCCC, 
nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự 
cố tăng cao. Tính đến tháng 
05/2018, toàn tỉnh có 2.761 
cơ sở thuộc diện quản lý về 
PCCC; 19 nhà cao trên 10 
tầng (cao trên 25m); 01 tổng 
kho xăng dầu, 01 tổng kho 
khí hóa lỏng, 04 trạm chiết 
nạp gas, hàng trăm cửa hàng 
xăng dầu, khí dầu mỏ hóa 
lỏng… Đời sống nhân dân 
ngày một tăng lên, nhu cầu 
sử dụng điện, khí gas tăng, 
là các điều kiện có thể dẫn 
đến cháy, nổ, gây thiệt hại 
nghiêm trọng về người và 
tài sản.

Thời gian tới, tình hình 
kinh tế - xã hội tiếp tục 
phát triển, tốc độ đô thị hóa 
nhanh, biến đổi khí hậu, 
hạn hán, hanh khô kéo dài 
ở nhiều vùng còn diễn biến 
phức tạp và nghiêm trọng 
hơn... sẽ tác động lớn đến 
tình hình cháy, nổ; đặt ra cho 
công tác PCCC nhiệm vụ rất 

nặng nề. Để đảm bảo an toàn 
về người, tài sản cho nhà 
nước và của công dân, cần 
tăng cường các biện pháp 
đảm bảo an toàn về PCCC, 
cụ thể như sau:

Một, về mặt nhận thức, 
các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể nhân dân phải 
xác định công tác PCCC là 
một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, thường xuyên, 
hàng ngày. Việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 
về PCCC là một tiêu chí 
đánh giá chất lượng hoạt 
động của tổ chức cơ sở Đảng 
cơ quan, đơn vị, đoàn thể, 
hội viên, cán bộ, đảng viên, 
công nhân viên chức và 
người lao động. Người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền, 
cơ quan, doanh nghiệp phải 
chịu trách nhiệm nếu để 
xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại 
nghiêm trọng về người và 
tài sản trong phạm vi lãnh 
đạo, quản lý của mình. 

Hai, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục, phổ 
biến kiến thức pháp luật về 
PCCC. Công tác PCCC sẽ 
không thể đạt kết quả tốt 
nếu công tác tuyên truyền 
yếu kém. Do đó, cần mở 
nhiều chuyên trang, chuyên 
mục trên báo chí, phát thanh 
truyền hình, tờ rơi phổ cập 
đến từng hộ gia đình, người 
lao động...nhằm nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của 
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toàn xã hội đối với công 
tác PCCC. Cần đặc biệt 
chú trọng tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về PCCC, 
nâng cao tính tự giác, ý thức 
trách nhiệm của toàn dân 
chấp hành các quy định về 
phòng cháy và chữa cháy. 
Đẩy mạnh tuyên truyền, 
phổ biến các kiến thức, kỹ 
năng PCCC cho người dân 
và lồng ghép quy định về 
PCCC với nội dung cuộc 
vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn 
hóa khu dân cư", lồng ghép 
vào các chương trình học 
tập, hoạt động ngoại khóa 
trong các nhà trường và các 
cơ sở giáo dục.

Ba, quán triệt phương 
châm lấy phòng ngừa là 
chính; huy động sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị và của toàn dân 
vào việc thực hiện nhiệm vụ 
PCCC. Bản chất của hoạt 
động phòng cháy là phòng 
ngừa cháy, nổ, áp dụng tổng 
hợp các biện pháp, giải pháp 
về tổ chức và kỹ thuật nhằm 
hạn chế, loại trừ các nguyên 
nhân và điều kiện gây cháy. 
Vì vậy, công tác PCCC cần 
xây dựng theo hướng tự 
nguyện, tự phòng, tự quản 
theo cụm dân cư, cụm doanh 
nghiệp. Thực hiện phương 
châm 4 tại chỗ (lực lượng 
tại chỗ, phương tiện tại chỗ, 
chỉ huy tại chỗ và hậu cần 
tại chỗ) mà lực lượng nòng 

cốt là lực lượng dân phòng 
và lực lượng PCCC cơ sở, 
chuyên ngành.

Bốn, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước 
PCCC. Trong tình hình 
hiện nay, do quá trình đô thị 
hóa nhanh, nhiều khu công 
nghiệp, khu chế xuất hình 
thành và hoạt động, các loại 
hình kinh doanh, dịch vụ, 
vui chơi giải trí phát triển đa 
dạng sầm uất, trong khi đó 
các yêu cầu về quy chuẩn, 
tiêu chuẩn phòng cháy, chữa 
cháy chưa đảm bảo. Cần 
quan tâm đầu tư trang bị 
phương tiện cho lực lượng 
Cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ 
(PCCC và CNCH), xây dựng 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
cho lực lượng PCCC Công 

an tỉnh, nhất là việc đầu tư 
các Đội PCCC và CNCH tại 
khu vực các huyện, thành 
phố, thị xã.

Năm, triển khai đồng bộ 
các biện pháp ngăn ngừa, 
ngăn chặn, hạn chế các vụ 
cháy, nổ lớn. Tăng cường 
phương tiện, lực lượng tại 
chỗ, đồng thời sẵn sàng, chủ 
động ứng phó của các lực 
lượng chuyên trách nhằm 
hạn chế tới mức thấp nhất 
hậu quả do cháy nổ gây ra. 
Ưu tiên đầu tư ngân sách 
để xây dựng cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phương tiện 
và các điều kiện bảo đảm 
PCCC, cứu nạn, cứu hộ. 
Xây dựng cơ chế phối hợp 
đồng bộ, chủ động giữa các 
lực lượng trong công tác tổ 
chức chữa cháy và CNCH.

 Lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Tĩnh diễn tập cứu hỏa
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Thực hiện Nghị định 
số 78/2013/NĐ-CP ngày 
17/7/2013 của Chính phủ về 
minh bạch tài sản, thu nhập 
và Thông tư số 08/2013/TT-
TTCP ngày 31/10/2013 của 
Thanh tra Chính phủ hướng 
dẫn thi hành các quy định 
về minh bạch tài sản, thu 
nhập (Thông tư số 08); Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 
đã 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, cấp ủy, chính quyền 
các cấp đã ban hành nhiều 
văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện việc kê khai, minh 
bạch TSTN theo quy định.

Cấp ủy, chính quyền các 
cấp đã ban hành nhiều văn 
bản lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện việc kê khai, minh bạch 

TSTN theo quy định.
Hàng năm, Thanh tra 

tỉnh đã chủ động tham mưu 
UBND tỉnh ban hành văn 
bản chỉ đạo, triển khai thực 
hiện kê khai, minh bạch 
TSTN trên địa bàn tỉnh; 
đồng thời chỉ đạo, hướng 
dẫn các đơn vị Thanh tra 

trong toàn ngành xây dựng 
và triển khai kế hoạch thanh 
tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng (PCTN) 
tại các địa phương, đơn vị 
gắn với đôn đốc thực hiện kê 
khai, minh bạch TSTN.

Nhìn chung, công tác 

NGÀNH THANH TRA HÀ TĨNH VỚI CÔNG TÁC KÊ KHAI,     
MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

NGUYỄN TIẾN DŨNG
Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập (TSTN) là một trong những giải pháp quan trọng 
của công tác phòng ngừa tham nhũng. Việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có 
hiệu quả các quy định về minh bạch TSTN sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, 

tinh thần gương mẫu, liêm khiết trong đội ngũ cán bộ, công chức; phòng ngừa, ngăn chặn 
những hành vi lạm dụng, lợi dụng, nhũng nhiễu, vụ lợi trong hoạt động công vụ, từ đó góp 
phần quan trọng giúp các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đồng 
thời góp phần hỗ trợ và thúc đẩy sự lành mạnh của nền văn hóa công vụ. Với ý nghĩa đó, 
trong những năm qua, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, 
địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản, 
thu nhập.  

Đ/c Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu 
tại Hội nghị trực tuyến công tác thanh tra năm 2018
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kê khai, minh bạch TSTN 
hàng năm đều được các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị trên 
địa bàn thực hiện nghiêm 
túc, kịp thời việc kê khai 
và báo cáo kê khai, minh 
bạch TSTN. Năm 2016, có 
84/84 cơ quan, tổ chức, đơn 
vị hoàn thành kê khai, minh 
bạch TSTN (tỷ lệ 100%); số 
người đã kê khai/số người 
phải kê khai là 10.433 
người; số bản kê khai đã 
công khai 10.433 bản (tỷ lệ 
100%). Năm 2017, có 85/85 
đơn vị, số người đã kê khai 
TSTN là 10.064 người/số 
người phải kê khai TSTN là 
10.075 người, tỷ lệ 99,89%, 
trong đó, số người chưa kê 
khai, do ốm dài ngày và đi 
học tập, công tác dài hạn ở 
nước ngoài 11 người.

Bên cạnh đó, Thanh tra 
tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành 
tăng cường thanh tra trách 
nhiệm thực hiện các quy 
định của pháp luật về PCTN, 
trong đó quan tâm công tác 
kê khai, minh bạch TSTN. 
Trong năm 2017, toàn 
ngành đã tiến hành thanh tra 
32 cuộc tại 49 đơn vị (Thanh 
tra Sở Giáo dục và Đào tạo 
17 cuộc; Thanh tra Sở Xây 
dựng 03 cuộc; Thanh tra Sở 
Khoa học và Công nghệ 01 
cuộc tại 01 đơn vị; Thanh tra 
Sở Giao Thông 01 cuộc tại 
03 đơn vị; Thanh tra huyện 
Hương Sơn kiểm tra cải cách 
hành chính gắn với PCTN 

01 cuộc tại 12 xã, thị trấn; 
Thanh tra huyện Can Lộc 
03 cuộc, 06 xã; Thanh tra 
huyện Hương Khê 01 cuộc 
tại 01 xã; Thanh tra huyện 
Thạch Hà 04 cuộc tại 04 
đơn vị; Thanh tra thành phố 
Hà Tĩnh triển khai 01 cuộc 
02 đơn vị). Riêng Thanh 
tra tỉnh tiến hành 02 cuộc 
thanh tra trách nhiệm và 
công vụ tại huyện Kỳ Anh 
và huyện Cẩm Xuyên (nội 
dung có tính chất chuyên 
đề về PCTN). Qua thanh 
tra, đã chỉ ra những hạn chế 
cần khắc phục và yêu cầu 
các đơn vị chấn chỉnh, tăng 
cường, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác PCTN, 
việc kê khai, công khai bản 
kê khai TSTN.

