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CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG 
PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Đặng Duy Báu
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

C ó thể nói tập trung 
xuyên tạc, ngụy 
biện, tuyên truyền 

về chống tham nhũng là 
một trong những “con bài 
chính trị” nguy hiểm mà 
các thế lực thù địch đang 
lợi dụng để chống phá ta. 
Trước thực tế, tham nhũng 
đang là vấn đề hết sức nhức 
nhối và nhạy cảm gắn liền 

với sự tha hoá về quyền lực 
chính trị, từ đó chúng tìm 
cách bôi đen, thổi phồng các 
tiêu cực, khuyết điểm rồi 
xuyên tạc đối với Đảng và 
Nhà nước ta, âm mưu hòng 
chuyển hoá từ tuyên truyền 
về chống tham nhũng sang 
kích động phá hoại về chính 
trị với những nội dung rất 
nguy hiểm. Chúng cho rằng 

tham nhũng là vấn đề thuộc 
về bản chất của thể chế, của 
một nhà nước cầm quyền, 
nhưng nghiêm trọng hơn là 
ở chế độ một đảng. Từ đó 
nêu lên chủ trương muốn 
chống tham nhũng thì phải 
có nhiều đảng đối lập nhau, 
phải có nhà nước “tam 
quyền phân lập” để khống 

Hội nghị toàn quốc về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng
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chế, hạn chế tham nhũng.
Lịch sử chứng minh 

rằng tham nhũng là một 
“bệnh bẩm sinh” của quyền 
lực, một hiện tượng xã hội 
gắn liền với sự xuất hiện 
của chế độ tư hữu, sự hình 
thành giai cấp cùng với sự ra 
đời, tồn tại và phát triển của 
nhà nước. Nó là căn bệnh 
đồng hành và tồn tại ở mọi 
nhà nước không phân biệt 
chế độ chính trị. Trong nhà 
nước của xã hội tư bản hiện 
nay đang đầy rẫy những vụ 
việc tham nhũng đình đám, 
không khó để điểm mặt chỉ 
tên những vụ việc ở Mỹ, 
Anh, Pháp, Đức… và hiện 
nay đang diễn ra việc điều tra 
và xét xử tổng thống ở Hàn 
Quốc, thủ tướng Malayxia. 
Rõ ràng tham nhũng đang 
là “khối u ác tính” trong xã 
hội tư bản và đang đẩy các 
mâu thuẫn nội bộ không thể 
hóa giải được ngày càng gay 
gắt hơn. Dẫu rằng nhà nước 
tư bản đã và đang có nhiều 
chính sách nhằm hạn chế 
nhưng vô hiệu. Vậy mà các 
thế lực thù địch vẫn lu loa 
cho rằng chỉ nhà nước pháp 
quyền tư bản mới chống 
được tham nhũng, còn ở thể 
chế chính trị một đảng thì 
không thể nào chống tham 
nhũng thành công được. 
Trong thực tế, cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng hiện nay 
là vấn đề lớn của toàn cầu. 
Cho nên, sự tham khảo kinh 

nghiệm chống tham nhũng 
giữa các quốc gia và xây 
dựng cơ chế phối hợp chống 
tham nhũng ở tầm quốc tế là 
hết sức cần thiết. Tuy vậy, 
trong mỗi chế độ nhà nước 
khác nhau, thể chế chính 
trị khác nhau, ở các dân tộc 
khác nhau thì tính chất, mức 
độ và cách xử lý với tham 
nhũng cũng khác nhau.

Đảng ta lãnh đạo xây 
dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa, hệ thống 
pháp luật ngày càng hoàn 
chỉnh với những bước đi 
phù hợp, chắc chắn, hiệu 
quả và lâu dài. Về bản chất 
Nhà nước của chúng ta là 
của Nhân dân, tất cả quyền 
lực của Nhà nước thuộc về 
Nhân dân. Sự tôn trọng và 
bảo vệ quyền con người, tính 
tối cao của pháp luật trong 
hoạt động của Nhà nước và 
sự kiểm soát quyền lực… 
đang là vấn đề được Đảng và 
Nhà nước ta đặt ra và thực 
thi trong cuộc sống. Chúng 
ta không công nhận “tam 
quyền phân lập” gắn với chế 
độ đa nguyên về chính trị, đa 
đảng đối lập. Trong lúc đó, 
hiện nay Đảng và Nhà nước 
ta đang tập trung xây dựng 
và ngày càng hoàn thiện cơ 
chế quyền lực nhà nước là 
thống nhất, có sự phân công, 
phối hợp, kiểm soát giữa 
các cơ quan nhà nước trong 
việc thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp; 

có sự hài hòa giữa nguyên 
tắc tập quyền, phân công, 
phân cấp, vừa tập trung 
quyền lực để quyết định và 
thực thi quyền lực nhanh 
chóng, thống nhất; vừa có sự 
kiểm soát quan hệ giữa các 
cơ quan nhà nước ngày càng 
chặt chẽ hơn, hạn chế sự 
lạm dụng và tha hóa quyền 
lực. Dùng kỷ luật Đảng, sức 
mạnh của pháp chế, kết hợp 
với sự giám sát, phản biện 
xã hội và sức mạnh của dư 
luận rộng rãi để đấu tranh 
chống tham nhũng.

Đương nhiên, theo quy 
luật phát triển của xã hội loài 
người nhà nước chỉ ra đời và 
tồn tại trong một giai đoạn 
lịch sử. Chủ nghĩa Mác cho 
rằng, đích cuối cùng của lịch 
sử nhân loại là chủ nghĩa 
cộng sản, cùng với sự thiết 
lập xã hội không giai cấp, 
nhà nước “tự tiêu vong”, 
theo đó là sự tiêu vong của 
tham nhũng. Đó là tương 
lai cao đẹp mà loài người 
hướng đến. Tuy nhiên, thực 
tiễn xây dựng xã hội mới 
theo lý tưởng cộng sản phải 
trải qua những bước quá độ, 
cần phải tiếp thu sử dụng 
các yếu tố tư bản chủ nghĩa 
để xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong thời kỳ quá độ, 
điều đó cũng nằm trong quy 
luật phát triển. Đi theo đó là 
quá trình khắc phục sự tham 
nhũng, tha hóa; cuộc đấu 
tranh còn hết sức cam go, 
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phức tạp và lâu dài.
Nhận biết được tham 

nhũng là nguy cơ sống còn 
của Đảng và của chế độ, là 
“giặc nội xâm” nên chống 
tham nhũng là công việc 
được Đảng ta coi trọng và 
thực hiện thường xuyên, 
nhất là từ khi Đảng trở thành 
Đảng cầm quyền. Bởi vậy, 
Đảng ta không bao giờ tự 
bằng lòng, chủ quan duy ý 
chí, chuyên quyền, độc đoán 
mà luôn chủ động, tỉnh táo 
nhận biết để sửa chữa những 
sai lầm, khuyết điểm của 
mình. Bác Hồ đã căn dặn: 
“Ngày hôm qua là vĩ đại, có 
sức hấp dẫn lớn, không nhất 
định hôm nay và ngày mai 
vẫn được mọi người yêu mến 
và ca ngợi nếu lòng dạ không 
trong sáng nữa, nếu sa vào 
chủ nghĩa cá nhân”. Đảng đã 
thường xuyên chỉnh đốn, tự 
đổi mới mình, thường xuyên 
tiến hành tự phê bình, phê 
bình, tiến hành kiểm tra và 
kỷ luật nghiêm minh trong 
Đảng. Đảng không hề dung 
túng, bao che cán bộ, đảng 
viên trước sự suy thoái đạo 
đức, biến chất, tham ô, tham 
nhũng dù là ở cấp nào, vị trí 
nào. Còn nhớ, năm 1950 khi 
chuẩn y tử hình Đại tá Trần 
Dụ Châu, Cục trưởng Cục 
Quân nhu do biển thủ, ăn 
chặn của công, dù hết sức 
đau lòng nhưng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nói: “Một cái 
ung nhọt, dẫu có đau cũng 

phải cắt bỏ, không để nó lây 
lan nguy hiểm”. Với quyết 
tâm chính trị cao chưa khi 
nào công việc phòng chống 
tham nhũng ở nước ta bị 
buông lỏng hoặc xem nhẹ. 
Chúng ta tiến hành chống 
tham nhũng toàn diện, gắn 
liền với tăng cường chỉnh 
đốn Đảng, đẩy mạnh công 
tác kiểm tra, giám sát, thanh 
tra, kiểm toán kiên quyết xử 
lý, không có “vùng cấm”; 
không có đặc quyền; không 
có ngoại lệ. Từ khi tiến hành 
sự nghiệp đổi mới đến nay 
Đảng và Nhà nước đã xử lý 
nhiều cán bộ tham nhũng, 
nhiều tổ chức Đảng, trong đó 
có cả Ủy viên Bộ Chính trị, 
Ủy viên Trung ương Đảng; 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, 
Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, 
thành; cán bộ đương chức, 
cán bộ đã nghỉ hưu; cả trong 
lực lượng vũ trang, trong bộ 
máy chống tham nhũng. Sau 
hơn 2 năm thực hiện nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng, 
các cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra 
các cấp đã thi hành kỷ luật 
35.000 đảng viên vi phạm, 
trong đó có 1.300 bị thi 
hành kỷ luật do tham nhũng. 
Số cán bộ trong các cấp bị 
xử lý gấp 3 lần trong 20 
năm trước đó. Đây là con số 
minh chứng cho quyết tâm 
của Đảng, như Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã nói: 
“Quyết tâm làm đến cùng”. 
Thực tế đó là một minh 

chứng để bác bỏ những luận 
điệu rêu rao cho rằng chống 
tham nhũng ở nước ta như 
“con thuyền không bến”, là 
“cuộc chiến nửa vời”; “vẫn 
còn nhiều vùng cấm”; hoặc 
thâm độc hơn chúng còn bịa 
đặt, xuyên tạc cho rằng “đây 
chỉ là cuộc thanh trừng, đấu 
đá nội bộ”, là “ta đánh ta”...

Rõ ràng trên mặt trận 
chiến đấu này còn gay go, 
phức tạp. Cần hiểu đây là 
cuộc đấu tranh chống “giặc 
nội xâm”. Kẻ địch tìm mọi 
cách để bóp méo, xuyên tạc 
sự thật, trong lúc Đảng ta 
xem cuộc đấu tranh này là vì 
sự sống còn của vận mệnh 
dân tộc, là lương tâm và lẽ 
phải, vì trách nhiệm trước 
Nhân dân, về sự trong sạch 
và thanh danh của Đảng. 
Những kết quả tích cực 
trong công tác xây dựng 
Đảng cũng như những thành 
tựu trong phát triển kinh tế 
và an sinh xã hội của đất 
nước có phần đóng góp quan 
trọng của cuộc đấu tranh 
phòng chống tham nhũng. 
Với những gì đã đạt được đã 
tự nó chứng minh sống động 
và đầy thuyết phục, cũng 
như bác bỏ những luận điệu 
xuyên tạc, sự ngụy biện của 
các thế lực thù địch về chủ 
trương, giải pháp và kết quả 
của cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng hiện nay của 
Đảng và Nhà nước ta.
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Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại thị xã Kỳ Anh, tháng 9/2018

 CHỦ ĐỘNG NẮM CHẮC TÌNH HÌNH, TRIỂN KHAI 
ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP, ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ                                                

NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2018
Đại tá LÊ VĂN SAO

UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh 

Quán triệt phương châm 
chỉ đạo “chủ động 
kiểm soát, giữ vững 

an ninh từ cơ sở” của Đảng 
ủy Công an Trung ương, 
lãnh đạo Bộ Công an, trên 
cơ sở bám sát nhiệm vụ 
chính trị của toàn tỉnh theo 
tinh thần Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần 
thứ XVIII; những tháng đầu 
năm 2018, mặc dù tình hình 
chính trị thế giới, khu vực và 
trong nước tiếp tục có những 
diễn biến hết sức phức tạp, 
khó lường, tác động trực 

tiếp đến an ninh, trật tự trên 
địa bàn Hà Tĩnh, song lực 
lượng Công an Hà Tĩnh tiếp 
tục đồng hành cùng cả hệ 
thống chính trị và toàn dân 
triển khai đồng bộ, quyết liệt 
các giải pháp, chủ động đảm 
bảo tốt an ninh quốc gia, giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội, 
góp phần tạo ra môi trường 
chính trị, xã hội ổn định, 
phục vụ sự phát triển kinh 
tế, xã hội của tỉnh nhà.

Lực lượng Công an tỉnh 
nhà đã chủ động nắm chắc 

tình hình, tham mưu cấp 
uỷ, chính quyền các cấp 
chỉ đạo, huy động được sức 
mạnh tổng hợp của hệ thống 
chính trị và toàn dân tham 
gia thực hiện tốt nhiệm vụ 
đảm bảo an ninh, trật tự, 
đặc biệt là các hoạt động lợi 
dụng phản đối Luật An ninh 
mạng và dự án Luật Đơn vị 
hành chính kinh tế đặc biệt; 
phối hợp chặt chẽ, giải quyết 
kịp thời, có hiệu quả những 
phức tạp nổi lên về an ninh, 
nhất là các khiếu nại, khiếu 
kiện liên quan giải phóng 

4 Số 15 - Tháng 10/2018



mặt bằng, triển khai các dự 
án; triển khai đồng bộ các 
biện pháp công tác theo 
phương châm “Sử dụng tôn 
giáo để giải quyết các vấn 
đề liên quan đến tôn giáo”; 
đảm bảo an ninh nông thôn, 
an ninh nội bộ, văn hóa tư 
tưởng, hạn chế được tình 
hình khiếu kiện đông người, 
vượt cấp, không để hình 
thành "điểm nóng" về an 
ninh, trật tự; kiểm soát chặt 
chẽ, ngăn chặn, vô hiệu hóa 
hoạt động móc nối, liên kết 
chống phá của một số đối 
tượng phản động, cực đoan 
chống đối, không để các thế 
lực thù địch, phản động lợi 
dụng phá hoại, không để xảy 
ra khủng bố, hình thành các 
tổ chức chính trị đối lập ở 
địa phương.

Bảo vệ an toàn các mục 
tiêu trọng điểm, các sự kiện 
chính trị quan trọng, các 
ngày lễ lớn, trong đó trọng 
tâm là các hoạt động kỷ 
niệm 50 năm Chiến thắng 
Đồng Lộc, Kỳ họp thứ 7, 
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 
XVII, kỳ thi Trung học phổ 
thông Quốc gia năm 2018, 
giải bóng chuyền nữ quốc tế 
VTV Cúp năm 2018… Đặc 
biệt, Công an tỉnh đã phối 
hợp chặt chẽ với các lực 
lượng, các ngành tham mưu 
tổ chức tốt Diễn tập Khu vực 
phòng thủ gắn với phòng, 
chống khủng bố cấp tỉnh 
năm 2018, là cơ sở, tiền đề 

quan trọng để nâng cao nhận 
thức, ý thức cảnh giác, hiệp 
đồng tác chiến và trạng thái 
sẵn sàng chiến đấu của hệ 
thống chính trị cũng như bổ 
sung, phát triển các phương 
án, kế hoạch giải quyết các 
phức tạp phát sinh về an 
ninh, trật tự trên địa bàn.

Trên mặt trận giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội, Công 
an tỉnh đã tập trung chỉ đạo 
nâng cao chất lượng hiệu quả 
các mặt công tác nghiệp vụ 
của lực lượng Công an, coi 
trọng công tác quản lý hành 
chính, nắm người, nắm hộ 
để làm tốt nhiệm vụ phòng 
ngừa gắn với đẩy mạnh đấu 
tranh, mở các đợt cao điểm 
tấn công, truy quét các loại 
tội phạm; tập trung rà soát 
các tuyến, địa bàn trọng 
điểm, kịp thời xác lập, đấu 
tranh với các ổ nhóm, đường 
dây tội phạm có tổ chức. Kết 
quả đã tăng cường sức mạnh 
đấu tranh trấn áp tội phạm 
ngay tại cơ sở, các giải pháp 
phòng ngừa tội phạm phát 
huy hiệu quả góp phần kiềm 
chế tình hình tội phạm trên 
địa bàn, tạo ra phong trào 
đấu tranh, trấn áp tội phạm 
mạnh mẽ, quyết liệt trong xã 
hội. 8 tháng đầu năm 2018, 
lực lượng Công an toàn tỉnh 
đã điều tra khám phá 252 vụ, 
425 đối tượng phạm tội hình 
sự (đạt tỷ lệ 82,9%, trong 
đó, trọng án đạt tỷ lệ 100%), 
triệt phá 27 ổ nhóm, 130 đối 

tượng. Tổ chức truy bắt, vận 
động đầu thú 34 đối tượng 
truy nã. Công tác bắt, giam 
giữ, xử lý tội phạm đảm bảo 
đúng quy định pháp luật, 
không để xảy ra oan, sai. 