Tuy nhiên, công tác kê 
khai, minh bạch TSTN vẫn 
còn những hạn chế nhất 
định: Một số tổ chức, đơn 
vị chưa nghiên cứu kỹ các 
văn bản pháp luật hướng 
dẫn việc kê khai, minh bạch 
TSTN nên còn lúng túng 
trong triển khai thực hiện, 
kê khai không đúng trình 
tự, thủ tục theo quy định tại 
Thông tư số 08: thời gian lập 
và phê duyệt danh sách đối 
với những người thuộc diện 
phải kê khai; thời gian tiến 
hành và hoàn thành việc kê 
khai, công khai bản kê khai 
TSTN; tiếp nhận, lưu lập, 
quản lý bản kê khai và xây 
dựng hồ sơ kê khai TSTN; 

tinh thần trách nhiệm và 
tính trung thực trong việc kê 
khai tài sản thu nhập của cán 
bộ, công chức chưa được đề 
cao; đặc biệt việc tổ chức kê 
khai TSTN vẫn nặng về kê 
khai nhưng không công khai 
hoặc công khai hình thức 
(không thực hiện đúng quy 
trình, thủ tục tổ chức công 
khai bằng hình thức niêm 
yết tại trụ sở làm việc hoặc 
công bố tại cuộc họp; thực 
hiện việc công khai tại cuộc 
họp không đúng thành phần, 
đối tượng, không lập biên 
bản công khai). Trách nhiệm 
của cá nhân, tổ chức, cơ 
quan thuộc phạm vi tổ chức 
kê khai, công khai chưa cao, 
người đứng đầu chưa tập 
trung nhiều cho công tác này 
hoặc chưa chủ động báo cáo 
những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện 
tại đơn vị để được hướng 
dẫn kịp thời. Do đó, một số 
đơn vị mặc dù đã được đôn 
đốc (bằng văn bản), nhắc 
nhở nhiều (bằng thông tin, 
điện thoại) nhưng vẫn thực 
hiện chậm thời gian; chất 
lượng báo cáo chưa đạt yêu 
cầu (không đúng đề cương 
hướng dẫn và biểu mẫu), 
phải sửa đổi, bổ sung nhiều 
lần ảnh hưởng đến việc tổng 
hợp kết quả và số liệu báo 
cáo chung toàn tỉnh. 

Để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả việc kê khai, minh 
bạch TSTN cá nhân, chủ 
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động phòng, ngừa tham 
nhũng, trong những năm 
tới, ngành Thanh tra tập 
trung tham mưu cho các 
cấp, các ngành tiếp tục hoàn 
thiện thể chế, quán triệt và 
tổ chức thực hiện đầy đủ 
các nội dung theo Thông tư 
hướng dẫn số 08/2013/TT-
TTCP của Thanh tra Chính 
phủ; Chỉ thị số 37-CT/TU, 
Quy định số 431/QĐ-TU 
của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 
88/KH-UBND của UBND 
tỉnh, trong đó tập trung một 
số nội dung chủ yếu sau:

Một, các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh, cần tiếp tục 
tuyên truyền, quán triệt các 
quy định của pháp luật về 
minh bạch TSTN tại Nghị 
định số 78/2013/NĐ-CP của 
Chính phủ và Thông tư số 
08/2013/TT-CP của Thanh 
tra Chính phủ; các Chỉ thị, 
chương trình, kế hoạch của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh.

Hai, đề cao trách nhiệm 
của các tổ chức đảng, cơ 
quan Nhà nước, người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị và 
người có nghĩa vụ kê khai 
TSTN trong việc thực hiện 
kê khai, công khai TSTN. 
Định kỳ hàng năm, người 
đứng đầu có trách nhiệm chỉ 
đạo bộ phận tham mưu công 
tác kê khai TSTN triển khai 
thực hiện việc kê khai, xây 
dựng kế hoạch tổ chức công 
khai TSTN trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị theo đúng quy 
định; có kế hoạch chủ động 
tiến hành xác minh nếu phát 
hiện thấy việc kê khai không 
trung thực và khi có yêu cầu 
của cơ quan có thẩm quyền.

Ba, đối với người có 
nghĩa vụ kê khai, phải thực 
hiện kê khai đầy đủ, trung 
thực, chính xác TSTN, đúng 
thời gian, đúng mẫu, ký tên 
đầy đủ trên từng trang đã kê 
khai, chịu trách nhiệm về 
tính đúng đắn đối với bản kê 
khai của mình.

Bốn, đối với cán bộ phụ 
trách công tác tổ chức cần 
tăng cường tính chủ động 
tham mưu cho người đứng 
đầu từ khâu quán triệt triển 
khai thực hiện, lập danh 
sách đối tượng có nghĩa vụ 
kê khai (trước 30/11 hàng 
năm), hướng dẫn kê khai, 
mở sổ theo dõi, kiểm tra ký 
nhận, quản lý bản kê khai, 
xây dựng kế hoạch công 
khai, lập biên bản ghi nhận 
các hình thức công khai 
được lựa chọn theo quy định 
của pháp luật.