Công tác quản lý nhà 
nước về an ninh, trật tự được 
triển khai quyết liệt, mạnh 
mẽ và đạt được chuyển biến 
tích cực. Công tác quản lý 
lao động, quản lý người 
nước ngoài, quản lý cư trú 
tiếp tục được siết chặt, nhất 
là tại Khu kinh tế Vũng Áng. 
Phối hợp với các ngành 
chức năng triển khai đồng 
bộ các giải pháp đảm bảo tốt 
trật tự, an toàn giao thông, 
phòng chống cháy nổ, tìm 
kiếm cứu nạn tại các tuyến, 
địa bàn trọng điểm.

Phong trào toàn dân bảo 
vệ An ninh tổ quốc từng 
bước được phát triển theo 
phương châm “4 tại chỗ” 
và “làng giữ làng”, “xã 
giữ xã” nhằm phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị, của toàn dân 
tham gia; tiếp tục duy trì 
các mô hình theo hướng tự 
quản, tự phòng, tự bảo vệ, 
nhiều mô hình tiếp tục phát 
huy hiệu quả, như: Phong 
trào 5 nhất về an ninh, trật 
tự; gia đình, công sở an toàn 
- công dân gương mẫu, hòm 
thư tố giác tội phạm, cổng 
trường An toàn giao thông... 
Thực hiện tốt Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng 
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nông thôn mới nhất là trong 
chỉ đạo, hướng dẫn, phối 
hợp thực hiện tiêu chí về an 
ninh, trật tự ở xã.

Thời gian tới, đặc biệt là 
những tháng cuối năm 2018, 
dự báo tình hình an ninh, 
trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp 
tục có những diễn biến phức 
tạp; các thế lực thù địch, 
phản động, chống đối, cực 
đoan tiếp tục tăng cường các 
hoạt động chống phá, triệt 
để lợi dụng các vấn đề xã 
hội để kích động gây rối an 
ninh, trật tự; một số vấn đề 
tồn đọng, nhất là giải phóng 
mặt bằng, thi công các dự 
án, chuyển đổi mô hình chợ, 
xử lý rác thải, kiểm soát hoạt 
động Formosa… vẫn tiềm 
ẩn khiếu kiện; tội phạm, vi 
phạm pháp luật về trật tự, 
an toàn xã hội những tháng 
cuối năm có nhiều diễn biến 
mới khó lường. Để chủ động 
giữ vững ổn định an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, Công an Hà Tĩnh sẽ tập 
trung vào những công tác 
trọng tâm sau:

Một, tiếp tục triển khai 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 
46 - CT/TW của Bộ Chính 
trị (khóa XI) về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác bảo 
đảm an ninh, trật tự trong 
tình hình mới”; Chỉ thị 22 
- CT/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo an ninh, 
trật tự năm 2018; Nghị quyết 
số 94/2014/NQ - HĐND, 
Đề án của UBND tỉnh về 
“Tăng cường công tác đảm 
bảo an ninh, trật tự trên địa 
bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 
2020” nhằm giữ vững an 
ninh chính trị, phục vụ tốt 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương.

Hai, nâng cao chất lượng 
công tác nắm, dự báo tình 
hình, chủ động phối hợp, 
phát hiện và triển khai các 
phương án để tham mưu 
giải quyết tốt những phức 
tạp nảy sinh liên quan đến 
an ninh, trật tự, nhất là hoạt 
động của các loại đối tượng 
phản động, cực đoan, tình 
hình khiếu nại, khiếu kiện 
liên quan đến hỗ trợ, chi 
trả đền bù sau sự cố môi 
trường, công tác giải phóng 
mặt bằng, tái định cư, thực 
hiện các dự án kinh tế - xã 
hội, vấn đề xử lý rác thải, 
môi trường tại các địa bàn 
trọng điểm, không để phức 
tạp, kéo dài. 

Ba, phối hợp chặt chẽ 
với các lực lượng, các ngành 
chức năng nắm tình hình, 
tham mưu kịp thời trong 
giải quyết các vấn đề phức 
tạp ngay tại cơ sở, đồng thời 
tăng cường củng cố công tác 
đảm bảo an ninh chính trị 
nội bộ, an ninh kinh tế, an 
ninh văn hóa, tư tưởng, an 
ninh xã hội, nâng cao các 

giải pháp đảm bảo an ninh 
thông tin và truyền thông.

Bốn, tăng cường công 
tác phòng ngừa, đấu tranh 
với các loại tội phạm, tệ nạn 
xã hội; phòng, chống tham 
nhũng; phòng chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, 
vi phạm về môi trường; tội 
phạm và tệ nạn ma túy khu 
vực biên giới và nội địa. 
Tiếp tục thắt chặt mối quan 
hệ phối hợp giữa Cơ quan 
điều tra với Viện kiểm sát, 
Tòa án nhân dân hai cấp 
trong công tác bắt, giam giữ, 
xử lý tội phạm.

Năm, chủ động phối hợp 
các ban, ngành, đoàn thể và 
chính quyền các cấp đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật; 
nâng cao ý thức cảnh giác 
phòng, chống tội phạm; phối 
hợp tăng cường và nâng cao 
vai trò trong đảm bảo an 
ninh, trật tự của các tổ chức 
đoàn thể gắn với tham mưu 
củng cố hệ thống chính trị ở 
cơ sở. Làm tốt các mặt công 
tác quản lý nhà nước về an 
ninh, trật tự, triển khai quyết 
liệt công tác đảm bảo trật tự, 
an toàn giao thông, phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ, đặc biệt trong mùa 
mưa lũ. Tiếp tục thực hiện 
các mặt công tác Công an 
phục vụ Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới.

6 Số 15 - Tháng 10/2018



NGUYỄN HỒNG LĨNH
                                                              UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Cùng với quá trình xây dựng thành phố đô thị loại II, xây dựng Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ; cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Tĩnh thường xuyên chú 
trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, đặt nhiệm vụ cải cách tư pháp 
trong mối quan hệ chặt chẽ với các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của địa phương; nhằm xây dựng các cơ 
quan tư pháp ngày càng vững mạnh, bảo vệ công lý, thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền 
con người; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Hà Tĩnh phát triển theo hướng 
văn minh, hiện đại, bền vững.

Trong những năm qua, 
công tác cải cách tư 
pháp đã được cấp ủy 

quan tâm và tổ chức thực 
hiện với quyết tâm cao, đạt 
được nhiều kết quả.

Chất lượng và tiến độ 

xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật ngày càng được 
nâng lên, góp phần hoàn 
thiện các cơ chế, chính sách, 
đáp ứng yêu cầu cải cách 
hành chính, cải cách tư pháp 
và phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội. Chú trọng công 

tác thẩm định, góp ý văn bản 
quy phạm pháp luật, nâng 
cao về chất lượng, đảm bảo 
đúng tiến độ; các cơ quan 
chủ trì soạn thảo nghiên cứu 
tiếp thu, thực hiện nghiêm 
túc. Đồng thời chú trọng 
tuyên truyền, phổ biến, giáo 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN 
CÔNG TÁC  CẢI CÁCH TƯ PHÁP  

 BTV Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị 
về tăng cường kiểm soát ma túy trong tình hình mới
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dục pháp luật, thành phố đã 
triển khai thực hiện Đề án 
“Xã hội hóa công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật và 
trợ giúp pháp lý giai đoạn 
2017 - 2021”; chín tháng 
đầu năm 2018, đã tổ chức 
231 cuộc tập huấn, tuyên 
truyền miệng với 20.300 
lượt người tham gia; xây 
dựng 26 chuyên mục “Văn 
bản pháp luật mới”; xây 
dựng 170 tin, bài, phóng sự 
đăng tải trên phương tiện 
thông tin đại chúng. Duy 
trì việc phát sóng trên loa 
truyền thanh cơ sở từ 1-2 
lần/ngày với nội dung phong 
phú, đa dạng.  

Việc xác định chức 
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 
và hoàn thiện tổ chức, bộ 
máy các cơ quan tư pháp 
như đối với bộ máy Tòa án 
nhân dân, Viện Kiểm sát 
nhân dân, Cơ quan điều tra, 
Thi hành án dân sự được tổ 
chức theo Hiến pháp 2013. 
Các cơ quan trong khối tư 
pháp đã thực hiện đúng chủ 
trương, đường lối của Đảng 
về cải cách tư pháp và các 
quy định mới của pháp luật 
trong công tác giải quyết tố 
giác, tin báo về tội phạm, 
kiến nghị khởi tố và công 
tác điều tra, xử lý án, trong 
hoạt động truy tố, xét xử, thi 
hành án, thực hiện quyền tư 
pháp đã góp phần nâng cao 
hiệu quả công tác. Tổng số 
án thụ lý, giải quyết xét xử 

đạt 97,4%, đảm bảo đúng 
người, đúng tội, đúng pháp 
luật. Việc đảm bảo nguyên 
tắc tranh tụng luôn được 
Toà án chú trọng, thủ tục và 
cách thức tranh tụng nghiêm 
minh, dân chủ, công bằng, 
văn hóa, đúng quy định của 
pháp luật. 

 Các cơ quan tiến hành 
tố tụng trên địa bàn tiếp 
tục thực hiện tốt mối quan 
hệ phối hợp trên cơ sở các 
quy định pháp luật và quy 
chế phối hợp liên ngành. Đã 
phối hợp giải quyết 17 vụ 
án trọng điểm nhằm phục 
vụ nhiệm vụ chính trị tại địa 
phương. Các vụ việc phức 
tạp, kéo dài đều được liên 
ngành họp bàn thống nhất 
đường lối giải quyết nên 
không để xảy ra việc đình 
chỉ điều tra, trả hồ sơ để điều 
tra bổ sung, không để xảy ra 
oan sai. 

Phương thức lãnh đạo 
của cấp ủy Đảng, công tác 
giám sát của các cơ quan 
dân cử và phản biện của 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể chính trị - xã hội đối với 
các cơ quan tư pháp tiếp tục 
được đổi mới. Đồng thời, 
nâng cao trách nhiệm, chất 
lượng, hiệu quả hoạt động 
của cấp ủy, chi bộ các cơ 
quan tư pháp, nhất là người 
đứng đầu trong việc quán 
triệt, triển khai thực hiện các 
chủ trương, nghị quyết của 
Đảng về nhiệm vụ cải cách 

tư pháp và xây dựng đội ngũ 
cán bộ tư pháp trong sạch, 
vững mạnh. 

Tăng cường công tác 
xây dựng Đảng, quan tâm 
công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng, chú trọng công tác 
kiểm tra, giám sát các hoạt 
động của các tổ chức đảng, 
đảng viên gắn với thực hiện 
Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị về học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh và Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa 
XI, XII) về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Duy trì tốt việc 
giao ban giữa Thường trực 
Thành ủy với các cơ quan tư 
pháp và các cơ quan thuộc 
khối nội chính, định kỳ nghe 
báo cáo và cho ý kiến định 
hướng về công tác tư pháp; 
xác định rõ trách nhiệm của 
tập thể và cá nhân cấp ủy 
viên trong lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác tư pháp. Đồng thời, 
phát huy vai trò chủ động 
của Thường trực HĐND, 
Lãnh đạo UBND trong triển 
khai, chỉ đạo thực hiện. 
Thường xuyên nắm tình 
hình, tạo điều kiện thuận 
lợi để các cơ quan tư pháp 
hoạt động theo đúng vị trí, 
vai trò, chức năng, nhiệm vụ 
của mình, bảo đảm pháp luật 
được thực thi nghiêm minh, 
góp phần đấu tranh phòng 
chống tội phạm, tệ nạn xã 
hội. Tại các kỳ họp HĐND, 
Thường trực HĐND phân 
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công Ban Pháp chế thẩm 
tra báo cáo của các cơ quan 
tư pháp và các báo cáo của 
UBND Thành phố về lĩnh 
vực quốc phòng - an ninh, về 
giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và kiến nghị của cử tri. Công 
tác thẩm tra được thực hiện 
theo luật định, đảm bảo chặt 
chẽ, làm cơ sở để đại biểu 
HĐND xem xét, cho ý kiến 
đóng góp các hoạt động của 
các cơ quan tư pháp cũng 
như hoạt động của UBND 
Thành phố .

Thời gian tới, để thực 
hiện tốt công tác cải cách tư 
pháp, xây dựng các ngành 
trong khối ngày càng trong 
sạch, vững mạnh, Đảng bộ 
thành phố tập trung thực 
hiện tốt một số nội dung sau:

Một, tiếp tục tổ chức 
quán triệt các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp 
luật Nhà nước về cải cách 
tư pháp; nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, nhất 
là Kết luận 92-KL/TW ngày 
12/3/2014 của Bộ Chính trị 
về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 49-NQ/TW, ngày 
02/6/2005 của Bộ Chính trị 
khóa IX về Chiến lược cải 
cách tư pháp đến năm 2020. 

Hai,  nâng cao hiệu quả 
phối hợp giữa các cơ quan, 
tổ chức có liên quan trong 
quá trình tiến hành các hoạt 

động tố tụng tư pháp. Đảm 
bảo thực hiện đúng nguyên 
tắc tranh tụng.

  Ba, tiếp tục đổi mới, 
nâng cao chất lượng giám 
sát của HĐND đối với 
hoạt động của các cơ quan 
được giao thực hiện nhiệm 
vụ tư pháp. Thực hiện tốt 
việc tiếp công dân thường 
xuyên và định kỳ; tổng hợp 
ý kiến kiến nghị của cử tri 
và chuyển đến các cơ quan 
có liên quan xem xét, giải 
quyết; thường xuyên theo 
dõi, đôn đốc việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, phản ánh, 
kiến nghị của công dân liên 
quan đến hoạt động tư pháp. 
Tích cực đôn đốc việc thực 
hiện các nghị quyết, kết luận 
sau khi tiến hành giám sát; 
tăng cường tính công khai, 
minh bạch, bảo đảm hiệu 
lực, hiệu quả của hoạt động 
giám sát. 

  Bốn, thường xuyên 
quan tâm xây dựng, kiện 
toàn đội ngũ cán bộ làm công 
tác tư pháp; có kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng về chính trị, 
nghiệp vụ, pháp luật, kiến 
thức thực tiễn, kỹ năng nghề 
nghiệp; làm tốt công tác rà 
soát quy hoạch, bổ nhiệm 
và bố trí, sử dụng phù hợp, 
hiệu quả đội ngũ cán bộ có 
chức danh tư pháp, bảo đảm 
tổ chức bộ máy các cơ quan 
tư pháp tinh gọn, hoạt động 
có hiệu quả. Đẩy mạnh cải 
cách hành chính trong các 

hoạt động tố tụng tư pháp, 
chú trọng kiểm soát chặt chẽ 
quy trình, thời gian, thời hạn 
nhận trả hồ sơ, nhất là những 
vụ việc có tính chất phức 
tạp, được dư luận quan tâm. 
Chấn chỉnh lề lối, tác phong 
làm việc; tăng cường kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện 
các quy định của ngành và 
đảm bảo đúng quy định của 
pháp luật theo tinh thần của 
công tác cải cách tư pháp. 
Tuyên truyền, quán triệt 
trong cán bộ, đảng viên các 
cơ quan thực hiện nghiêm 
túc Quyết định 1570/QĐ-
UBND, ngày 14/9/2018 về 
ban hành Quy tắc ứng xử 
của cán bộ, công chức, viên 
chức và cán bộ, chiến sỹ lực 
lượng vũ trang trong các cơ 
quan, đơn vị thuộc thành 
phố Hà Tĩnh. Nâng cao hiệu 
quả công tác ứng dụng công 
nghệ thông tin trong các cơ 
quan tư pháp. 

Năm, tiếp tục bảo đảm 
cơ chế phối hợp đồng bộ, 
chặt chẽ giữa các cơ quan 
tư pháp và sự giám sát, phản 
biện của các cơ quan dân 
cử, Mặt trận Tổ quốc, các 
tổ chức chính trị - xã hội và 
nhân dân trên địa bàn. Nâng 
cao hiệu quả hoạt động của 
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 
các cấp; kịp thời động viên, 
biểu dương, khen thưởng và 
bảo đảm thực hiện đầy đủ 
chế độ, chính sách cho đội 
ngũ cán bộ.
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG HÀ TĨNH BẢO VỆ VỮNG CHẮC
 CHỦ QUYỀN, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Thượng tá VÕ TIẾN NGHỊ
 Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh

N   ăm 2018, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, 
HĐND tỉnh, các cấp, ngành, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã thực hiện và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới, bờ biển. 