Năm, các cơ quan thanh 
tra Nhà nước tiếp tục tăng 
cường theo dõi, đôn đốc, 
hướng dẫn việc kê khai, 
xác minh TSTN; tổng hợp 
báo cáo kê khai, công khai 
TSTN đảm bảo thời gian 
theo quy định để công tác 
này ngày càng đi vào nề nếp 

có chất lượng, hiệu quả.
Sáu, tăng cường thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm 
người đứng đầu trong việc 
thực hiện quy định của pháp 
luật về các biện pháp PCTN, 
chú trọng nội dung về thực 
hiện minh bạch TSTN; kịp 
thời phát hiện, kiến nghị xử 
lý nghiêm minh đúng quy 
định của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước đối với người 
đứng đầu, cơ quan, cán bộ 
tham mưu và những người 
có nghĩa vụ phải kê khai vi 
phạm quy định về thực hiện 
kê khai TSTN.

Hiệu quả công tác 
phòng, chống tham nhũng 
có chất lượng, đúng bản chất 
được nhân dân hết sức quan 
tâm (dự thảo Luật Phòng 
chống tham nhũng sửa đổi, 
bổ sung đã và đang được 
Quốc hội lấy ý kiến góp 
ý rộng rãi trong nhân dân, 
thảo luận, xem xét, dự kiến 
thông qua trong năm 2018, 
trong đó, có nhiều quy định 
mới về quản lý, kiểm soát, 
xử lý TSTN kê khai không 
trung thực do tăng thêm 
không giải trình được). Tin 
tưởng rằng, với sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy, chính quyền, công 
tác kê khai TSTN nói riêng, 
công tác phòng, chống tham 
nhũng nói chung trên địa bàn 
tỉnh sẽ có nhiều chuyển biến 
tích cực trong thời gian tới.
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Tỉnh Hà Tĩnh nằm ở 
khu vực Bắc Trung 
Bộ, diện tích gần 

6.000km2, dân số khoảng 
1,3 triệu người, có 13 huyện, 
thành phố, thị xã. Đường 
biên giới dài 145 km, có 
cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 
với 03 huyện biên giới, tiếp 

giáp 2 tỉnh Khăm muộn 
và Bôlykhămxay (Lào); 
bờ biển dài 137km với 06 
huyện, thị xã ven biển; có 
tuyến đường sắt Bắc - Nam, 
05 tuyến quốc lộ và đường 
Hồ Chí Minh đi qua, tổng 
chiều dài 365km.

Thời gian qua, được sự 

HÀ TĨNH THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ PHONG TRÀO
 BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

TRẦN ĐÌNH TRỌNG                                                                            
Trưởng phòng Nội chính                                                     

Ra mắt mô hình “ Tiếng kẻng an ninh” ở phường Kỳ Phương - Thị Xã Kỳ Anh

quan tâm chỉ đạo của Trung 
ương Đảng, Chính phủ, các 
ban, bộ ngành Trung ương, 
tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung 
phát triển kinh tế - xã hội, 
thu hút nhiều công trình, dự 
án trọng điểm như: Dự án 
Formosa, Nhà máy Nhiệt 
điện Vũng Áng I tại Khu 
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kinh tế Vũng Áng, Dự án 
thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm 
Trang, các dự án nâng cấp 
Quốc lộ 1A, 8A… tạo tiền 
đề đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu lao động, 
tăng thu ngân sách. Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới đạt 
được những kết quả rõ rệt. 
Văn hóa - xã hội tiếp tục 
phát triển, đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân được 
nâng lên. Công tác xây dựng 
Đảng và các tổ chức trong 
hệ thống chính trị được tăng 
cường, quốc phòng - an ninh 
được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả 
đã đạt được, quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội làm nảy 
sinh nhiều vấn đề phức tạp 
về an ninh, trật tự an toàn xã 
hội. Tình hình tội phạm hình 
sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn 
xã hội còn diễn biến phức 
tạp. Số lượng lao động trong 
nước, nước ngoài đến làm 
việc trên địa bàn tăng (tại 
Khu kinh tế Vũng Áng có 
thời điểm có khoảng 40.000 
lao động, trong đó trên 8.000 
người nước ngoài đến từ 30 
quốc gia và vùng lãnh thổ). 
Việc di dời tái định cư, giải 
phóng mặt bằng triển khai 
các dự án phát sinh nhiều 
vấn đề phức tạp liên quan 
đến an ninh, trật tự. 

Song với sự quyết tâm 
cao của Đảng bộ và nhân 

dân Hà Tĩnh, kinh tế - xã hội 
phát triển, quốc phòng - an 
ninh được giữ vững, đời sống 
nhân dân ngày một nâng lên, 
trong đó có sự đóng góp rất 
quan trọng của Phong trào 
bảo vệ an ninh Tổ quốc theo 
tinh thần Chỉ thị 09-CT/TW, 
ngày 01/12/2011 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng (khóa 
XI) về “Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc trong tình hình 
mới”. Thực hiện  phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc gắn với các phong trào 
thi đua yêu nước, tạo nên lực 
lượng đông đảo, sức mạnh 
tổng hợp của toàn dân trong 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ 
đó cấp ủy, chính quyền các 
cấp, các ban, ngành, đoàn 
thể, cán bộ, đảng viên, công 
chức, lực lượng vũ trang và 
các tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn tỉnh đã có chuyển biến 
về tư tưởng, nhận thức trong 
công tác bảo vệ an ninh, trật 
tự. Chất lượng, hiệu quả 
phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc từng bước 
được đổi mới cả về nội dung 
và hình thức theo hướng "tự 
phòng, tự quản, tự bảo vệ, 
tự hòa giải", xây dựng và 
nhân rộng nhiều điển hình 
tiên tiến. Các cấp ủy đảng 
đã chỉ đạo các ban, ngành, 
đoàn thể phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan thông tin 
đại chúng tăng cường công 

tác tuyên truyền, vận động 
quần chúng nhân dân tích 
cực tham gia công tác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm 
và xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
từ địa bàn cơ sở.