BĐBP Hà Tĩnh có nhiệm 
vụ quản lý, bảo vệ tuyến 
biên giới đất liền dài 145 
km và tuyến biển dài 137 
km. Quản lý địa bàn biên 
phòng gồm 41 xã, phường, 
thị trấn thuộc 8 huyện và 1 
thị xã. Năm 2018 trên địa 
bàn biên giới, vùng biển 

của tỉnh Hà Tĩnh, tình hình 
ANCT, TTATXH có nhiều 
diễn biến phức tạp, nổi lên 
là hoạt động của các thế lực 
thù địch, phản động, chống 
phá Đảng, Nhà nước, chia 
rẽ mối đoàn kết trong nhân 
dân; trên biên giới hoạt động 
của các loại tội phạm buôn 

bán, vận chuyển ma túy, 
buôn lậu, gian lận thương 
mại, trên biển là hoạt động 
xâm phạm chủ quyền, tranh 
chấp ngư trường, sử dụng 
chất nổ, kích điện đánh bắt 
hải sản. 

Trước tình hình trên, 
Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP 

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc mừng đ/c Võ Tiến Nghị
 giữ chức vụ Chỉ Huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh
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tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo 
các đơn vị trên 2 tuyến biên 
giới, bờ biển tăng cường 
công tác kiểm tra, kiểm soát 
bám nắm địa bàn, nắm chắc 
tình hình nội, ngoại biên, 
chủ động tham mưu cho 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh , Bộ 
Tư lệnh BĐBP nhiều chủ 
trương giải pháp, giải quyết 
các vấn đề phức tạp không 
để điểm nóng xẩy ra trên địa 
bàn biên phòng.

Tổ chức tuần tra bảo vệ 
biên giới, vùng biển được 
100 đợt/717 lượt CBCS tham 
gia (tuần tra song phương 
01 đợt/10 lượt CBCS tham 
gia). Cửa khẩu Cầu Treo 
làm thủ tục xuất nhập cảnh 
cho 233.239 lượt người, 
45.954 lượt phương tiện; 
Cảng Vũng Áng làm thủ tục 
xuất nhập cảnh cho 286 lượt 
tàu/5.519 thuyền viên. Đấu 
tranh có hiệu quả với các loại 
tội phạm. Năm 2018, BĐBP 
tỉnh đã chủ trì và phối hợp 
với các lực lượng chức năng 
trên địa bàn đấu tranh thắng 
lợi 32 chuyên án, vụ án, kế 
hoạch nghiệp vụ bắt giữ 43 
đối tượng và phát hiện hàng 
chục vụ việc vi phạm pháp 
luật khác. Thu giữ tang vật 
52,2 kg ma túy tổng hợp 
dạng đá, 22.778 viên ma túy 
tổng hợp (hồng phiến), 55 
bánh và 13,7465 gam hêrô 
in, 55 kg quả thuốc phiện 
tươi, 01 kg cần sa khô, 316 
kg pháo, 79 kg thuốc nổ, 216 

kíp nổ, 15m dây cháy chậm, 
01 khẩu súng và 07 viên đạn 
K54, 08 ô tô, 04 xe máy và 
một số tang vật khác có liên 
quan. Ngoài ra còn phát hiện 
xử lý 37 vụ/96 đối tượng vi 
phạm pháp luật khác như 
khai thác trái phép lâm sản, 
khoáng sản; vi phạm các 
quy định về đánh bắt thủy 
hải sản; gây rối trật tự công 
cộng; đánh bạc; vi phạm quy 
chế biên giới. Chủ động lực 
lượng, phương tiện thực hiện 
tốt công tác phòng chống 
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 
Trong năm đã cứu hộ, cứu 
nạn 05 vụ/05 phương tiện bị 
nạn, cứu 49 người, phối hợp 
giải quyết 01 vụ/02 phương 
tiện đâm va trên biển.

Đẩy mạnh công tác vận 
động quần chúng nhân dân, 
điểm mới của BĐBP Hà 
Tĩnh trong thời gian qua đó 
là thông qua các hoạt động 
thực tiễn để tuyên truyền, 
vận động nhân dân như: 
thông qua công tác phòng 
chống lụt bão, khắc phục hậu 
quả thiên tai, cứu hộ, cứu 
nạn, tham gia xây dựng nông 
thôn mới. Trong thời gian 
qua BĐBP tỉnh đã triển khai 
thực hiện có hiệu quả phong 
trào “Bộ đội Biên phòng 
chung sức xây dựng nông 
thôn mới”, cán bộ, chiến sỹ 
BĐBP tỉnh có mặt tại những 
địa phương phức tạp về an 
ninh trật tự, dễ xẩy ra điểm 
nóng thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới, cán bộ, 
chiến sỹ vừa làm vừa tuyên 
truyền cho bà con hiểu về 
chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật Nhà nước, 
do vậy đã tạo được niềm 
tin trong nhân dân. Chính 
vì vậy, trước những vấn đề 
nhạy cảm như trong những 
ngày đầu tháng 6 năm 2018, 
khi kỳ họp thứ 5, Quốc hội 
khóa XIV thông qua Luật 
An ninh mạng và xem xét, 
thảo luận dự thảo Luật Đơn 
vị hành chính – kinh tế đặc 
biệt, các thế lực đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, kích 
động, nhưng do chủ động 
nắm chắc tình hình và làm 
tốt công tác tuyên truyền 
nên trên địa bàn Biên phòng 
tỉnh Hà Tĩnh không xẩy ra 
tình trạng biểu tình, tụ tập 
đông người gây mất an ninh 
trật tự.

Trong công tác đối ngoại 
biên phòng BĐBP Hà Tĩnh 
đã phối hợp chặt chẽ với các 
ngành chức năng, công an, 
quân sự, nước bạn Lào, đặc 
biệt là lực lượng bảo vệ biên 
giới của nước bạn Lào xử 
lý tốt các vấn đề xẩy ra trên 
biên giới. Tổ chức hội đàm 
với công an, quân sự 2 tỉnh 
Bô ly khăm xay và Khăm 
muộn (Lào); phối hợp cùng 
lực lượng chức năng bạn 
đấu tranh thắng lợi 3 chuyên 
án, vụ án về ma túy.

Thời gian tới, dự báo 
tình hình an ninh chính trị, 
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 BĐBP Hà Tĩnh triệt phá chuyên án 478 Lv, thu giữ 25 kg ma túy đá,
 52 bánh hêrôin 

trật tự an toàn xã hội trên 2 
tuyến biên giới tiếp tục diễn 
biến phức tạp. Bộ Chỉ huy 
BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục lãnh 
đạo chỉ đạo, thực hiện tốt 
các nhiệm vụ:

Tiếp tục quán triệt và 
thực hiện nghiêm các Nghị 
quyết, Chỉ thị của Đảng 
các cấp và Đảng ủy BĐBP; 
Nâng cao chất lượng công 
tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đấu tranh phòng, 
chống “diễn biến hòa bình” 
và Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện đồng bộ các 
biện pháp nghiệp vụ trong 
bảo vệ biên giới, thường 
xuyên tuần tra, kiểm soát 
bảo vệ chủ quyền an ninh 
biên giới, vùng biển, hệ 

thống đường biên, mốc quốc 
giới. Duy trì nghiêm các chế 
độ trực SSCĐ, chủ động xử 
lý tốt các tình huống xẩy ra 
trên biên giới, bờ biển. Đổi 
mới nâng cao chất lượng 
công tác cửa khẩu, quản lý 
chặt chẽ người, phương tiện 
ra vào khu vực biên giới, 
cảng biển. Chủ động phương 
tiện, lực lượng tham gia 
PCLB - TKCN có hiệu quả.

Chủ động nắm chắc tình 
hình, phối hợp đấu tranh 
phòng chống hoạt động xâm 
phạm an ninh quốc gia, kịp 
thời phát hiện đấu tranh làm 
thất bại âm mưu chống phá 
của các thế lực thù địch, 
phản động. Đẩy mạnh công 
tác đấu tranh phòng chống, 
buôn lậu, gian lận thương 
mại, hàng giả; phòng chống 

tội phạm mua bán người. 
Phối hợp làm tốt công tác 
nắm, quản lý người nước 
ngoài ra vào hoạt động trong 
khu vực biên giới và khu 
kinh tế.

Xây dựng nền biên 
phòng toàn dân vững chắc. 
Đẩy mạnh tuyên truyền 
đường lối, chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; đặc biệt là thông tin, 
định hướng dư luận trước 
những diễn biến có liên 
quan đến chủ quyền, an ninh 
biên giới, chủ trương phát 
triển kinh tế - xã hội của địa 
phương; kịp thời ổn định tình 
hình, nâng cao trách nhiệm, 
quyết tâm của cán bộ, chiến 
sỹ và nhân dân trong bảo vệ 
chủ quyền an ninh biên giới 
quốc gia. 

Phát huy kết quả đã đạt 
được, cán bộ, chiến sỹ BĐBP 
tỉnh quyết tâm vượt qua khó 
khăn, thử thách, đoàn kết 
hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ được giao; thiết 
thực chào mừng kỷ niệm 60 
năm Ngày thành lập BĐBP 
(03/3/1959 – 03/3/2019) và 
30 năm “Ngày Biên phòng 
toàn dân” (03/3/1989 – 
03/3/2019); thực sự xứng 
đáng là lực lượng nòng cốt, 
chuyên trách trong thế trận 
biên phòng toàn dân bảo vệ 
vững chắc chủ quyền an ninh 
biên giới quốc gia trong mọi 
tình huống.
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PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH CỦA THANH NIÊN TRONG 
PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

NGUYỄN THẾ HOÀN 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn

Trong thời kỳ mới, 
cùng với toàn dân, 
tuổi trẻ Hà Tĩnh hôm 

nay đang tiếp nối mạch 
nguồn, đóng góp trí tuệ, sức 
trẻ xây dựng quê hương, 
xứng đáng là lực lượng xung 
kích, sáng tạo trên mọi mặt 
trận, lĩnh vực của đời sống 
xã hội. Trong đó phong trào 
bảo vệ an ninh Tổ quốc được 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
xác định là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm, then 
chốt, từ đó đã tập trung chỉ 
đạo các cấp bộ Đoàn, đoàn 
viên thanh niên tham gia với 
nhiều mô hình hay, cách làm 
sáng tạo và đạt được nhiều 
kết quả được cấp ủy chính 
quyền địa phương và nhân 
dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác phối hợp tuyên 
truyền, giáo dục được tổ 
chức Đoàn triển khai bài 
bản, toàn diện từ giáo dục 
chính trị tư tưởng, giáo dục 
truyền thống, giáo dục pháp 
luật đến giáo dục đạo đức, lối 
sống cho thế hệ trẻ. Thông 
qua triển khai học tập, quán 
triệt, phổ biến nội dung các 
chủ trương, nghị quyết của 

Đảng; tổ chức các đợt sinh 
hoạt chính trị, sinh hoạt chủ 
đề, chủ điểm; các đợt hành 
hương về các di tích lịch 
sử, cách mạng hay tổ chức 
Chương trình “Khi Tổ quốc 
cần”, “Nghe Cựu chiến 
binh kể chuyện”, cuộc vận 
động “Nghĩa tình biên giới, 
hải đảo”, “Xuân Biên giới, 
Tết nghĩa tình”… đồng thời 
triển khai xây dựng, nhân 
rộng các mô hình giáo dục 
trong khối thanh thiếu nhi 
trường học thu hút đông đảo 
đoàn viên, thanh thiếu nhi 
tham gia như: mô hình “Giai 
điệu tự hào” đồng diễn hát 
và xếp hình bản đồ Tổ quốc 
Việt Nam, “Em yêu biển 
đảo quê hương”, “Em yêu 
lịch sử Việt Nam”, “Theo 
bước chân những người anh 
hùng”... Nhằm góp phần rèn 
luyện ý thức kỷ luật, kỹ năng 
sống và sớm hình thành ý 
thức yêu nước, lòng tự hào 
dân tộc cho đoàn viên, thanh 
thiếu nhi, từ năm 2012 đến 
nay Tỉnh đoàn đã phối hợp 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
chỉ đạo tổ chức thành công 
10 khóa “Học kỳ trong quân 

đội” với hơn 1.000 chiến sỹ 
nhí vào các dịp nghỉ hè.

Trước sự phát triển 
mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn đã chủ động chỉ 
đạo thành lập hệ thống các 
trang facebook chính thống 
của tổ chức Đoàn đến 100% 
cơ sở, đồng thời thành lập tổ 
công tác 224 nhằm nắm bắt 
dư luận, giám sát, phản biện 
các trang mạng xã hội, tăng 
cường mạng lưới giám sát, 
hệ thống mạng xã hội của 
21/21 huyện, thị, thành Đoàn 
và Đoàn trực thuộc, 581 cơ 
sở Đoàn. Chỉ đạo thường 
xuyên đăng tải, cập nhật 
các thông tin chính thống, 
nhắc nhở, chấn chỉnh các 
trường hợp thanh niên chia 
sẻ các nội dung thông tin 
thiếu tích cực, kích động và 
kêu gọi biểu tình trên mạng 
xã hội, qua hệ thống này đã 
góp phần lan tỏa các thông 
tin tích cực, xử lý các vi 
phạm, tạo ổn định tình hình 
thanh niên trong tham gia 
mạng xã hội, góp phần giữ 
ổn định chính trị chung. Bên 
cạnh đó, tổ chức Đoàn các 
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Lễ Khởi công xây dựng công trình cầu Kiểm soát trạm Biên phòng Cửa Nhượng

cấp sẵn sàng xông pha, đảm 
nhận những việc mới, việc 
khó, luôn có mặt kịp thời 
tại các điểm nóng, các địa 
bàn khó khăn tham gia giữ 
gìn ANTT, ATXH. Ngay sau 
khi xảy ra sự cố môi trường 
biển, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã nhanh chóng thành 
lập Tổ công tác vào cắm 
chốt tại các xã, phường của 
thị xã Kỳ Anh tổ chức tuyên 
truyền, vận động ĐVTN và 
nhân dân ổn định tư tưởng, 
không bị kích động tham 
gia gây rối; tuyên truyền, 
vận động bà con nhân dân 
tích cực tham gia bầu cử 
Quốc hội khóa XIV, HĐND 
các cấp. Thành lập các Đội 
thanh niên tình nguyện tại 
chỗ và chi viện phối hợp 

triển khai hiệu quả “Chiến 
dịch hãy làm sạch biển” gắn 
với thực hiện công tác tuyên 
truyền góp phần cùng cả hệ 
thống chính trị nhanh chóng 
ổn định tình hình, đảm bảo 
trật tự an toàn xã hội tại các 
điểm nóng. 

Các hoạt động tuổi trẻ 
tham gia giữ gìn, bảo vệ an 
ninh Tổ quốc được tổ chức 
thường xuyên, có chất lượng. 
Nhiều mô hình được triển 
khai có hiệu quả và sức lan 
tỏa sâu rộng, như: các diễn 
đàn “Nói không với bạo lực 
học đường”, “Tuổi trẻ với 
an toàn giao thông”;“Ngày 
Pháp luật”, ... Đặc biệt 
chương trình “Tuyên truyền 
giáo dục phạm nhân và 

giúp đỡ tái hoà nhập cộng 
đồng” do Tỉnh đoàn, Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh phối 
hợp với Trại giam Xuân Hà 
đã tổ chức các hoạt động tư 
vấn, trợ giúp pháp lý; khởi 
nghiệp, giới thiệu việc làm 
giúp các phạm nhân tái hoà 
nhập cộng đồng lập nghiệp, 
đồng thời trao đổi, định 
hướng tư tưởng, tâm lý cho 
các phạm nhân... Mặt khác, 
để phát triển kinh tế, bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biên 
giới quốc gia, tham gia xây 
dựng cơ sở tại địa bàn các 
xã vùng sâu, vùng xa, vùng 
biên giới, dân tộc thiểu số, tổ 
chức Đoàn các cấp đã triển 
khai các hoạt động thiết 
thực, có ý nghĩa như: tiếp 
tục củng cố, nâng cao hoạt 
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động các Làng thanh niên 
lập nghiệp, các Tổng đội 
TNXP - XDKT mới; tổ chức 
diễn đàn tuyên truyền phòng 
chống buôn lậu và gian lận 
thương mại, phòng chống 
ma túy tại các xã vùng giáp 
biên. Đồng thời triển khai 
có hiệu quả Cuộc vận động 
xây dựng “Xã ba không” 
trong ĐVTN giai đoạn 2013 
– 2017, in 2.000 cuốn sổ tay, 
xây dựng 256 pano tuyên 
truyền, lắp đặt 185 hòm thư 
tố giác tội phạm, phát 262 
đĩa tuyên truyền trên hệ 
thống loa phát thanh và gần 
20.000 tờ rơi tuyên truyền 
về An toàn giao thông, 
phòng chống ma túy, tệ nạn 
cờ bạc. Đến nay, trên địa bàn 
toàn tỉnh 100% huyện, thành 
phố, thị xã đã thành lập Đội 
thanh niên xung kích, ở một 
số địa phương công tác phối 
hợp với lực lượng Công an, 
dân phòng, dân quân tự vệ 
định kỳ tuần tra tại các điểm 
nóng được thực hiện tốt. 

Bên cạnh đó, thực 
hiện Nghị quyết liên tịch 
số 03/2010/NQLT ngày 
24/6/2010 của Bộ Công an 
và Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh về phối hợp 
hành động phòng, chống ma 
túy trong thanh thiếu niên 
giai đoạn 2010 - 2015, các 
cấp bộ đoàn đã triển khai 
nhiều mô hình hay, hiệu quả 
nhằm đẩy mạnh công tác 
phòng chống ma túy trong 

thanh, thiếu niên. Tiêu biểu 
như “CLB thanh niên phòng, 
chống ma túy”, “CLB cảm 
hóa cai nghiện”, “CLB giúp 
đỡ thanh niên chậm tiến”, ... 
duy trì thường xuyên công 
tác tuyên truyền, vận động 
thân nhân của các đối tượng 
nghiện ma túy, bị nhiễm 
HIV/AIDS đi cai nghiện 
và phổ biến kinh nghiệm 
phòng, tránh lây nhiễm HIV 
cho các đối tượng nghiện, 
người có HIV/AIDS trên địa 
bàn nhằm giảm thiểu nguy 
cơ phát sinh tội phạm từ 
những đối tượng này. 

Công tác phối hợp 
tuyển, gọi thanh niên nhập 
ngũ, động viên lực lượng 
dân quân tự vệ, dự bị động 
viên tham gia huấn luyện 
diễn tập đã được BTV Tỉnh 
đoàn quan tâm chỉ đạo, các 
cấp bộ Đoàn thường xuyên 
phối hợp chặt chẽ với cấp 
uỷ chính quyền, lực lượng 
chức năng triển khai thực 
hiện tốt công tác tuyên 
truyền, vận động thanh niên 
lên đường nhập ngũ đảm 
bảo chất lượng, chỉ tiêu; 
tổ chức các hoạt động giao 
lưu văn hoá, văn nghệ, gặp 
mặt, tặng quà, tiễn thanh 
niên lên đường làm nghĩa vụ 
quân sự; tham gia tốt các đợt 
huấn luyện, diễn tập quân 
sự, học tập bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng - an ninh. 
Công tác hậu phương quân 
đội, hỗ trợ thanh niên hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự trở 
về địa phương được các cấp 
bộ Đoàn thực hiện có hiệu 
quả bằng những việc làm 
thiết thực như: đảm nhận 
phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ 
Việt Nam Anh hùng, thăm 
hỏi tặng quà các đối tượng 
chính sách và người có công 
với cách mạng; từ năm 2012 
đến nay khởi công xây dựng 
565 nhà nhân ái trị giá gần 
18,5 tỷ đồng; tổ chức khám 
và cấp phát thuốc miễn phí 
cho 55.880 đối tượng chính 
sách, gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn với trị 
giá 7,6 tỷ đồng; tổ chức gặp 
mặt các nhân chứng lịch sử, 
thăm hỏi tặng quà các gia 
đình chính sách, thân nhân 
các thương binh, liệt sỹ... 
Đồng thời phối hợp tổ chức 
các hoạt động hỗ trợ, đồng 
hành, tạo việc làm cho hàng 
trăm thanh niên, bộ đội xuất 
ngũ. Thanh niên Hà Tĩnh 
trong giai đoạn hiện nay 
luôn được sự quan tâm đặc 
biệt của toàn xã hội, điều 
đó đã tạo ra môi trường hết 
sức thuận lợi để phát triển 
toàn diện, nhưng cũng đặt ra 
trách nhiệm cho thanh niên 
trong việc tích cực tham gia 
vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Trong thời 
gian tới, tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ 
tiếp tục nỗ lực, phấn đấu góp 
phần xây dựng quê hương và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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THỊ XÃ KỲ ANH: 
QUAN TÂM CÔNG TÁC ĐỐI THOẠI                                                                    

VÀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
DƯƠNG THANH HÒA                        

     Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh

 Xác định công tác đối thoại với nhân dân và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị nhằm kịp thời 
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, 
góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.   

Thời gian qua, công tác 
đối thoại, tiếp công 
dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo trên địa bàn thị xã 
đã được cấp ủy, chính quyền, 
các ban, ngành quan tâm 
thực hiện, nhất là giải quyết 
các vấn đề liên quan đến sự 
cố môi trường, bồi thường - 
tái định cư - giải phóng mặt 
bằng phục vụ các dự án, di 
dời chợ huyện (cũ), công tác 
đảm bảo an ninh trật tự ở các 

địa phương, đơn vị…
Lãnh đạo thị xã đã thực 

hiện tốt việc tiếp công dân 
định kỳ, đột xuất theo đúng 
quy định; nhất là vào ngày 
05 và 20 hàng tháng đồng 
chí Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch 
HĐND thị xã và đồng chí 
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND 
thị xã tham gia cùng với các 
ngành liên quan tiếp công 
dân, tổ chức các cuộc đối 
thoại trực tiếp với công dân, 

lắng nghe ý kiến của công 
dân để xem xét, giải quyết 
từng vấn đề để có quyết định 
thấu tình đạt lý; đảm bảo hài 
hòa giữa lợi ích của Nhà 
nước và lợi ích chính đáng 
của người dân; nâng cao vai 
trò, trách nhiệm của từng 
cá nhân, ban ngành trong 
giải quyết vụ việc. Các ban, 
ngành thị xã luôn nghiêm 
túc, có trách nhiệm trong 
công tác tiếp công dân gắn 
với giải quyết khiếu nại, tố 
cáo. Các vụ việc khiếu nại, 
tố cáo đều được kiểm tra, rà 
soát, đôn đốc giải quyết một 
cách hiệu quả. Những kiến 
nghị của công dân mới phát 
sinh đều được cấp ủy, chính 
quyền tập trung chỉ đạo giải 
quyết kịp thời. Các vụ việc 
phức tạp kéo dài, tồn đọng 
đều được rà soát kỹ lưỡng, 
xem xét giải quyết theo quy 
định của pháp luật. 

Từ khi thành lập đến 
nay, thị xã đã tiếp 247 lượt 
với 2.792 công dân, trong 

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân
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đó có 24 đoàn đông người 
với 1.714 công dân; tiếp 
thường xuyên 208 lượt với 
2.406 công dân, tiếp định 
kì 39 lượt với 386 công 
dân; Nội dung kiến nghị, 
phản ánh chủ yếu liên quan 
đến công tác bồi thường, di 
dời tái định cư, giải phóng 
mặt bằng, không đồng tình 
với việc phá bỏ chợ cũ di 
dời đến chợ mới; các tranh 
chấp đất đai, việc cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, xác định nguồn gốc đất 
trên địa bàn các xã, phường, 
tập trung ở các phường Sông 
Trí, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ 
Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long 
và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Nam, 
Kỳ Hoa...

Hoạt động đối thoại với 
nhân dân thể hiện rõ nhất 
trong quá trình giải quyết 
đơn thư; đã thực hiện nhiều 
cuộc đối thoại, thông qua 
hoạt động đối thoại nhiều 
vấn đề thắc mắc của nhân 
dân được các bên và lãnh 
đạo cấp ủy, chính quyền giải 
đáp cụ thể; hoạt động đối 
thoại với nhân dân thực sự 
mang lại hiệu quả, góp phần 
ổn định tình hình, đảm bảo 
an ninh trật tự trên địa bàn. 
Bên cạnh đó, lãnh đạo thị 
xã và các ban, ngành liên 
quan đã đồng hành cùng với 
người dân kiến nghị đến các 
cấp có thẩm quyền về những 
nguyện vọng chính đáng của 
nhân dân. Đặc biệt, kể từ khi 

xảy ra sự cố môi trường, 
các hộ dân trên địa bàn bị 
ảnh hưởng đã có nhiều đoàn 
đông người đến kiến nghị, 
phản ánh đến cấp uỷ, chính 
quyền các cấp đề nghị được 
bồi thường thiệt hại. Sau khi 
nhà nước có chủ trương bồi 
thường, việc kê khai, rà soát 
các đối tượng để bồi thường, 
hỗ trợ đã được cấp uỷ, chính 
quyền các cấp triển khai về 
tận thôn xóm, tổ dân phố để 
tổ chức thực hiện. Thị xã đã 
nhận gần 1.000 đơn thư kiến 
nghị, phản ánh của các đối 
tượng liên quan đến công 
tác bồi thường do ảnh hưởng 
của sự cố môi trường gửi 
đến, đã tập trung giải quyết, 
đến nay cơ bản ổn định.

 Cùng với đó, đội ngũ 
cán bộ, nhân viên làm công 
tác tiếp công dân tích cực 
tuyên truyền, vận động, giải 
thích, hướng dẫn, không 
để công dân khiếu nại vượt 
cấp; nhất là Chỉ thị số 35-
CT/TW, ngày 26 tháng 5 
năm 2014 của Bộ Chính trị 
về tăng cường sự lãnh đạo 
của Ðảng đối với công tác 
tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. Nội dung 
tiếp công dân được chuẩn bị 
đầy đủ. Cán bộ làm công tác 
giải quyết khiếu nại, tố cáo 
thực hiện nghiêm kỷ luật, 
kỷ cương, trách nhiệm với 
công việc của mình, xem xét 
giải quyết các vụ việc đúng 
thời gian quy định; thời gian 

chuyển văn bản trả lời công 
dân được đẩy nhanh hơn.

Cùng với công tác tiếp 
công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của cơ quan chính 
quyền thì các tổ chức chính 
trị - xã hội cũng xác định rõ 
trách nhiệm của mình trong 
công tác tiếp công dân và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Nhờ vậy đã có sự chủ động 
trong việc phối hợp và đạt 
được hiệu quả tích cực; tình 
hình khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh trên địa bàn 
đã giảm về số lượng, không 
còn gay gắt, phức tạp như 
trước đây. Số lượt công dân 
khiếu nại, tố cáo vượt cấp, 
đến trụ sở tiếp công dân 
của tỉnh, Ban Tiếp công dân 
Trung ương Đảng và Nhà 
nước giảm đáng kể... Qua 
đó góp phần giữ vững ổn 
định an ninh chính trị trật tự 
trên địa bàn. Thị ủy, UBND 
thị xã thực hiện các biện 
pháp tăng cường chỉ đạo 
đẩy mạnh công khai, minh 
bạch trong việc xây dựng, 
ban hành cơ chế chính sách; 
trong hoạt động của các cơ 
quan hành chính nhà nước, 
các tổ chức, đơn vị gắn với 
cải cách thủ tục hành chính, 
tập trung vào các lĩnh vực 
nhạy cảm dễ xảy ra sai 
phạm, tiêu cực, tham nhũng 
như đầu tư xây dựng cơ bản, 
tài chính - ngân sách, đất 
đai, tài nguyên khoáng sản, 
công tác tổ chức cán bộ, 
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tuyển dụng.
Tuy nhiên, bên cạnh 

những kết quả đạt được thì 
công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo còn 
có một số hạn chế. Công 
tác quản lý nhà nước về tiếp 
công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo chưa thật sự chủ 
động trong nắm bắt tình 
hình, xử lý kịp thời các vụ 
việc ngay từ khi mới phát 
sinh; thời gian kiểm tra xác 
minh, giải quyết một số vụ 
việc khiếu nại còn kéo dài. 
Một số đơn vị chưa làm 
tốt công tác thanh tra trách 
nhiệm thực hiện pháp luật 
về tiếp dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo nhằm kịp thời 
khắc phục, chấn chỉnh, nâng 
cao chất lượng công tác tiếp 
công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo ở cơ sở. Công tác 
quản lý nhà nước trên một 
số lĩnh vực, một số nơi vẫn 
còn nhiều hạn chế, để xảy ra 
sai phạm, khuyết điểm làm 
phát sinh khiếu nại, tố cáo,..

Để công tác đối thoại, 
tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại tố cáo đạt kết quả 
tốt, khắc phục những hạn 
chế còn tồn tại; đồng thời 
giải quyết kịp thời, dứt điểm 
để các vụ khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh, góp 
phần giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự ATXH, tạo lòng 
tin của nhân dân đối với 
Đảng, Nhà nước, trong thời 
gian tới, cấp ủy, chính quyền 

thị xã Kỳ Anh cần phải thực 
hiện đồng bộ các giải pháp 
chủ yếu sau đây:  

Thứ nhất, tiếp tục tăng 
cường, làm tốt công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về khiếu nại, tố cáo; bồi 
dưỡng nâng cao năng lực 
cán bộ, công chức trực tiếp 
làm công tác tiếp công dân 
giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
thường xuyên bám sát cơ sở, 
lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân.

Thứ hai, tăng cường đối 
thoại với công dân trong quá 
trình giải quyết khiếu nại, 
nhất là khi triển khai thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ, giải 
phóng mặt bằng các dự án. 
Tập trung rà soát, thẩm tra 
lại để xem xét, giải quyết 
dứt điểm các vụ việc khiếu 
nại phức tạp kéo dài… 
không để các khiếu nại, tố 
cáo tác động xấu đến tình 
hình an ninh trật tự; hiệu 
lực, hiệu quả chỉ đạo, quản 
lý, điều hành của cấp ủy, 
chính quyền địa phương.

Thứ ba, cấp ủy, chính 
quyền các cấp cần có phương 
án củng cố, kiện toàn tổ 
chức bộ máy và đội ngũ cán 
bộ, công chức làm công tác 
tiếp dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân. 
Tăng cường cơ sở vật chất, 
chú trọng tập huấn nâng cao 
năng lực, trình độ, tinh thần 
trách nhiệm của đội ngũ cán 

bộ tiếp công dân.
Thứ tư, tăng cường và 

phát huy trách nhiệm của các 
cấp ủy Đảng, chính quyền 
trong giải quyết khiếu nại, tố 
cáo; thủ trưởng các cơ quan 
nhà nước tăng cường trách 
nhiệm trong tiếp công dân, 
xem xét, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân; cải 
cách hành chính, đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí. Cần phải coi hiệu 
quả giải quyết khiếu nại, tố 
cáo là một tiêu chuẩn quan 
trọng để đánh giá năng lực, 
hiệu quả công tác của cấp 
ủy, chính quyền, người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
và cán bộ, công chức. Chú 
trọng chấn chỉnh công tác 
quản lý nhà nước thông qua 
thanh tra trách nhiệm và xử 
lý trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan hành 
chính các cấp không thực 
hiện việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân 
hoặc giải quyết không đúng 
quy định của pháp luật. 

Thứ năm, cần phát huy 
vai trò của các tổ chức chính 
trị - xã hội, đoàn thể trong 
công tác hòa giải, giải quyết 
những vấn đề thuộc lợi ích 
chính đáng của công dân; 
tăng cường việc giám sát 
của Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể quần chúng trong 
công tác giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân.
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ĐẤU TRANH CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”  TRÊN LĨNH 
VỰC  TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

NGÔ XUÂN NINH
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê

“Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản của các thế lực thù địch và phản động nhằm 
chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế 
xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trong đó tư tưởng, văn hóa được xác định là khâu 
đột phá của chiến lược này. 

Hiện nay, huyện Hương 
Khê có trên 15.000 
người sử dụng internet 

và các mạng xã hội. Bên 
cạnh những thông tin bổ 
ích, có giá trị, internet và 
các mạng xã hội cũng xuất 
hiện nhiều thông tin có nội 
dung xấu, độc; các thế lực 

thù địch đã lợi dụng internet, 
các mạng xã hội để truyền 
bá, đăng tải những thông 
tin bịa đặt, xuyên tạc đường 
lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, kích động nhân 
dân khiếu kiện, cản trở hoạt 
động của cấp ủy và chính 

quyền các cấp, thúc đẩy 
quá trình “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ; 
một bộ phận cán bộ, người 
dân thiếu hiểu biết về mạng 
xã hội và luật pháp, đã vô 
tình tiếp tay truyền tải các 
thông tin xấu, độc. Tuy vậy, 
thời gian qua, dưới sự lãnh 

Đ/c Võ Trọng Hải, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với huyện Hương Khê về công tác nội chính
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đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự 
điều hành quản lý của chính 
quyền các cấp, sự thống 
nhất về ý chí và hành động 
của cả hệ thống chính trị và 
quần chúng nhân dân, nên 
công tác đấu tranh chống 
âm mưu, hoạt động “diễn 
biến hoà bình” trên lĩnh vực 
tư tưởng, văn hóa đạt được 
những kết quả tích cực.