Các huyện, thành phố, 
thị xã phối hợp với Đài Phát 
thanh - Truyền hình tỉnh tổ 
chức tọa đàm chủ đề phòng, 
chống tội phạm và xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc; mở chuyên 
mục giáo dục phòng, chống 
tội phạm trên Báo Hà Tĩnh, 
Đài Phát thanh - Truyền 
hình, đài truyền thanh các 
địa phương để tuyên truyền 
đến tận người dân. Thường 
xuyên cập nhật, đăng tải 
các văn bản, thông tin, tin 
bài tuyên truyền về công 
tác phòng, chống tội phạm; 
phòng, chống ma túy và xây 
dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc nhân 
“Ngày hội toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc”, “Ngày 
toàn dân phòng cháy, chữa 
cháy”, “Ngày hội Đại đoàn 
kết toàn dân tộc”, “Tháng 
hành động phòng, chống ma 
túy”, “Tháng an toàn giao 
thông”... trên các báo, trang 
thông tin điện tử; phát hành 
20.800 bản tin “Tuổi trẻ Hà 
Tĩnh” để tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật; thực hiện 
320 chương trình phát thanh 
tuyên truyền phòng, chống 
tội phạm và xây dựng phong 
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trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc tại các địa bàn xã, 
phường, thị trấn trong tỉnh.

Trước những diễn biến 
phức tạp về tình hình Biển 
Đông và ảnh hưởng của sự 
cố môi trường biển, cấp ủy, 
chính quyền đã chỉ đạo xây 
dựng, triển khai các phương 
án, kế hoạch tuyên truyền, 
vận động nhân dân phát triển 
sản xuất, ổn định đời sống, 
đảm bảo an ninh, trật tự, nhất 
là tại các địa bàn trọng điểm 
như Khu kinh tế Vũng Áng, 
thị xã Kỳ Anh, huyện Lộc 
Hà... Qua phát động phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, từ đầu năm 2014 
đến tháng 3 năm 2018 nhân 
dân đã cung cấp 5.498 tin có 
giá trị giúp các cơ quan chức 
năng điều tra làm rõ trên 
4.468 vụ/6.130 đối tượng, 
triệt phá 407 nhóm/1.479 
đối tượng cướp, cướp giật, 
cưỡng đoạt, trộm cắp tài 
sản, cố ý gây thương tích, 
gây rối trật tự công cộng… 
thu hồi tài sản tổng trị giá 
khoảng 56 tỷ đồng; phát 
hiện, bắt giữ 1.618 vụ/6.488 
đối tượng đánh bạc, thu giữ 
trên 4,6 tỷ đồng; bắt và vận 
động đầu thú 498 đối tượng 
truy nã; triệu tập gọi hỏi, răn 
đe giáo dục 10.777 lượt đối 
tượng hình sự, ma túy; giải 
quyết 5.195 vụ việc hình 
sự nhỏ tại cơ sở; lập hồ sơ 
đề nghị áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn 1.184 đối tượng; 
đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc 135 đối tượng, trường 
giáo dưỡng 60 đối tượng; 
vận động nhân dân giao nộp 
trên 1.000 khẩu súng, hơn 
3.100kg pháo, 580kg thuốc 
nổ và hàng ngàn vũ khí thô 
sơ các loại. 

Đã xây dựng, củng cố 
được trên 70 mô hình, điển 
hình tiên tiến trong phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, đảm bảo chất lượng 
và hiệu quả thực tế trên từng 
địa bàn, lĩnh vực, tiêu biểu 
là: Mô hình “5 nhất về an 
ninh trật tự” (thị xã Hồng 
Lĩnh), “Dòng họ, giáo họ an 
ninh văn hoá” (các huyện 
Hương Khê, Thạch Hà, 
thành phố Hà Tĩnh), “Cụm 
liên kết đảm bảo an ninh 
trật tự địa bàn giáp ranh” 
(gồm các huyện Can Lộc, 
Lộc Hà, Thạch Hà; gồm 
các huyện Đức Thọ, Hương 
Sơn (Hà Tĩnh) và Nam Đàn 
(Nghệ An); “Trường học 
an toàn, thân thiện” (huyện 
Lộc Hà, Can Lộc); “Quản 
lý, giáo dục giúp đỡ người 
được đặc xá, tha tù, đi cơ sở 
giáo dục bắt buộc, trường 
giáo dưỡng về địa phương” 
(thành phố Hà Tĩnh và thị xã 
Hồng Lĩnh). Trong 05 năm 
qua, đã xây dựng, nhân rộng 
mô hình: “Tổ liên gia, Tổ 
tự quản về an ninh, trật tự” 
với 262 Hội đồng tự quản, 
16.508 Tổ tự quản, 2.145 Tổ 

hòa giải với 12.997 thành 
viên; “Tiếng Kẻng an ninh” 
(các huyện Thạch Hà, Kỳ 
Anh, thị xã Kỳ Anh); “Tổ 
an ninh,  trật tự trên biển” 
(huyện Nghi Xuân); “Bãi 
biển xanh, sạch, đẹp và an 
toàn về an ninh, trật tự” 
(huyện Lộc Hà); “Cụm liên 
kết đảm bảo an ninh, trật 
tự” tại Dự án Formosa (thị 
xã Kỳ Anh); “Công sở văn 
minh - An toàn làm chủ”, 
“Cơ quan, doanh nghiệp an 
toàn, văn hoá, không có tệ 
nạn xã hội” (khối cơ quan, 
doanh nghiệp). Các phong 
trào “3 không” (không tội 
phạm ma túy, không vi phạm 
giao thông, không đánh bài 
ăn tiền); “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”... được triển 
khai thực hiện đạt kết quả 
tốt, tạo điều kiện thuận lợi 
để phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh nhà.

Phong trào toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc luôn 
được lồng ghép với các 
phong trào thi đua của địa 
phương như: Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh, phong trào 
phát triển kinh tế... thu hút 
đông đảo các tầng lớp nhân 
dân tham gia. Tính đến nay, 
toàn tỉnh có 115 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới, có 185/229 
xã đạt tiêu chí về an ninh, 
trật tự xã hội.
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Năm tháng đầu năm 
2018 tình hình an 
ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên trên 
địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. 
Để tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác nội chính và 
phòng, chống tham nhũng 
lãng phí, Tỉnh ủy, UBND, 
các huyện, thành, thị ủy, 
đảng ủy trực thuộc và các cơ 

quan khối Nội chính đã triển 
khai thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ công tác nội chính 
và PCTN:

Tỉnh ủy, UBND: Ban 
hành 10 văn bản lãnh đạo, 
chỉ đạo; cấp ủy, chính quyền 
các cấp tiếp tục chỉ đạo tổ 
chức phổ biến, quán triệt 
các văn bản của Đảng, Nhà 
nước về công tác PCTN, 

tập trung các văn bản: Kết 
luận số 10-KL/TW ngày 
26/12/2016 của Bộ Chính 
trị về việc tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa X) Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; Chỉ thị 50-
CT/TW của Bộ Chính trị và 
Kế hoạch 23-KH/TU ngày 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG CHỐNG 
THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ 5 THÁNG NĂM 2018

VĂN PHÒNG BAN

Đ/c Đặng Văn Tính, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì làm việc với Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh
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14/5/2016 của Ban Thường 
vụ Tỉnh uỷ, các thông báo 
kết luận phiên họp của Ban 
Chỉ đạo Trung ương về 
phòng chống tham nhũng...

Thực hiện Chương 
trình số 909-Ctr/TU, ngày 
26/01/2018 về công tác 
nội chính và phòng chống 
tham nhũng lãng phí năm 
2018; Kế hoạch số 88/KH-
UBND ngày 23/3/2018 về 
phòng chống tham nhũng 
lãng phí năm 2018, các cấp, 
các ngành tiếp tục quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
công tác PCTN, lãng phí với 
nhiều giải pháp đồng bộ, 
hiệu quả.

Công tác cải cách hành 
chính, công khai, minh bạch 
và trách nhiệm giải trình 
trong hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị; xây 
dựng và thực hiện chế độ, 
định mức, tiêu chuẩn đã 
được các cơ quan, đơn vị 
tổ chức thực hiện tương đối 
nghiêm túc theo các quy 
định của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước góp phần 
minh bạch, nâng cao hiệu 
quả quản lý nhà nước trên 
các lĩnh vực tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp trong giải 
quyết thủ tục hành chính. 

Công tác kiểm tra, giám 
sát, thanh tra, từng bước 
được nâng chất lượng, các 
địa phương, đơn vị quan 

tâm, xây dựng chương trình, 
kế hoạch để kiểm tra, thanh 
tra các lĩnh vực nhạy cảm dễ 
xảy ra tham nhũng, lãng phí 
như: đất đai, xây dựng cơ bản, 
tài chính, ngân sách, thuế…

 Công tác phối hợp của 
các cơ quan trong khối Nội 
chính trong việc điều tra, 
truy tố, xét xử một số vụ án 
nghiêm trọng, phức tạp được 
dư luận xã hội quan tâm có 
sự gắn kết hơn trên cơ sở 
chức năng, nhiệm vụ của 
từng ngành, chủ động trong 
việc tham mưu Thường trực, 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh 
đạo, chỉ đạo kịp thời, góp 
phần đảm bảo an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội tại 
trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương, đơn vị: 
Kịp thời xây dựng chương 
trình, kế hoạch cụ thể hóa 
Chương trình số 909-CTr/
TU 26/01/2018 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về công 
tác nội chính và phòng 
chống tham nhũng lãng phí 
năm 2018 gắn với việc thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XII về xây dựng 
chỉnh đốn Đảng phù hợp với 
tình hình và yêu cầu nhiệm 
vụ trong tình hình mới.

Thường trực, Ban 
Thường vụ các huyện, thành, 
thị ủy đã quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo, phổ biến, quán triệt 
cơ bản kịp thời, đầy đủ các 
văn bản mới của Trung 

ương, của Tỉnh về công tác 
nội chính và PCTN. Trên 
cơ sở đó tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
từ huyện đến cơ sở căn cứ 
vào chức năng, nhiệm vụ 
và yêu cầu thực tiễn của địa 
phương, đơn vị triển khai 
thực hiện các mặt công tác 
được giao, góp phần đảm 
bảo an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn; 
nâng cao hiệu quả công tác 
PCTN, lãng phí.