Trước âm mưu, thủ đoạn 
của các thế lực thù địch, các 
cấp ủy đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 
các cấp đã tăng cường công 
tác tuyên truyền, quán triệt 
sâu rộng trong cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên 
và nhân dân về Nghị quyết 
Trung ương 8 (khoá IX) về 
“Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới”; Thông 
báo Kết luận 94 của Ban Bí 
thư khóa IX; Chỉ thị 34-CT/
TW của Ban Bí thư (khoá 
X) về tăng cường cuộc đấu 
tranh chống âm mưu, hoạt 
động “diễn biến hoà bình” 
của các thế lực thù địch 
trên lĩnh vực tư tưởng, văn 
hóa trong tình hình mới;… 
Ban Chỉ đạo cuộc đấu tranh 
chống âm mưu, hoạt động 
“diễn biến hoà bình” trên 
lĩnh vực tư tưởng, văn hóa 
(gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94) 
từ huyện đến cơ sở đã đẩy 
mạnh công tác thông tin 
tuyên truyền nhằm nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân 

dân về chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, nhất là 
các vấn đề liên quan đến sự 
cố môi trường biển, dự thảo 
Luật Đơn vị kinh tế đặc biệt, 
Luật An ninh mạng, các vụ 
việc liên quan đến đất đai, 
tôn giáo, về chủ trương xây 
dựng khu xử lý chất thải rắn 
của huyện... Phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan báo chí 
trên địa bàn tỉnh, nhất là Báo 
Hà Tĩnh, Đài Phát thanh – 
Truyền hình tỉnh trong công 
tác thông tin, tuyên truyền; 
đấu tranh, phản bác những 
thông tin xuyên tạc, kích 
động, cản trở hoạt động 
của cấp ủy, chính quyền địa 
phương. Tăng cường chỉ 
đạo, nắm tình hình, dư luận 
xã hội, kịp thời định hướng 
tư tưởng, định hướng tuyên 
truyền; giải quyết các vấn đề 
bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. 
Ban hành các văn bản chỉ 
đạo đảm bảo an ninh, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên internet và các 
mạng xã hội, Ban Chỉ đạo 94 
huyện đã thành lập Tổ giúp 
việc và nhóm chuyên gia, 
lực lượng đấu tranh, phản 
bác các luận điệu xuyên 
tạc, thông tin xấu, độc; chỉ 
đạo các địa phương, đơn vị 
thường xuyên đăng tải các 
tin, bài, chia sẻ gương người 
tốt, việc tốt, các thông tin 
chính thống, khoa học đến 
cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân, chủ yếu 
thông qua trang Thông tin 
điện tử huyện và trang thông 
tin điện tử các xã, thị trấn, 
tài khoản facebook cá nhân, 
nhóm. Những thông tin trên 
được hàng ngàn người đồng 
tình, chia sẻ, tạo hiệu ứng tốt 
trong định hướng dư luận.   

Bên cạnh kết quả đạt 
được, công tác đấu tranh 
chống âm mưu, hoạt động 
“diễn biến hoà bình” trên 
lĩnh vực tư tưởng, văn hóa 
vẫn còn bộc lộ một số hạn 
chế. Công tác tuyên truyền 
thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị một số lĩnh vực hiệu quả 
chưa cao; nắm tình hình dư 
luận, diễn biến tư tưởng có 
lúc còn chậm. Nhận thức 
của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên và người dân về 
âm mưu, thủ đoạn “diễn biến 
hoà bình” chưa đầy đủ. Việc 
phản bác các luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc, kích động 
của các thế lực thù địch trên 
internet, các mạng xã hội, 
phương tiện thông tin đại 
chúng tuy có chuyển biến 
tích cực nhưng tính chiến 
đấu, tính hiệu quả chưa cao.

Thời gian tới, tình hình 
thế giới, trong nước, trong 
huyện bên cạnh những 
thuận lợi vẫn còn nhiều khó 
khăn, thách thức. Bốn nguy 
cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn 
tồn tại, trong đó có nguy cơ 
“diễn biến hoà bình” của các 
thế lực thù địch nhằm chống 
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phá nước ta; tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong một bộ phận cán 
bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và tệ quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí diễn 
biến phức tạp, đạo đức xã 
hội có mặt xuống cấp, đáng 
lo ngại, làm giảm lòng tin 
của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân đối với Đảng và 
Nhà nước. Để chủ động 
nâng cao hiệu quả của công 
tác phòng, chống, đấu tranh, 
ngăn chặn, làm thất bại âm 
mưu, hoạt động “diễn biến 
hoà bình” trên lĩnh vực tư 
tưởng, văn hóa, cần quan 
tâm thực hiện một số nhiệm 
vụ, giải pháp sau:

Một là, tập trung chỉ 
đạo, thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền các nhiệm vụ 
chính trị, phát triển kinh tế 
- xã hội trên địa bàn. Tăng 
cường công tác tuyên truyền 
nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trong đấu tranh 
chống “diễn biến hoà bình” 
nói chung, trên lĩnh vực tư 
tưởng, văn hóa nói riêng. 
Đẩy mạnh công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, gắn với 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 
05-CT/TW, ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị về học tập, 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; 
chú trọng xây dựng, nhân 

rộng các mô hình, điển hình 
tiên tiến.

Hai là, tiếp tục làm tốt 
công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, nhất là việc thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XII; nâng cao chất 
lượng sinh hoạt của các tổ 
chức đảng, chi đoàn, chi hội; 
đẩy mạnh tự phê bình và phê 
bình. Chấp hành nghiêm túc 
các quy định về bảo vệ chính 
trị nội bộ, quy chế phát ngôn 
và cung cấp thông tin. Triển 
khai thực hiện quyết liệt, 
có hiệu quả các nghị quyết, 
chỉ thị của Trung ương, của 
tỉnh, của huyện. 

Ba là, tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện Kết luận số 94-
KL/TW tại các tổ chức Đảng, 
đoàn thể, địa phương, đơn 
vị. Chủ động nắm chắc tình 
hình, nhất là ở các địa bàn 
trọng điểm; kịp thời giải 
quyết các vụ việc phát sinh 
từ cơ sở. Đảm bảo an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn.

Bốn là, chỉ đạo và thực 
hiện tốt công tác quản lý nhà 
nước về văn hóa, dân tộc, 
tôn giáo; làm tốt công tác 
phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí. Phát huy vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể trong tuyên truyền, 
vận động đoàn viên, hội 
viên và các tầng lớp nhân 
dân thực hiện các phong trào 

thi đua yêu nước, xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân.

Năm là, coi trọng việc 
đầu tư cơ sở vật chất - kỹ 
thuật, từng bước hiện đại 
hoá các phương tiện phục 
vụ công tác đấu tranh chống 
âm mưu, hoạt động “diễn 
biến hoà bình”; các phần tử 
chống đối, cơ hội chính trị.

Chiến lược “diễn biến 
hòa bình” trên lĩnh vực tư 
tưởng, văn hóa là âm mưu, 
thủ đoạn hết sức nguy hiểm, 
thâm độc. Xét về nội dung 
tuy không mới, nhưng về thủ 
đoạn, cách thức tiến hành thì 
chúng có sự điều chỉnh; hoạt 
động tuyên truyền, chống 
phá của các thế lực thù địch 
tập trung vào đối tượng chủ 
yếu là thế hệ trẻ, các doanh 
nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, 
nhà báo; đi sâu vào vùng 
nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa, vùng có đồng bào dân 
tộc thiểu số, tôn giáo; chúng 
lợi dụng triệt để các phần tử 
cực đoan, bất mãn, tội phạm 
và tệ nạn xã hội để phục vụ 
cho mục đích chống phá 
trên tất cả các phương diện, 
nhất là liên quan đến các sự 
kiện, vấn đề mà nhân dân 
quan tâm. Bởi vậy, hơn lúc 
nào hết, chúng ta cần đề cao 
cảnh giác, nhận diện đúng 
và chủ động đấu tranh làm 
thất bại âm mưu, hành động 
chống phá của các thế lực 
thù địch.
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LUẬT AN NINH MẠNG LÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG                 
ĐỂ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA

TRẦN TIẾN DŨNG
Chủ tịch Hội Luật gia Hà Tĩnh

Ngày 12 tháng 6 năm 
2018, Quốc hội đã 
biểu quyết thông 

qua Luật An ninh mạng, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01 
tháng 01 năm 2019. Luật có 
7 chương, 43 điều quy định 
về hoạt động bảo vệ an ninh 
quốc gia và bảo đảm trật tự 
an toàn xã hội trên không 
gian mạng; trách nhiệm của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan; là cơ sở pháp 
lý quan trọng để bảo vệ an 
ninh quốc gia, xử lý hành 
vi vi phạm pháp luật, bảo 
vệ hệ thống thông tin quan 
trọng về an ninh quốc gia 
và phòng, chống tấn công 
mạng.

Theo quy định tại khoản 
1, Điều 2 thì an ninh mạng 
được hiểu là sự bảo đảm 
hoạt động trên không gian 
mạng không gây phương hại 
đến an ninh quốc gia, trật tự, 
an toàn xã hội, quyền và lợi 
ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân và tại khoản 
2, Điều 2 về bảo vệ an ninh 
mạng là phòng ngừa, phát 
hiện, ngăn chặn, xử lý hành 
vi xâm phạm an ninh mạng.

Trong phạm vi bài viết 

này, chỉ tập trung đề cập bốn 
nội dung quy định chủ yếu 
và quan trọng sau đây:

Thứ nhất, Luật quy 
định hệ thống thông tin 
quan trọng về an ninh quốc 
gia (Điều 10, Chương II) 
là hệ thống thông tin khi 
bị sự cố, xâm nhập, chiếm 
quyền điều khiển, làm sai 
lệch, gián đoạn, ngưng trệ, 
tê liệt, tấn công hoặc phá 
hoại sẽ xâm phạm nghiêm 
trọng an ninh mạng. Tiếp đó 
quy định cụ thể 8 hệ thống 
thông tin quan trọng về an 
ninh quốc gia, bao gồm: (1) 
thông tin quân sự, an ninh, 
ngoại giao, cơ yếu; (2) thông 
tin lưu trữ, xử lý thông tin 
thuộc bí mật Nhà nước; 
(3) thông tin phục vụ lưu 
giữ, bảo quản hiện vật, tài 
liệu có giá trị đặc biệt quan 
trọng; (4) thông tin phục vụ 
bảo quản vật liệu, chất đặc 
biệt nguy hiểm đối với con 
người, môi trường sinh thái; 
(5) thông tin phục vụ bảo 
quản, chế tạo, quản lý cơ sở 
vật chất đặc biệt quan trọng 
khác liên quan đến an ninh 
quốc gia; (6) thông tin quan 
trọng phục vụ hoạt động của 

cơ quan, tổ chức ở Trung 
ương; (7) thông tin quốc gia 
thuộc lĩnh vực năng lượng, 
tài chính, ngân hàng, viễn 
thông, giao thông vận tải, tài 
nguyên và môi trường, hóa 
chất, y tế, văn hóa, báo chí; 
(8) điều khiển và giám sát 
tự động tại công trình quan 
trọng liên quan đến an ninh 
quốc gia, mục tiêu quan 
trọng về an ninh quốc gia.

Để đảm bảo an ninh 
mạng đối với hệ thống 
thông tin quan trọng về an 
ninh quốc gia, tại Điều 11, 
Luật này quy định cụ thể về 
thẩm định an ninh mạng là 
hoạt động xem xét, đánh giá 
những nội dung về an ninh 
mạng để làm cơ sở cho việc 
quyết định xây dựng hoặc 
nâng cấp hệ thống thông tin; 
Điều 12 quy định về đánh 
giá điều kiện an ninh mạng; 
Điều 13 quy định về kiểm 
tra an ninh mạng; Điều 14 
quy định giám sát an ninh 
mạng và Điều 15 quy định 
về ứng phó, khắc phục sự cố 
về an ninh mạng đối với hệ 
thống thông tin quan trọng 
về an ninh quốc gia.

Thứ hai, tại Điều 8 
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Luật quy định các hành vi 
bị nghiêm cấm về an ninh 
mạng, theo đó có 6 khoản cụ 
thể sau:

Tại khoản 1 quy định 
cấm sử dụng không gian 
mạng để thực hiện các hành 
vi sau đây: (1) Vi phạm pháp 
luật về an ninh quốc gia, 
trật tự an toàn xã hội (được 
quy định cụ thể tại Điều 18 
Luật này); (2) Tổ chức, hoạt 
động, cấu kết, xúi giục, mua 
chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào 
tạo, huấn luyện người chống 
Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam; (3) 
Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận 
thành tựu cách mạng, phá 
hoại khối đại đoàn kết dân 
tộc, xúc phạm tôn giáo, phân 
biệt đối xử về giới, phân biệt 
chủng tộc; (4) Thông tin 
sai sự thật gây hoang mang 
trong nhân dân, gây thiệt hại 
cho hoạt động kinh tế - xã 
hội, gây khó khăn cho hoạt 
động của cơ quan nhà nước 
hoặc người thi hành công 
vụ, xâm phạm quyền và lợi 
ích hợp pháp của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác; (5) 
Hoạt động mại dâm, tệ nạn 
xã hội, mua bán người; đăng 
tải thông tin dâm ô, đồi trụi, 
tội ác; phá hoại thuần phong, 
mỹ tục của dân tộc, đạo đức 
xã hội, sức khỏe cộng đồng; 
(6) Xúi giục, lôi kéo, kích 
động người khác phạm tội.

Tại khoản 2 quy định 
thực hiện tấn công mạng, 

khủng bố mạng, gián điệp 
mạng, tội phạm mạng; gây 
sự cố, tấn công, xâm nhập, 
chiếm quyền điều khiển, làm 
sai lệch, gián đoạn, ngừng 
trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ 
thống thông tin quan trọng 
về an ninh quốc gia.

Khoản 3 quy định sản 
xuất, đưa vào sử dụng công 
cụ, phương tiện, phần mềm 
hoặc có hành vi cản trở, 
gây rối loạn hoạt động của 
mạng viễn thông, mạng 
internet, mạng máy tính, hệ 
thống thông tin, hệ thống xử 
lý và điều khiển thông tin, 
phương tiện điện tử; phát 
tán chương trình tin học gây 
hại cho hoạt động của mạng 
viễn thông, mạng Internet, 
mạng máy tính, hệ thống 
thông tin, hệ thống xử lý và 
điều khiển thông tin, cơ sở 
dữ liệu, phương tiện điện tử 
của người khác.

Khoản 4 quy định chống 
lại hoặc cản trở hoạt động 
của lực lượng bảo vệ an ninh 
mạng; tấn công, vô hiệu hóa 
trái pháp luật làm mất tác 
dụng biện pháp bảo vệ an 
ninh mạng.

Khoản 5 quy định về 
lợi dụng hoặc lạm dụng 
hoạt động bảo vệ an ninh 
mạng để xâm phạm chủ 
quyền, lợi ích an ninh quốc  
gia, trật tự, an toàn xã hội, 
quyền và lợi ích hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân hoặc để trực lợi.
Khoản 6 quy định các 

hành vi khác vi phạm quy 
định của luật này.

Luật An ninh mạng quy 
định người nào có hành vi vi 
phạm quy định của Luật này 
thì tùy theo tính chất, mức độ 
vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, 
xử lý vi phạm hành chính 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật (Điều 9)

Thứ ba, tại Điều 16 
Luật này quy định về phòng 
ngừa, xử lý thông tin trên 
không gian mạng có nội 
dung tuyên truyền chống 
Nhà nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam; kích 
động gây bạo loạn, phá rối 
an ninh, gây rối trật tự công 
cộng; làm nhục, vu khống; 
xâm phạm trật tự quản lý 
kinh tế. Một số nội dung quy 
định cụ thể trong các khoản 
của điều luật này như sau:

- Tuyên truyền, xuyên 
tạc, phỉ báng chính quyền 
nhân dân.

- Chiến tranh tâm lý, 
kích động chiến tranh xâm 
lược, chia rẽ, gây thù hận 
giữa các dân tộc, tôn giáo và 
nhân dân các nước.

- Xúc phạm dân tộc, 
quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, 
vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, 
anh hùng dân tộc.

- Kêu gọi, vận động, xúi 
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(Xem tiếp theo trang 30)

giục, đe dọa, gây chia rẽ, 
tiến hành hoạt động vũ trang 
hoặc dùng bạo lực nhằm 
chống chính quyền nhân 
dân.

- Kêu gọi, vận động, xúi 
giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập 
đông người gây rối, chống 
người thi hành công vụ, cản 
trở hoạt động của cơ quan, 
tổ chức gây mất ổn định về 
an ninh, trật tự.

- Xúc phạm nghiêm 
trọng danh dự, uy tín, nhân 
phẩm của người khác,

- Thông tin bịa đặt, sai 
sự thật, xâm phạm danh dự, 
uy tín, nhân phẩm hoặc gây 
thiệt hại đến quyền và lợi 
ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác.

- Thông tin bịa đặt, sai 
sự thật về sản phẩm, hàng 
hóa, tiền, trái phiếu, tín 
phiếu, công trái, séc và các 
loại giấy tờ có giá trị khác.

- Thông tin bịa đặt, sai 
sự thật trong lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng, thương 
mại điện tử, thanh toán điện 
tử, kinh doanh tiền tệ, huy 
động vốn, kinh doanh đa 
cấp, chứng khoán.

- Thông tin trên không 
gian mạng có nội dung bịa 
đặt, sai sự thật gây hoang 
mạng trong nhân dân, gây 
thiệt hại cho hoạt động kinh 
tế - xã hội, gây khó khăn cho 
hoạt động của cơ quan nhà 
nước hoặc người thi hành 

công vụ, xâm phạm quyền 
và lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khác.

Từ Điều 17 đến Điều 
22 Luật quy định về phòng 
chống gián điệp mạng, bảo 
vệ thông tin bí mật Nhà 
nước, bí mật công tác, bí 
mật kinh doanh, bí mật cá 
nhân, bí mật gia đình và đời 
sống riêng tư trên không 
gian mạng; về phòng, chống 
hành vi sử dụng không gian 
mạng, công nghệ thông tin, 
phương tiện điện tử để vi 
phạm pháp luật về an ninh 
quốc gia và trật tự an toàn 
xã hội; về phòng, chống tấn 
công mạng; về phòng, chống 
khủng bố mạng; về phòng 
ngừa, xử lý tình huống nguy 
hiểm về an ninh mạng; về 
đấu tranh bảo vệ an ninh 
mạng.

Luật yêu cầu lực lượng 
chuyên trách bảo vệ an ninh 
mạng và các cơ quan có thẩm 
quyền khi phát hiện thông 
tin trên không gian mạng có 
nội dung vi phạm thì ngăn 
chặn, yêu cầu tạm ngừng, 
ngừng cung cấp thông tin 
mạng; đình chỉ, tạm đình 
chỉ các hoạt động thiết lập, 
cung cấp và sử dụng mạng 
viễn thông, internet, sản 
xuất và sử dụng thiết bị phát, 
thu phát sóng vô tuyến; yêu 
cầu xóa bỏ truy cập, xóa bỏ 
thông tin trái pháp luật hoặc 
thông tin sai sự thật; đình 
chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu 

cầu ngừng hoạt động của hệ 
thống thông tin, thu hồi tên 
miền. Doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ trên mạng viễn 
thông, mạng internet, các 
dịch vụ gia tăng trên không 
gian mạng và chủ quản hệ 
thống thông tin có trách 
nhiệm phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan chức năng để xử 
lý các hành vi vi phạm.

 Thứ tư, liên quan quy 
định bảo đảm thông tin trên 
không gian mạng, Luật yêu 
cầu các doanh nghiệp trong 
nước và các doanh nghiệp 
nước ngoài khi cung cấp 
các dịch vụ trên mạng viễn 
thông, mạng internet và các 
dịch vụ gia tăng trên không 
gian mạng tại Việt Nam có 
trách nhiệm xác thực thông 
tin khi người dùng đăng ký 
tài khoản số; bảo mật thông 
tin, tài khoản của người 
dùng; cung cấp thông tin 
người dùng cho lực lượng 
chuyên trách bảo vệ an ninh 
mạng thuộc Bộ Công an khi 
có yêu cầu bằng văn bản để 
phục vụ cho điều tra, xử lý 
hành vi vi phạm pháp luật 
vệ an ninh mạng. Nếu các 
doanh nghiệp nói trên có 
hoạt động thu thập, khai 
thác, phân tích, xử lý dữ liệu 
về thông tin cá nhân, dữ liệu 
về mối quan hệ của người 
sử dụng dịch vụ, dữ liệu do 
người sử dụng dịch vụ tại... 
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HÀ TĨNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG 
 AN NINH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG

Trung tá NGUYỄN ĐĂNG MONG
Ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là địa bàn 
chiến lược quan 
trọng của quân khu 

4; là trọng điểm quốc phòng 
của cả nước; Tuy nhiên quá 
trình xử lý một số bộ phận 
còn thờ ơ cho rằng Quốc 
phòng là của Quân đội, An 
ninh là của Công an. Bồi 
dưỡng kiến thức Quốc phòng 
– An ninh (KTQPAN) cho 
các đối tượng là việc làm 
quan trọng, thường xuyên 
của cấp ủy Đảng, chính 

quyền và các ban ngành, 
đoàn thể nhằm tạo ra sự 
thống nhất cao trong nhận 
thức và hành động. Mỗi cán 
bộ, đảng viên và nhân dân 
nắm chắc quan điểm của 
Đảng, Nhà nước về nhiệm 
vụ QPAN, là nhân tố quan 
trọng trong việc định hướng 
dư luận; tập trung xử lý có 
hiệu quả các tình huống xảy 
ra trên địa bàn. 

Để công tác bồi dưỡng 
KTQPAN đi đúng hướng, 

có nề nếp, hiệu quả cao cấp 
ủy, chính quyền từ tỉnh đến 
cơ sở đã quán triệt sâu sắc 
hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới; 
Chỉ thị số 12- CT/TW ngày 
03/05/2007 của Bộ Chính trị 
về “Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác 
giáo dục quốc phòng - an 
ninh trong tình hình mới”; 
Luật giáo dục QP AN; Nghị 
định 13/2014/NĐ của Chính 

Bế mạc Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 khóa 86

25Số 15 - Tháng 10/2018



phủ “Quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành Luật 
giáo dục Quốc phòng và An 
ninh” và các văn bản hướng 
dẫn của cấp trên. 

Với vai trò là cơ quan 
thường trực Hội đồng 
GDQPAN, Bộ CHQS tỉnh 
chủ động tham mưu đề 
xuất cho Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành các 
văn bản chỉ đạo; đồng thời 
phối hợp với các cơ quan, 
ban, ngành khảo sát các đối 
tượng; tham mưu mở các 
lớp bồi dưỡng KTQPAN 
theo đúng nội dung, chương 
trình quy định, bám sát kế 
hoạch, chỉ tiêu; thông báo, 
triển khai kế hoạch sớm để 
cơ quan đơn vị bố trí thời 
gian, đối tượng chủ động 
sắp xếp công việc tham gia 
đúng thành phần, thời gian. 
Phối hợp với Ban thường 
trực Hội đồng GDQP Trung 
ương, Ban Tôn giáo Chính 
phủ làm tốt công tác tổ chức 
bồi dưỡng KTQPAN cho 
chức sắc, chức việc, nhà tu 
hành, người đứng đầu các tổ 
chức tôn giáo trên địa bàn 
Quân khu 4 tại Hà Tĩnh.  

Kết quả cụ thể từ đầu 
năm đến nay: Đã giới thiệu, 
cử 27 đ/c cán bộ đối tượng 
2 tham gia 03 khóa bồi 
dưỡng; 19 đ/c tham gia 02 
khóa bồi dưỡng KTQPAN 
tại trường quân sự quân khu 
đạt 102% chỉ tiêu; tổ chức 
04 lớp bồi dưỡng đối tượng 

3 tại trường quân sự tỉnh, 
quân số 362/343 đạt 106%. 
Chỉ đạo Hội đồng GDQPAN 
các huyện tổ chức 34 lớp bồi 
dưỡng KTQPAN, 4.373 đ/c 
tham gia đạt 109%; 15 lớp 
cập nhật KTQPAN 2.303 đ/c 
tham gia. Huyện Kỳ Anh, 
thành phố Hà Tĩnh tổ chức 
02 lớp bồi dưỡng cho chức 
việc tôn giáo, trưởng các 
dòng họ 263 vị; vận động 07 
linh mục, 14 vị đại đức tham 
gia lớp bồi dưỡng KTQPAN 
do trung ương tổ chức tại Hà 
Tĩnh. Mở 01 lớp bồi dưỡng 
cho 140 chủ phương tiện 
tàu thuyền và ngư dân hoạt 
động trên biển của huyện 
Kỳ Anh. Công an cử 03 đ/c 
tham gia lớp đối tượng 3 do 
Bộ Công an tổ chức; 07 lớp 
đối tượng 4 do các huyện, 
thị, thành phố tổ chức 689 
đ/c tham gia. Trường Chính 
trị Trần Phú mở 19 lớp lồng 
ghép bồi dưỡng KTQPAN 
cho 1.432 học viên, trung 
tâm bồi dưỡng chính trị cấp 
huyện mở 82 lớp lồng ghép 
bồi dưỡng KTQPAN cho 
8.342 học viên. Sở Giáo dục 
đào tạo cử 03 giáo viên đi 
đào tạo văn bằng 2 môn giáo 
dục QPAN tại trường đại 
học Vinh; tổ chức 04 lớp bồi 
dưỡng giáo dục QPAN cho 
164 giáo viên; các trường 
PTTH, trung tâm giáo dục 
thường xuyên tổ chức học 
rải 1.210 lớp, 43.980 em. 
Trường Đại học Hà Tĩnh, 

cao đẳng, trung cấp nghề 
phối hợp với trường Quân 
sự QK4 tổ chức giáo dục 
QPAN cho 3.045 sinh viên, 
5.563 học sinh đạt 100%.

Phát huy vai trò của cả 
hệ thống chính trị đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo 
dục quốc phòng - an ninh 
đến toàn dân; với nhiều hình 
thức, biện pháp tích cực như: 
Bộ CHQS tỉnh, Công an, 
Biên phòng tỉnh phối hợp 
với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
Sở Thông tin - Truyền thông, 
đài phát thanh truyền hình, 
mở chuyên mục QPTD, chỉ 
đạo cơ quan quân sự các 
huyện, thị, thành phố; các 
mạng truyền thanh nội bộ 
các xã, phường, thị trấn đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền. 
Từ đầu năm đến nay đã có 
trên 147 chuyên mục truyền 
hình; 551 tin, bài, 632 ảnh 
trên báo viết; 396 tin, bài 
trên báo hình; 2.305 chuyên 
mục phát thanh; 95 cuộc tọa 
đàm; 731 lượt cán bộ xuống 
cơ sở thông báo thời sự kể 
chuyện truyền thống…Nội 
dung tập trung làm rõ quan 
điểm của Đảng, Nhà nước, 
về nhiệm vụ QPAN; vạch 
trần âm mưu thủ đoạn của 
các thế lực thù địch; phương 
thức tuyên truyền, xử lý khi 
có tình huống xảy ra trên địa 
bàn; truyền thống yêu nước, 
yêu chế độ; tinh thần đoàn 
kết, lòng tự tôn dân tộc; phát 
huy truyền thống cách mạng 
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của cha anh đi trước…
Tổ chức chặt chẽ công 

tác thanh tra, kiểm tra 
thường xuyên cũng như đột 
xuất nhằm đánh giá đúng 
thực chất, phát hiện những 
nhân tố mới, điển hình để 
nhân rộng; chỉ ra những hạn 
chế yếu, kém để có biện 
pháp khắc phục.

Từ kết quả công tác 
bồi dưỡng KTQPAN thời 
gian qua, rút ra một số kinh 
nghiệm chủ yếu sau đây:

Một, đẩy mạnh tuyên 
truyền, giáo dục quán triệt 
Luật GDQPAN và các văn 
bản về GDQPAN của Hội 
đồng GDQPAN Quân khu, 
Hội đồng GDQPAN Trung 
ương, làm chuyển biến nhận 
thức, trách nhiệm của cán bộ 
các cấp, các ngành đối với 
công tác GDQPAN trong 
tình hình mới.

Hai, chủ động tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền các 
cấp về lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác bồi dưỡng KTQPAN. 
Kịp thời trong việc lập kế 
hoạch, rà soát đối tượng, 
lập danh sách, ban hành các 
quyết định, quy chế đảm bảo 
chặt chẽ, đúng nguyên tắc, 
đúng đối tượng, gắn quyền 
lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ 
của các đối tượng tham gia 
học tập. Thông báo sớm cho 
các cơ quan, đơn vị để sắp 
xếp bố trí bàn giao công việc 
không để lúng túng, bị động 

trong quá trình cử cán bộ đi 
đào tạo.

Ba, tập trung sự lãnh 
đạo, chỉ đạo nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động 
của Hội đồng GDQPAN các 
cấp. Phát huy vai trò của các 
thành viên Hội đồng và Cơ 
quan Thường trực Hội đồng 
trong tham mưu, hướng dẫn, 
tổ chức thực hiện. Xây dựng 
đội ngũ giáo viên cả về số 
lượng, chất lượng đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ được 
giao. Đổi mới phương thức 
giảng dạy theo hướng tích 
cực, hiệu quả, ứng dụng 
công nghệ thông tin vào 
giảng dạy; vận dụng vào sát 
tình hình thực tiễn của địa 
phương, đặc biệt là những 
vấn đề nhạy cảm, căn cứ vào 
đối tượng để truyền đạt.

Bốn, kết hợp giáo dục 
thường xuyên với giáo dục 
tập trung trong Trung tâm 
bồi dưỡng chính trị các 
huyện, thị, thành phố và 
Trường Chính trị Trần phú; 
lồng ghép tuyên truyền, phổ 
biến trong dịp các ngày lễ 
lớn, các phong trào, cuộc 
vận động để nâng cao nhận 
thức cho cán bộ các cấp, các 
ngành, cả hệ thống chính trị 
và toàn dân đối với nhiệm vụ 
QPAN; nâng cao chất lượng 
GDQPAN cho học sinh, 
sinh viên. Tiếp tục đổi mới 
phương pháp dạy và học 
môn GDQPAN theo phân 
phối chương trình, chú trọng 

rèn luyện ý thức tổ chức kỷ 
luật; duy trì nghiêm nề nếp, 
chế độ sinh hoạt học tập 
đảm bảo nghiêm túc, đúng 
điều lệnh.

Năm, chỉ đạo cơ quan 
Thường trực Hội đồng 
GDQPAN các huyện, thị, 
thành phố tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền tổ chức các 
lớp bồi dưỡng, cập nhật cho 
đối tượng 3, 4; chủ phương 
tiện tàu thuyền và ngư dân 
hoạt động trên biển; chủ các 
doanh nghiệp có quy mô 
vừa và nhỏ theo chỉ tiêu kế 
hoạch, chọn thời điểm phù 
hợp để huy động quân số 
cao nhất.

Sáu, tăng cường công tác 
kiểm tra việc tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ bồi dưỡng 
KTQP của các cơ quan đơn 
vị thuộc quyền, qua đó đánh 
giá đúng thực chất kết quả 
đạt được.

Công tác bồi dưỡng 
KTQPAN trên địa bàn tỉnh 
trong thời qua đạt được 
những kết quả quan trọng 
góp phần làm chuyển biến 
nhận thức và hành động 
trong thực hiện nhiệm vụ 
QPAN. Để đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình 
mới cấp ủy, chính quyền các 
cấp cần nỗ lực nhiều hơn 
nữa để công tác bồi dưỡng 
KTQP đi vào chiều sâu, trở 
thành nhu cầu của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân.
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ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HỒNG LĨNH ĐỔI MỚI CÔNG TÁC                                
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

NGUYỄN THĂNG LONG 
                                               Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Hồng Lĩnh

Thời gian qua, nhiều 
chủ trương, nghị 
quyết, cơ chế, chính 

sách của thị xã Hồng Lĩnh 
được ban hành cơ bản đáp 
ứng yêu cầu thúc đẩy phát 
triển trên các lĩnh vực, Thị 
xã Hồng Lĩnh trở thành 
điểm sáng, đặc biệt là phát 
triển công nghiệp – tiểu thủ 
công nghiệp và thương mại - 
dịch vụ, thực hiện tốt xã hội 
hóa xây dựng các trung tâm 
thương mại, siêu thị và xây 
dựng các tiêu chí hạ tầng 

kỹ thuật, kinh tế - xã hội để 
sớm trở thành đô thị loại III.