Lãnh đạo, chỉ đạo người 
đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền các cấp nêu cao vai 
trò, trách nhiệm trong thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng 
Đảng, phát triển kinh tế - xã 
hội và đảm bảo quốc phòng 
- an ninh; tổ chức giao ban 
Khối Nội chính để nghe và 
cho ý kiến chỉ đạo giải quyết 
các vấn đề khó khăn, vướng 
mắc, các vụ việc, vụ án được 
dư luận xã hội quan tâm; 
phân công các đoàn công tác 
của cấp ủy kiểm tra, giám 
sát, nắm tình hình tại các 
địa phương, đơn vị, kịp thời 
giải quyết các vụ việc xảy 
ra ngay tại cơ sở, không để 
hình thành “điểm nóng”.

Ngành Công an: Đã 
triển khai đồng bộ, có hiệu 
quả công tác nghiệp vụ cơ 
bản, chủ động nắm chắc 
tình hình, tham mưu cho cấp 
uỷ, chính quyền lãnh đạo, 
chỉ đạo giải quyết những 
vấn đề phức tạp về ANTT, 
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bảo vệ an toàn các mục 
tiêu trọng điểm, các sự kiện 
chính trị quan trọng. Mở các 
đợt cao điểm tấn công trấn 
áp tội phạm, tệ nạn xã hội, 
đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông. Tổ chức quán triệt 
và triển khai Nghị quyết số 
22-NQ/TW của Bộ Chính trị 
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 
tổ chức bộ máy Bộ Công 
an tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả. Phối hợp với 
Ban Nội chính và các cơ 
quan trong Khối tham mưu 
Thường trực Tỉnh ủy cho ý 
kiến về các vụ án theo tinh 
thần Chỉ thị 15-CT/TW ngày 
07/7/2007 của Bộ Chính trị.

Quân sự: Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh đã duy trì 
nghiêm chế độ trực sẵn sàng 
chiến đấu; chủ động phối 
hợp với Công an, Biên phòng 
nắm, dự báo chính xác tình 
hình cơ sở, tham mưu xử lý 
các tình huống kịp thời, có 
hiệu quả, giữ vững ổn định 
ANCT, TTATXH trên địa 
bàn. Hoàn thành các chỉ tiêu 
về giáo dục quốc phòng – an 
ninh, ra quân huấn luyện và 
tuyển, giao quân năm 2018; 
tham mưu tỉnh tổ chức thành 
công các Hội nghị tổng kết 
quốc phòng - an ninh, xây 
dựng cơ sở an toàn làm chủ 
sẵn sàng chiến đấu năm 
2017, triển khai thực hiện 
Mệnh lệnh của tư lệnh Quân 
khu 4 và Chỉ thị của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về các 

phương án diễn tập khu vực 
phòng thủ tỉnh năm 2018.

Biên phòng: Tham mưu 
cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các 
nội dung về lãnh đạo thực 
hiện công tác Biên phòng, 
xây dựng lực lượng BĐBP 
ngày càng vững mạnh toàn 
diện, hoàn thành tốt chức 
năng nhiệm vụ trong bảo 
vệ biên giới, vùng biển, đấu 
tranh phòng chống tội phạm, 
phát triển kinh tế - xã hội ở 
khu vực biên giới, vùng biển 
và xây dựng thế trận Biên 
phòng toàn dân trên địa bàn 
biên giới. Chủ trì và phối 
hợp với các lực lượng chức 
năng phát hiện bắt giữ nhiều 
chuyên án lớn về ma túy 
xuyên quốc gia. 

Ngành Kiểm sát: Viện 
kiểm sát hai cấp đã kiểm 
sát giải quyết 224 tin báo 
tội phạm. Kiểm sát điều 
tra 327 vụ 598 bị can; truy 
tố 168 vụ 304 bị can; thực 
hành quyền công tố, kiểm 
sát xét xử 149 vụ 271 bị cáo 
sơ thẩm; 53 vụ 74 bị cáo 
phúc thẩm. Phối hợp với cơ 
quan điều tra và toà án chọn 
23 vụ án giải quyết theo thủ 
tục án trọng điểm và 01 vụ 
án giải quyết theo thủ tục 
rút gọn phục vụ nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. 

Ngành Tòa án: Tòa 
án nhân dân hai cấp đã xét 
xử, giải quyết 149 vụ 271 
bị cáo sơ thẩm; 53 vụ 74 bị 

cáo phúc thẩm; 491 vụ, việc 
dân sự sơ thẩm, 14 vụ dân 
sự phúc thẩm, 08 vụ án hành 
chính, KDTM, lao động sơ 
thẩm, 01 vụ án phúc thẩm. 
Tiến độ và chất lượng giải 
quyết các loại án được đẩy 
nhanh và cao hơn cùng kỳ 
năm trước. 

Thi hành án dân sự: 
Công tác thi hành án dân sự 
được cơ quan thi hành án hai 
cấp tập trung chỉ đạo, thực 
hiện; quan tâm khắc phục 
những tồn tại đã được chỉ 
ra trong năm 2017. Từ đầu 
năm đến nay đã thi hành 
xong 1.306 việc, với số tiền 
17,377 tỷ đồng. 