Qua thực tiễn triển khai 
nhiệm vụ, vẫn bộc lộ nhiều 
khó khăn, vướng mắc, 
cùng một nghị quyết, một 
chủ trương của Đảng và cơ 
chế, chính sách thì tại địa 
phương này làm tốt, địa 
phương khác làm yếu kém, 
khuyết điểm. Trước yêu 
cầu đó, Ban Thường vụ Thị 
ủy Hồng Lĩnh đã ban hành 
nhiều văn bản, tổ chức làm 
việc định kỳ với Ủy ban 

kiểm tra các cấp để lãnh đạo, 
chỉ đạo, giao nhiệm vụ từng 
vấn đề, vụ việc cụ thể. Từ 
đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 
đến nay, kiểm tra, giám sát 
trách nhiệm người đứng đầu 
được thực hiện khá quyết 
liệt, Ban Thường vụ Thị 
ủy đã tiến hành kiểm tra và 
giám sát 32 cán bộ là Thị 
ủy viên, cán bộ thuộc diện 
BTV Thị ủy quản lý; kiểm 
tra 19 lượt tổ chức đảng gắn 
với trách nhiệm người đứng 
đầu; cấp ủy cơ sở kiểm tra 

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
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và giám sát 181 cấp ủy viên 
và 273 tổ chức đảng. Nội 
dung kiểm tra, giám sát đã 
tập trung vào những lĩnh vực 
trọng tâm, trọng điểm, bám 
sát tình hình thực tiễn như: 
quản lý đất đai, xây dựng 
cơ bản, quản lý tài chính, 
kết quả thực hiện nhiệm vụ 
chính trị..., các chuyên đề 
kiểm tra đó có tác dụng tốt, 
đề xuất thu hồi số lượng khá 
lớn về đất đai, tài chính, tài 
sản vi phạm.

 Kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm được cấp ủy 
đặt ra yêu cầu cao, giao trách 
nhiệm cho Ủy ban Kiểm tra 
các cấp vào cuộc quyết liệt, 
đáp ứng công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 
4 (khóa XII). Từ đầu nhiệm 
kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm 
tra các cấp kiểm tra 69 đảng 
viên khi có DHVP, trong đó 
UBKT Thị ủy kiểm tra 16 
đảng viên là cán bộ thuộc 
diện BTV Thị ủy quản lý; 
kiểm tra 7 tổ chức đảng khi 
có DHVP, trong đó UBKT 
Thị ủy thực hiện 4 đơn vị. 
Nội dung kiểm tra hướng 
trọng tâm việc thực hiện quy 
chế làm việc, các quy định 
của Đảng, tinh thần trách 
nhiệm của người đứng đầu, 
quản lý tài chính, xây dựng 
cơ bản, công tác cán bộ... 
Vào cuộc kiểm tra khi có 
DHVP nhìn chung đội ngũ 
cán bộ đã thể hiện được 

dũng khí, bản lĩnh, trí tuệ, 
vượt ra ngoài sự nể nang, né 
tránh, ngại va chạm;

Để thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết Trung ương 
4 (khóa XI) và Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) về 
công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Hàng năm, Cấp 
ủy và UBKT các cấp đều 
đề ra chương trình kiểm 
tra, giám sát, giao trách 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị 
ủy nghe và cho ý kiến vào 
chương trình kiểm tra, giám 
sát của cấp ủy, uỷ ban kiểm 
tra cơ sở, việc này đã trở 
thành nề nếp từ đầu nhiệm 
kỳ đến nay; Trong kiểm tra 
đã chú trọng kiểm tra trực 
tiếp các bản cam kết đăng ký 
khắc phục những biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống của 
cán bộ, đảng viên và kết quả 
thực hiện đăng ký nội dung 
học tập tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh;

 Xử lý kỷ luật cán bộ 
đảng viên, tổ chức đảng vi 
phạm được chỉ đạo đảm 
bảo công minh, chính xác, 
kịp thời; trong 03 năm qua, 
cấp ủy, ủy ban kiểm tra các 
cấp đã thi hành kỷ luật đối 
với 67 đảng viên (trong đó 
khiển trách 35, cảnh cáo 23, 
cách chức 03, khai trừ ra 
khỏi đảng 06 đồng chí); sau 
khi xử lý không có đơn thư 

khiếu nại kỷ luật Đảng.
Từ những kết quả đó, 

có thể rút ra một số kinh 
nghiệm để đổi mới công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng 
trong tình hình mới như sau:

Một, cấp ủy trực tiếp chỉ 
đạo ủy ban kiểm tra khảo sát 
thu thập thông tin, tài liệu, 
tiến hành kiểm tra, giám sát 
trên các lĩnh vực dễ xẩy ra 
vi phạm như: Quản lý đầu tư 
XDCB, quản lý và sử dụng 
đất đai, tài nguyên khoáng 
sản, quản lý tài chính ngân 
sách, thực hiện nguyên tắc 
tổ chức sinh hoạt Đảng, quy 
chế làm việc, tinh thần nêu 
gương của cán bộ lãnh đạo 
các cấp, việc thực hành dân 
chủ, nói đi đôi với làm.... 
và thông báo kết quả trên 
các phương tiện thông tin 
đại chúng để răn đe, phòng 
ngừa chung.

Hai, kiểm tra khi có 
DHVP là việc khó khăn, 
phức tạp, vì vậy cấp ủy,  có 
sự định hướng, chỉ đạo cụ 
thể, khoanh vùng, lĩnh vực, 
đối tượng quan tâm; xác 
định nhóm vụ việc nào sẽ do 
UBKT thực hiện, nhóm vụ 
việc nào sẽ do cấp ủy thực 
hiện. Theo đó hàng năm, 
UBKT các cấp tham mưu 
cấp ủy những vụ việc cụ thể 
thông qua rà soát, khảo sát, 
thu thập thông tin của các tổ, 
đội, nhóm thực hiện, kết hợp 
các kết luận thanh tra, kiểm 
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LUẬT AN NINH MẠNG ...
(Tiếp theo trang 24)

toán, giám sát của HĐND, 
MTTQ và các đoàn thể. 

Ba, tham mưu và tổ 
chức kiểm tra, giám sát 
trách nhiệm người đứng đầu 
cần phải được tăng cường, 
kết luận kiểm tra, giám sát 
trách nhiệm người đứng đầu 
phải nhận xét được các nội 
dung cơ bản: Năng lực lãnh 
đạo, tổ chức và điều hành 
công việc của tập thể; năng 
lực đề ra các chủ trương, 
biện pháp, cơ chế, chính 
sách mới; trách nhiệm và sự 
công tâm trong công tác cán 
bộ; tính năng động sáng tạo, 
đưa ra ý tưởng, thể hiện tinh 
thần dám nghỉ, dám làm, 

dám chịu trách nhiệm, thực 
sự vì dân thế nào; thực sự 
khát khao làm chuyển biến 
tình hình, đưa địa phương 
phát triển thế nào; năng lực 
khởi động tạo sự nhiệt huyết 
trong hệ thống chính trị như 
thế nào; năng lực thuyết 
trình, diễn đạt thuyết phục 
để tạo sự nhận thức chung, 
sự đồng thuận ủng hộ của 
tập thể, thu phục nhân tâm ra 
sao và sản phẩm cuối cùng 
đó là tình hình kết quả thực 
hiện nhiệm vụ được giao 
và sự chuyển biến trên lĩnh 
vực, địa phương phụ trách.

Bốn, tham mưu cấp ủy 
xây dựng đội ngũ cán bộ 

làm công tác kiểm tra, giám 
sát là nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng, những người 
được quy hoạch, chọn làm 
cán bộ kiểm tra phải được 
trang bị nhiều kiến thức cơ 
bản, tinh thông về chuyên 
môn nghiệp vụ, có khả năng 
tốt về tư duy pháp lý và tư 
duy lãnh đạo, có nhiều kinh 
nghiệm và các kỹ năng cần 
thiết như: Kỹ năng giao 
tiếp, kỹ năng vận động, kỹ 
năng thuyết phục, kỹ năng 
phối hợp nhóm, kỹ năng thu 
thập và xử lý thông tin, kỹ 
năng thẩm tra, xác minh và 
được chỉnh huấn, giáo dục, 
rèn luyện, thử thách thường 
xuyên.

...Việt Nam tạo ra phải lưu 
trữ dữ liệu này tại Việt Nam 
trong thời gian quy định của 
Chính phủ. Doanh nghiệp 
nước ngoài được quy định tại 
luật này phải đặt chi nhánh 
hoặc văn phòng đại diện tại 
Việt Nam. Chậm nhất là 24 
giờ kể từ thời điểm có yêu 
cầu của lực lượng chuyên 
trách bảo vệ an ninh mạng 
thuộc Bộ Công an hoặc cơ 
quan có thẩm quyền của Bộ 
Thông tin và Truyền thông, 
các doanh nghiệp phải ngăn 
chặn việc chia sẻ thông tin, 

xóa bỏ các thông tin có nội 
dung vi phạm.

Tại Điều 26 về bảo 
đảm an ninh thông tin trên 
không gian mạng quy định 
trang thông tin điện tử, 
cổng thông tin điện tử hoặc 
chuyên trang trên mạng xã 
hội của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân không được cung cấp, 
đăng tải, truyền đưa thông 
tin có nội dung quy định tại 
các khoản 1,2,3,4 và 5 Điều 
16 của Luật này và thông tin 
khác có nội dung xâm phạm 

an ninh quốc gia như: tuyên 
truyền, chống Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; kích động, gây 
bạo loạn, phá rối an ninh, 
gây rối trật tự công cộng; 
làm nhục, vu khống; xâm 
phạm trật tự quản lý kinh 
tế; có nội dung sai sự thật 
gây hoang mang trong nhân 
dân, gây thiệt hại cho hoạt 
động kinh tế - xã hội, gây 
khó khăn cho các hoạt động 
của cơ quan nhà nước hoặc 
người thi hành công vụ.
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Thạch Hà
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH TƯ PHÁP

NGUYỄN THỊ HÀ 
 Phó trưởng phòng Phụ trách tư pháp huyện Thạch Hà

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện, cấp ủy các cấp và các cơ quan 
tư pháp trong huyện đã thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng cải cách tư pháp, 
trong đó chú trọng công tác tuyên truyền cải cách tư pháp, đảm bảo giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Cải cách tư pháp được 
xác định là một trong 
những nhiệm vụ quan 

trọng của công cuộc đổi mới 
toàn diện đất nước, được 
Đảng ta đề ra tại các văn 
kiện Đại hội Đại biểu toàn 
quốc của Đảng từ năm 1991 
đến nay, đặc biệt tại Nghị 
quyết số 49-NQ/TW ngày 
02/6/2005 của Bộ Chính trị 
về Chiến lược cải cách tư 
pháp đến năm 2020. Để tăng 
cường sự hiểu biết của nhân 
dân, sự thống nhất nhận thức 
của cán bộ, đảng viên về vị 
trí, vai trò của các cơ quan tư 
pháp và hoạt động tư pháp 
trong Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa, Ban Chỉ 
đạo Cải cách tư pháp huyện 
tập trung chú trọng đến việc 
tuyên truyền với nhiều hình 
thức khác nhau, hướng tới 
nhiều đối tượng khác nhau 
để mang lại kết quả cao nhất. 

Ban Chỉ đạo giao nhiệm 
vụ trực tiếp cho Phòng Tư 
pháp - Cơ quan thường trực 
của Ban, đồng thời là Cơ 

quan thường trực của Hội 
đồng phối hợp phổ biến giáo 
dục pháp luật huyện thường 
xuyên chủ trì, phối hợp tổ 
chức các cuộc tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật 
tại tất cả các xã, thị trấn, các 
đơn vị đóng trên địa bàn. 
Chú trọng, tập trung tuyên 
truyền Hiến pháp năm 2013, 
các Bộ luật, các luật mới ban 
hành, nhất là các luật về tổ 
chức bộ máy các cơ quan tư 
pháp như: Luật Tổ chức Tòa 
án nhân dân, Luật Tổ chức 

Viện kiểm sát nhân dân…; 
Bộ luật Hình sự, dân sự (sửa 
đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự, 
dân sự, Luật Tố tụng hành 
chính (sửa đổi); các văn bản 
luật liên quan đến lĩnh vực 
bổ trợ tư pháp, quyền con 
người, quyền công dân, công 
ước quốc tế có liên quan... 
bằng hình thức phù hợp với 
đối tượng, địa bàn. Công tác 
tuyên truyền đã có sức lan 
toả trong cán bộ, nhân dân 
trên địa bàn huyện; nhận 
được sự ghi nhận của cấp 

Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật 
cho người cao tuổi tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà
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ủy, chính quyền và sự hưởng 
ứng tham gia của đông đảo 
quần chúng nhân dân với 
nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú như: Xét xử lưu 
động, tọa đàm, tuyên truyền 
tập trung, tuyên truyền lồng 
ghép, tuyên truyền trên hệ 
thống loa truyền thanh của 
các xã, thị trấn, hệ thống 
truyền thanh của thôn, tổ 
dân phố, in tờ rơi, băng rôn, 
khẩu hiệu...

Cơ quan thường trực 
của Ban cũng thường xuyên 
phối hợp với các đơn vị như: 
Đoàn luật sư Hà Tĩnh, Cục 
Thi hành án dân sự tỉnh, 
Trung tâm trợ giúp pháp lý 
để nhân rộng mô hình tuyên 
truyền pháp luật cũng như 
thay đổi phương thức truyền 
tải pháp luật đến với nhân 
dân, qua đó đưa pháp luật 
thực sự đi sâu vào đời sống

Tăng cường lồng ghép 
tuyên truyền, phổ biến Nghị 
quyết số 49-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về Chiến lược cải 
cách tư pháp đến năm 2020, 
Kết luận số 79-KL/TW của 
Bộ Chính trị về Đề án đổi 
mới tổ chức hoạt động của 
Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ 
quan điều tra và Kết luận số 
92-KL/TW của Bộ Chính 
trị về việc tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 49-NQ/
TW về Chiến lược cải cách 
tư pháp đến năm 2020 với 
các văn bản pháp luật khác. 
Ban cũng chỉ đạo phòng Tư 

pháp hướng dẫn nghiệp vụ 
cho các tuyên truyền viên, 
hòa giải viên ở cơ sở triển 
khai phổ biến mục đích, yêu 
cầu, ý nghĩa của chủ trương 
về cải cách tư pháp và hoạt 
động tư pháp. Từ tháng 
12/2015 đến 30/6/2018, đã 
thực hiện tuyên truyền 394 
buổi với sự tham gia  của hơn 
43.250 lượt người. Qua triển 
khai quán triệt, cán bộ công 
chức, viên chức và nhân 
dân đã phấn khởi tin tưởng 
Chiến lược cải cách tư pháp 
sẽ đem lại chuyển biến tích 
cực trong hoạt động tư pháp, 
góp phần nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý Nhà nước, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội của huyện; đồng thời 
trong quá trình tổ chức các 
lớp tuyên truyền, cán bộ 
chuyên môn giải đáp, trả 
lời các kiến nghị, phản ánh 
của nhân dân về các vấn đề 
liên quan trong các nội dung 
tư pháp như: làm, sửa giấy 
khai sinh; làm mới, sửa giấy 
chứng minh nhân dân do sai 
sót... qua đó nhân dân hiểu 
rõ nội dung, nhận thức đầy 
đủ trách nhiệm của cá nhân 
trong việc thực hiện, tránh 
sự nghi ngờ về tình trạng 
nhũng nhiễu của cán bộ cơ 
sở, bức xúc, đơn thư…

Trong thời gian tới, Ban 
chỉ đạo Cải cách tư pháp 
huyện tiếp tục đôn đốc, chỉ 
đạo, hướng dẫn các cơ quan, 
đơn vị tiếp tục tăng cường 

quán triệt, phổ biến các nội 
dung Nghị quyết số 49-NQ/
TW, Kết luận số 79-KL/TW 
và Kết luận số 92-KL/TW 
của Bộ Chính trị. Trong đó  
chú trọng hình thức tuyên 
truyền miệng  thông qua các 
báo cáo viên, truyên truyền 
viên, hòa giải viên để thông 
tin về cải cách tư pháp có 
cả chiều rộng lẫn chiều sâu 
và đến gần với cán bộ, đảng 
viên và người dân; Tiếp tục 
đẩy mạnh, tăng cường đổi 
mới nội dung, hình thức 
tuyên truyền, phổ biến về 
hoạt động tư pháp; tiếp tục 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
quán triệt thực hiện mục tiêu 
của Chiến lược cải cách tư 
pháp “Xây dựng nền tư pháp 
trong sạch, vững mạnh, dân 
chủ nghiêm minh, bảo vệ 
công lý, từng bước hiện đại, 
phục vụ nhân dân, phụng 
sự Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa; hoạt động 
tư pháp mà trọng tâm là 
hoạt động xét xử được tiến 
hành có hiệu quả và hiệu 
lực cao”. Chỉ đạo hoạt động 
Hội đồng phối hợp phổ biến 
giáo dục pháp luật huyện; 
các Ban tuyên truyền cấp xã 
và các tổ hòa giải ở cơ sở đủ 
số lượng, đáp ứng yêu cầu 
tuyên truyền, phổ biến về 
cải cách tư pháp hoạt động 
tư pháp và tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật.
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Hà Tĩnh: 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 21-CT/TW CỦA 
BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA X) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, 

CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ KIỂM 
SOÁT MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

  TRẦN ĐÌNH TRỌNG
 Trưởng Phòng Theo dõi công tác các cơ quan Nội chính

Tệ nạn ma túy đang 
là hiểm hoạ của các 
quốc gia, dân tộc trên 

toàn thế giới. Xác định đấu 
tranh phòng, chống ma túy 
là nhiệm vụ trọng tâm, lâu 
dài, có ý nghĩa quan trọng 
đến việc đảm bảo ANTT, tạo 
tiền đề phát triển kinh tế - xã 
hội. Sau 10 năm thực hiện 
Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 
26/3/2008 của Bộ Chính trị 
(khóa X) về “Tiếp tục tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác phòng, chống và kiểm 
soát ma túy trong tình hình 
mới”, nhận thức của các cấp 
ủy đảng, chính quyền, các 
ban, ngành và toàn thể nhân 
dân trên địa bàn Hà Tĩnh về 
công tác phòng, chống ma 
túy đã được nâng cao; nhiều 
chủ trương, giải pháp được 
triển khai thực hiện đạt hiệu 
quả tích cực; huy động được 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị trong công 
tác đấu tranh, phòng chống 
ma túy.  

Đặc biệt, Tỉnh đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán 

triệt, phổ biến nội dung Chỉ 
thị đến cán bộ, đảng viên 
và quần chúng nhân dân 
bằng nhiều hình thức, tuyên 
truyền vận động nhân dân 
tham gia phòng ngừa, đấu 
tranh bài trừ ma tuý, ký cam 
kết không mua bán, sử dụng 
trái phép các chất ma tuý, 
nhất là ở các trường trung 
học phổ thông, đại học, cao 
đẳng, dạy nghề, trong các 
tổ chức đoàn thể, cơ quan, 
doanh nghiệp; đưa ra xét xử 
công khai, lưu động trên 120 
vụ án liên quan đến tội phạm 
mua bán, vận chuyển, tàng 
trữ trái phép chất ma túy, 
trong đó có những vụ án lớn 
được dư luận đặc biệt quan 
tâm. 

Công an, Bộ đội Biên 
phòng thực hiện tốt vai trò 
nòng cốt, chủ trì, phối hợp 
mở các đợt cao điểm tấn 
công trấn áp tội phạm ma 
túy trong các dịp lễ, Tết, 
các sự kiện trọng đại của đất 
nước và hưởng ứng “Tháng 
hành động phòng, chống ma 
túy”, “Ngày toàn dân phòng, 

chống ma túy 26/6”; tiến 
hành 18 đợt điều tra, khảo 
sát, đánh giá thực trạng, tình 
hình hoạt động của tội phạm 
ma tuý tại các xã, phường, 
thị trấn; khảo sát, xác lập các 
tuyến, địa bàn trọng điểm 
về ma tuý để tập trung đấu 
tranh: 966 đối tượng nghiện, 
1.263 đối tượng liên quan 
đến tội phạm ma tuý, 69 
điểm, tụ điểm mua bán, phân 
phối ma túy. Đối với các đối 
tượng nghiện ma túy, Công 
an cấp huyện lập hồ sơ theo 
dõi, công khai hoá cho cơ 
quan, gia đình và thôn xóm 
biết đế phối hợp giáo dục, 
răn đe, tổ chức cai nghiện.

Công an tỉnh đã khám 
phá, bắt giữ 635 vụ, 780 đối 
tượng tàng trữ, mua bán, 
vận chuyển trái phép chất 
ma túy; 772 vụ, 1.929 đối 
tượng sử dụng trái phép chất 
ma túy; thu giữ: 81,08kg 
thuốc phiện; 116,41 kg cần 
sa; hơn 25kg heroin; gần 
55.000 viên ma túy tổng 
hợp; hơn 77kg ma túy tổng 
hợp các loại; 12 khẩu súng, 
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60 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 
100 kíp nổ, 33 xe ô tô, 69 xe 
máy, 148 điện thoại di động; 
3.900 USD, 7.000 kíp Lào, 
214 triệu VNĐ và nhiều tài 
sản khác có liên quan. Khởi 
tố điều tra 617 vụ, 741 bị 
can phạm tội mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ và tổ chức 
sử dụng trái phép chất ma 
tuý; xử lý hành chính 772 
vụ, 1.933 đối tượng sử dụng 
trái phép chất ma túy, phạt 
tiền hơn 1 tỷ đồng. Triệu tập, 
gọi hỏi, răn đe 5.625 lượt đối 
tượng liên quan đến ma túy. 
Hoàn thành điều tra, chuyển 
Viện kiểm sát đề nghị truy tố 
598 vụ, 725 bị can. Toà án 
nhân dân các cấp đã truy tố, 
xét xử 590 vụ, 727 bị cáo. 
Các vụ án về ma tuý đều 
được điều tra, truy tố, xét xử 
nghiêm minh, kịp thời, đúng 
người, đúng tội, đúng chính 
sách pháp luật, không có 
trường hợp nào oan sai.

Bộ đội Biên phòng tỉnh 
đã chỉ đạo các đơn vị, đồn, 
trạm có kế hoạch thực hiện 
các đợt cao điểm PCMT 
do cấp ủy, chính quyền địa 
phương phát động; chủ 
động xây dựng, triển khai 
các biện pháp nghiệp vụ tập 
trung nắm tình hình, rà soát 
phát hiện các đối tượng vận 
chuyển ma tuý qua biên giới. 
Trong 10 năm qua, với sự 
hợp tác của bạn, Lực lượng 
phòng chống ma túy Bộ đội 
Biên phòng Hà Tĩnh đã phối 

hợp đấu tranh, khám phá 
thành công 45 chuyên án, vụ 
án mua bán, vận chuyển trái 
phép chất ma tuý qua biên 
giới, bắt 82 đối tượng, triệt 
xóa 21 đường dây; thu giữ: 
505 bánh hêrôin; hơn 3 tấn 
cần sa; 3,5 tấn tiền chất để 
sản xuất ma túy; 80,5 kg ma 
túy tổng hợp, gần 100.000 
viên ma túy tổng hợp, 2 
khẩu súng, 28 xe ô tô và 
nhiều tang vật có liên quan. 

Bên cạnh đó công tác 
xã hội hóa phòng, chống ma 
túy ở nhiều địa phương trong 
tỉnh, như mô hình “Gia đình 
- Nhà trường an toàn, thân 
thiện, không có tệ nạn ma 
túy” được củng cố và duy 
trì hoạt động hiệu quả trong 
nhiều năm.  

Công tác cai nghiện 
được quan tâm đúng mức và 
chỉ đạo triển khai có hiệu quả 
từ cấp tỉnh đến cơ sở. Cùng 
với việc tổ chức các hình 
thức cai nghiện tại gia đình, 
cộng đồng, ngành Lao động 
- Thương binh - Xã hội đã 
chủ động phối hợp với các 
lực lượng Công an, Tư pháp, 
Tòa án trong vận động, lập 
hồ sơ đưa người nghiện đi 
cai tập trung tại Trung tâm 
Chữa bệnh - Giáo dục - Lao 
động xã hội tỉnh. Từ 2008 
đến nay, các lực lượng chức 
năng đã vận động được 160 
lượt người tham gia cai tự 
nguyện, lập hồ sơ đưa 177 
người theo diện bắt buộc vào 

điều trị, cai nghiện tại Trung 
tâm; đảm bảo không xảy ra 
tình trạng bỏ trốn khỏi nơi 
cai nghiện. Hiện nay duy 
trì hoạt động thường xuyên 
3 cơ sở điều trị cai nghiện 
ma túy bằng thuốc thay thế 
Methadone và 03 cơ sở cấp 
phát thuốc. Tính đến thời 
điểm hiện tại, đang có 212 
bệnh nhân điều trị tại các cơ 
sở Methadone trong tổng số 
652 lượt người đăng ký qua 
các năm. 

Vai trò, trách nhiệm của 
các cấp ủy, chính quyền, thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị trong 
việc lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác phòng, chống và kiểm 
soát ma túy ngày càng được 
nâng lên rõ rệt. Sự chung 
tay, vào cuộc quyết liệt của 
các cấp, các ngành từ tỉnh 
đến cơ sở, của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân Hà Tĩnh 
đã thể hiện sự nhất quán 
trong đường lối lãnh đạo, 
chỉ đạo; khẳng định quan 
điểm “không dung thứ cho 
tội phạm, tệ nạn ma túy dưới 
bất cứ hình thức nào”;

Kết quả đó đã làm giảm 
đáng kể tác hại, hậu quả của 
ma túy đối với xã hội. Đồng 
thời, tạo nền tảng vững chắc 
để xây dựng địa bàn trong 
sạch, vững mạnh; tạo thuận 
lợi cho các dự án đầu tư phát 
triển kinh tế vào Hà Tĩnh.
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Ngày 21/9, Thường trực 
Tỉnh ủy Hà Tĩnh giao ban 
với Ban Nội chính Tỉnh ủy 
và các cơ quan trong khối 
Nội chính để nắm  tiến độ, 
kết quả giải quyết các vụ 
việc, vụ án;  tình hình an 
ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian qua và đưa 
ra phương hướng nhiệm 
vụ thời gian tới. Trong 9 
tháng qua, tình hình trên địa 
bàn tỉnh được giữ ổn định, 
ANTT, trật tự an toàn xã hội 
được đảm bảo, góp phần to 
lớn trong việc thực hiện các 
mục tiêu phát triển KT-XH 
của tỉnh. Ngoài sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền, có vai trò của Ban 
Nội chính, với nhiều cách 
làm sâu sát, đổi mới. Bí thư 
Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề 
nghị, đối với những vụ án, 
vụ việc đang điều tra, xử lý, 
những vụ việc tồn đọng, các 
cơ quan trong khối nội chính 
cần thông tin một cách chi 
tiết hơn và đưa ra lộ trình kết 
thúc cụ thể; tập trung tuyên 
truyền, phổ biến luật, tăng 

cường tiếp dân, đối thoại đối 
với người đứng đầu; nâng 
cao vai trò, trách nhiệm của 
cấp ủy đảng, chính quyền 
đối với công tác nội chính; 
yêu cầu, cần có các giải pháp 
để nâng cao vai trò của các 
cơ quan trong khối, trong 
đó tập trung về cải cách con 
người, cải cách tư pháp. Ban 
Nội chính là cơ quan tham 
mưu, giúp việc cho Thường 
trực Tỉnh ủy cần phải phát 
huy rõ vai trò, chức năng 
của mình.

Ban Nội chính Tỉnh ủy 
tham mưu Ban Thường vụ 
nội dung chương trình tổ 
chức Hội nghị Ban Chỉ đạo 
Cải cách tư pháp tỉnh về 
nhiệm vụ cải cách tư pháp 
đầu nhiệm kỳ đến nay và 9 
tháng đầu năm 2018; thảo 
luận thống nhất trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban 
hành quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, quan hệ công tác 
của Ban chỉ đạo.

Ban Nội chính Tỉnh ủy 
Tham mưu Ban Thường vụ 

xây dựng kế hoạch, quyết 
định thành lập đoàn rà soát 
việc thực hiện các kết luận 
thanh tra kinh tế - xã hội và 
kiến nghị của kiểm toán năm 
2017; phối hợp với Đảng ủy 
Công an tỉnh tham mưu xây 
dựng báo cáo 10 năm thực 
hiện Chỉ thị 21-CT/TW về 
công tác phòng, chống và 
kiểm soát ma túy trong tình 
hình mới; trực tiếp làm việc 
với 5 huyện, thị để năm tình 
hình và chỉ đạo xử lý một 
số vấn đề về an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên 
các địa bàn; kiểm tra công 
tác nội chính phòng chống 
tham nhũng tại huyện Cẩm 
Xuyên; theo dõi, đôn đốc 
công tác nội chính, phòng 
chống tham nhũng tại các 
huyện, thành thị ủy và việc 
điều tra, truy tố, xét xử các 
vụ việc, vụ án nghiêm trọng, 
phức tạp, được dư luận xà 
hội quan tâm, đặc biệt là, 
các vụ việc, vụ án thuộc diện 
Thường trực, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ 
đạo.

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NỘI CHÍNH 
TỈNH ỦY THÁNG 9 NĂM 2018
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Công tác xử lý các vi 
phạm và tội phạm của ngành 
Công an

Cơ quan điều tra đã 
khám phá 252 vụ/425 đối 
tượng phạm pháp hình sự, 
triệt phá 27 ổ nhóm, 130 đối 
tượng, thu hồi tài sản liên 
quan trị giá hơn 3,3 tỷ đồng. 
Triệu tập gọi hỏi, răn đe giáo 
dục 1.431 lượt đối tượng 
hình sự; giải quyết 719 vụ 
việc hình sự nhỏ tại cơ sở. 
Cơ quan điều tra khởi tố 524 
vụ 852 bị can, đã giải quyết 
417 vụ 630 bị can, trong đó, 
kết thúc điều tra đề nghị truy 
tố: 378 vụ 608 bị can, đình 
chỉ: 10 vụ 11 bị can; tạm 
đình chỉ điều tra: 29 vụ 11 bị 
can; còn đang điều tra: 107 
vụ 222 bị can. Lập hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, cơ sở 
giáo dưỡng 89 đối tượng; bắt 
và vận động đầu thú 61 đối 
tượng truy nã.  

Công tác thực hành 
quyền công tố, kiểm sát các 
hoạt động tư pháp

Viện KSND hai cấp đã 
kiểm sát giải quyết 529/572 
tin báo, tố giác tội phạm 
và kiến nghị khởi tố, đạt tỷ 
lệ 92,4% (trong đó, khởi 

tố: 438 tin; không khởi tố: 
87 tin; tạm đình chỉ: 3 tin; 
chuyển giải quyết theo thẩm 
quyền: 1 tin. Còn đang giải 
quyết: 43 tin). Kiểm sát bắt 
tạm giữ 293 đối tượng, tạm 
giam 244 người, tỷ lệ bắt 
tạm giữ chuyển xử lý hình 
sự đạt 100%, kiểm sát khởi 
tố mới 438 vụ án, phê chuẩn 
quyết định khởi tố đối với 
690 bị can. Kiểm sát điều 
tra: 524 vụ 852 bị can.

Thực hành quyền công 
tố, kiểm sát việc giải quyết 
đối với 353 vụ 544 bị 
cáo/431 vụ 725 bị cáo sơ 
thẩm  81,9% ; tiến hành 41 
cuộc kiểm sát trực tiếp về 
tạm giữ, tạm giam, thi hành 
án hình sự.

Viện KSND hai cấp 
đã tiếp 127 lượt người đến 
khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, 
phân loại, xử lý 326 đơn, 
trong đó đã thụ lý và giải 
quyết kịp thời 06/06 đơn 
khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 
quyền; kiểm sát việc giải 
quyết 31/31 đơn khiếu nại, 
tố cáo về hoạt động tư pháp 
của cơ quan tư pháp.

Công tác xét xử, giải 
quyết các loại án 

Tòa án nhân dân hai cấp 

đã thụ lý, giải quyết 1.649/ 
1.959  vụ việc các loại, đạt 
tỷ lệ 84,17%. Trong đó, án 
hình sự sơ thẩm đã thụ lý: 
431 vụ, 725 bị cáo; đã giải 
quyết: 353 vụ, 544 bị cáo; 
phúc thẩm; đã thụ lý 146 vụ, 
214 bị cáo; đã giải quyết: 
129 vụ, 182 bị cáo. Phối hợp 
với Viện kiểm sát tổ chức 
12 phiên tòa lưu động nhằm 
phục vụ nhiệm vụ chính trị 
địa phương và 69 phiên tòa 
rút kinh nghiệm.

Công tác thi hành án 
dân sự 

Cục Thi hành án dân sự 
tỉnh và các chi cục Thi hành 
án dân sự cấp huyện tiếp tục 
đề ra các giải pháp nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác 
thi hành án, nhất là các việc 
khó khăn, phức tạp, kéo dài. 
Tổng số việc có điều kiện thi 
hành 3.990 việc/4.699 việc 
phải thi hành; đã thi hành 
xong 3.593 việc, đạt 122,5% 
chỉ tiêu Tổng cục THADS 
- Bộ Tư pháp giao cả năm. 
Tổng số tiền có điều kiện thi 
hành 84,1 tỷ đồng/446,5 tỷ 
đồng phải thi hành; đã thi 
hành xong 42,4 tỷ đồng (đạt 
152,7% chỉ tiêu Tổng cục 
THADS - Bộ Tư pháp giao 
cả năm).

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI 
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
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Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các cơ quan khối Nội chính

Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với huyện Cẩm Xuyên



Đội bóng chuyền Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia giải bóng chuyền hơi chào mừng kỷ 
niệm Ngày truyền thống của các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy năm 2018