Ngành Thanh tra: Toàn 
ngành thanh tra đã triển khai 
219 cuộc thanh tra, kiểm tra 
tại 1.872 tổ chức, cá nhân; 
đã phát hiện sai phạm tại 
362 tổ chức, cá nhân. Tổng 
số sai phạm phát hiện qua 
thanh tra 5 tỷ đồng; trong 
đó, kiến nghị thu hồi vào 
NSNN 2,677 tỷ đồng; xử lý 
khác 2,323 tỷ đồng. Xử phạt 
hành chính 273 trường hợp 
với số tiền 1,231 tỷ đồng. 
Chuyển cơ quan điều tra 01 
vụ việc.

Ngành Hải quan: Đến 
ngày 17/5/2018, số thu ngân 
sách thông qua ngành Hải 
quan là 2.073,17 tỷ đồng, 
đạt 66,8% chỉ tiêu Bộ Tài 
chính giao; 60,9% HĐND 
tỉnh giao, tăng 135,5% so 
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với cùng kỳ năm 2017. 
Công tác phòng, chống buôn 
lậu, vi phạm hành chính về 
hải quan được thường xuyên 
quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 
và phối hợp triển khai chặt 
chẽ, đồng bộ.

- Ngành Tư pháp: Triển 
khai tích cực, toàn diện 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật gắn với việc tuyên 
truyền các chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước, 
của tỉnh. Phát hành trên 
2.000 tờ thông tin hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp; 
tổ chức 35 cuộc trợ giúp 
pháp lý lưu động và truyền 
thông về trợ giúp pháp lý tại 
3 địa phương; thực hiện tư 
vấn, hướng dẫn gần 150 vụ 

việc; thẩm định kịp thời các 
dự thảo văn bản QPPL của 
tỉnh, góp ý dự thảo văn bản 
của Trung ương và của tỉnh. 

- Hội Luật gia: Trực tiếp 
tổ chức và phối hợp tổ chức 
12 cuộc hội nghị, tọa đàm 
lấy ý kiến; tham gia đóng 
góp 45 ý kiến vào các dự 
thảo văn bản QPPL; tổ chức 
và phối hợp tổ chức 22 cuộc 
tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật với hơn 2.250 
lượt người tham dự; trực 
tiếp tư vấn pháp luật cho 17 
lượt người và trợ giúp pháp 
lý 19 lượt người; tham gia tư 
vấn giải quyết khiếu nại tại 
cơ sở 06 vụ việc, hòa giải cơ 
sở 02 vụ việc; kết nạp mới 

22 hội viên.
- Đoàn luật sư: Phối 

hợp với Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh mở chuyên 
mục “Luật sư của bạn”; Báo 
Hà Tĩnh mở chuyên trang, 
chuyên mục trên Báo cuối 
tuần “Bạn hỏi luật sư trả 
lời”; phối hợp với Tỉnh đoàn 
tổ chức tuyên truyền, định 
hướng kỹ năng tái hòa nhập 
cộng đồng cho trên 200 
phạm nhân tại Trại giam 
Xuân Hà; tham gia giải 
quyết 189 vụ việc (53 vụ 
hình sự, 31 vụ dân sự, còn 
lại là các việc hành chính, 
lao động, tư vấn pháp luật, 
trợ giúp pháp lý và dịch vụ 
pháp lý khác).

BỘ LUẬT HÌNH SỰ THỂ CHẾ HÓA ... (Tiếp theo trang 22)

đủ 70 tuổi trở lên.
Bộ luật đã sửa đổi, bổ 

sung các điều kiện xóa án 
tích theo hướng: Rút ngắn 
thời hạn để được xóa án tích 
so với quy định hiện hành, 
tạo điều kiện cho người bị 
kết án sớm hòa nhập cộng 
đồng. Bỏ quy định Tòa án 
cấp giấy chứng nhận xóa án 
tích cho người được đương 
nhiên xóa án tích, quy định 
trách nhiệm của Cơ quan 
quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch 
tư pháp phải cấp Phiếu lý 
lịch tư pháp xác nhận không 

có án tích nếu có đủ điều 
kiện và khi được yêu cầu. 
Xác định rõ những trường 
hợp không bị coi là có án tích 
bao gồm người bị kết án do 
lỗi vô ý về một tội ít nghiêm 
trọng, tội nghiêm trọng, 
người được miễn hình phạt.

Nhằm tăng cường bảo vệ 
các quyền con người, quyền 
công dân theo Hiến pháp 
2013, Bộ luật đã sửa đổi, 
bổ sung nhóm các tội xâm 
phạm tính mạng, sức khỏe, 
nhân phẩm con người,các 
tội xâm phạm quyền tự do 

của con người, quyền tự do 
dân chủ của công dân, các 
tội xâm phạm hoạt động tư 
pháp với các chế tài nghiêm 
khắc; Bổ sung một số quy 
định mới để xử lý hình sự 
đối với hành vi xâm phạm 
quyền biểu quyết khi Nhà 
nước trưng cầu ý dân, quyền 
tự do ngôn luận, tự do báo 
chí, tiếp cận thông tin, quyền 
biểu tình của công dân, đồng 
thời, xử lý nghiêm khắc hơn 
đối với các tội xâm phạm 
quyền tự do của con người, 
quyền tự do dân chủ của 
công dân.
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Đ/c Võ Văn Dũng, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính 
Trung ương tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Văn Huyên, 

UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng đồng chí 
Nguyễn Văn Huyên, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh 



Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tặng hoa chúc mừng đồng chí
 Nguyễn Văn Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy


