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Báo cáo chính trị 
Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XI 

của Đảng khẳng định: “Tiếp 
tục nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng, 
phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, đẩy mạnh toàn diện công 
cuộc đổi mới”. Từ Đại hội 
VI của Đảng (tháng 12.1986) 
đến nay, sự nghiệp đổi mới 
do Đảng khởi xướng ngày 
càng thu được những thành 
tựu quan trọng cả về lý luận 
và thực tiễn, được cuộc sống 
chứng minh một cách hùng 
hồn.

1. Điều ngạc nhiên là hai 
từ “đổi mới” thực sự mang dấu 
ấn từ Đại hội VI, nhưng mạch 
nguồn đã có trong kho tàng di 
sản Hồ Chí Minh. Cùng với 
việc gia nhập đội ngũ những 
người cộng sản, vào những 
năm 20 của thế kỷ trước, ở 
Hồ Chí Minh đã xuất hiện 
tư duy đổi mới, Người nói: 
“Cách mạng là phá cái cũ đổi 
ra cái mới, phá cái xấu đổi ra 
cái tốt”. Người nhấn mạnh: 
“Người Châu Á hiểu rõ hơn ai 
hết sự cần thiết phải cải cách 
toàn bộ xã hội hiện tại” (Trong 
bài: “Phong trào cộng sản 
quốc tế - Đông Dương”, tháng 
5/1921). Từ đó tư duy đổi mới 
luôn thường trực trong cuộc 
đời hoạt động của Hồ Chí 

Minh, theo Người: “Chẳng 
có việc gì là không thể đổi 
mới” và Người khuyến khích 
mọi người đổi mới: “Đừng 
sợ cái mới, cái gì mới thì lúc 
đầu cũng lạ, nhưng sau rồi sẽ 
quen”. Theo mạch tư duy đó, 
Hồ Chí Minh đã tìm ra mục 
tiêu giải phóng cho các dân tộc 
thuộc địa, không gì khác là: 
“Độc lập dân tộc gắn liền với 
CNXH”. Vào thời điểm lịch sử 
đó, lý luận về cách mạng dân 
tộc của Người thật là mới mẻ 
và kỳ lạ, đây là sự sáng tạo đặc 
sắc của quá trình vận dụng chủ 
nghĩa Mác-Lênin vào phong 
trào giải phóng dân tộc mang 

tính thời đại và được thực hiện 
thắng lợi ở Việt Nam.

2. Đảng Cộng sản Việt 
Nam do Hồ Chí Minh sáng 
lập, cùng với “Chính cương 
vắn tắt” nêu rõ đường lối cách 
mạng Việt Nam: “Làm tư sản 
dân quyền cách mạng và thuộc 
địa cách mạng để đi đến xã hội 
cộng sản”. Nội dung này được 
Hội nghị Trung ương Đảng 
thông qua ở “Luận cương 
chính trị” (tháng10/1930). Từ 
đó đến nay cách mạng Việt 
Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, đã vượt qua bao khó 
khăn, thử thách, nhưng cứ qua 
mỗi bước ngoặt lịch sử thì tư 

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN 
THEO TƯ DUY HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu

TS. ĐẶNG DUY BÁU
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
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duy của Đảng lại phát triển, 
mở ra con đường mới, tạo 
điều kiện cho cách mạng tiến 
lên. Đảng mới ra đời tuy còn 
non trẻ, nhưng đã đứng ra phát 
động phong trào Xô Viết. Từ 
phong trào đó đã tìm ra hình 
thức chính quyền xô viết, được 
Đảng lập ra ở hàng trăm làng 
xã thuộc hai tỉnh Nghệ An, Hà 
Tĩnh. Cách mạng Tháng Tám 
lại là một sự sáng tạo về nắm 
bắt thời cơ. Nhờ đó mà chỉ 
trong hai tuần lễ, cách mạng 
đã thắng lợi, cùng với việc ra 
đời Nhà nước công nông, một 
Nhà nước kiểu mới đầu tiên ở 
Đông Nam Á. Sự kỳ lạ mang 
tầm thời đại còn được thể hiện 
khi chúng ta đứng trước hai kẻ 
thù hùng mạnh bậc nhất thế 
giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Đảng đã kêu gọi toàn dân, 
đứng lên đánh bại chúng để 
giành độc lập dân tộc. Đối với 
thực dân Pháp, quyết tâm của 
Hồ Chí Minh là dù đốt cháy 
dãy Trường Sơn cũng phải 
giành thắng lợi. Còn đối với đế 
quốc Mỹ, Người nói: “Không 
có gì quý hơn độc lập tự do” và 
“đánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây 
dựng hơn mười ngày nay”. Từ 
quyết tâm đó Đảng ta đã sáng 
tạo ra đường lối chiến tranh 
nhân dân, tìm ra nhiều cách 
đánh để rồi có một “Điện Biên 
lừng lẫy địa cầu”; có một Điện 
Biên Phủ trên không và Mùa 
Xuân Đại thắng 1975 giành 
độc lập, thống nhất toàn vẹn 
lãnh thổ, đưa cả nước đi lên 
CNXH. Trước sự sụp đổ của 

Liên Xô và các nước XHCN 
Đông Âu cách mạng Việt Nam 
vẫn đứng vững. Từ thực tiễn 
sinh động với bản lĩnh chính 
trị vững vàng, Đảng ta đã vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
tìm ra con đường đổi mới, đưa 
đất nước vượt qua khó khăn, 
vững vàng tiến bước dưới 
ngọn cờ độc lập dân tộc gắn 
liền với CNXH.

Thực tiễn đã chứng tỏ 
đường lối đổi mới của Đảng 
đúng đắn. Qua tổng kết 20 
năm thực hiện “Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ đi lên CNXH” 
(Cương lĩnh ở Đại hội VII 
của Đảng năm 1991), chúng 
ta càng thấy rõ giá trị to lớn 
của đường lối đổi mới trước 
lịch sử dân tộc. Một lần nữa 
Đảng ta lại khẳng định, chỉ 
có đổi mới thì mới giữ vững 
được định hướng CNXH 
và chỉ có CNXH thì mới 
đảm bảo cho dân tộc có độc  
lập, tự do thực sự, nhân dân 
có cuộc sống ấm no và hạnh 
phúc.

3. Tại Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XI Đảng ta đã 
quyết định bổ sung, phát triển 
Cương lĩnh năm 1991 để làm 
nền tảng chính trị, tư tưởng 
cho mọi hoạt động của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta 
trong quá trình đưa nước nhà 
đi lên CNXH. Phấn đấu đến 
năm 2020 nước ta cơ bản trở 
thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại và đến giữa thế 

kỷ XXI trở thành nước công 
nghiệp hiện đại, theo định 
hướng XHCN.

Để đạt được mục tiêu 
đó phải tiếp tục đổi mới toàn 
diện, mạnh mẽ với chất lượng 
và hiệu quả cao hơn. Đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trên cơ sở phát triển 
kinh tế thị trường định hướng 
XHCN. Đảm bảo phát triển 
kinh tế hài hòa với các vấn đề 
xã hội, môi trường; xây dựng 
nền văn hóa tiên tiến đậm đà 
bản sắc dân tộc; mở rộng hợp 
tác quốc tế; đảm bảo vững 
chắc quốc phòng và an ninh 
quốc gia. Trong quá trình phát 
triển đặc biệt quan tâm đến các 
mối quan hệ giữa đổi mới và 
ổn định, giữa đổi mới kinh tế 
và đổi mới hệ thống chính trị; 
giữa kinh tế thị trường và định 
hướng XHCN; giữa phát triển 
kinh tế với phát triển văn hóa, 
thực hiện công bằng và tiến bộ 
xã hội; giữa xây dựng CNXH 
và bảo vệ tổ quốc XHCN…

Hồ Chí Minh đã từng nói: 
“Công việc xây dựng lại là rất 
to lớn, nặng nề và phức tạp, 
nhưng cũng rất vẻ vang, đó 
là cuộc chiến đấu khổng lồ”. 
Muốn làm được điều đó “trước 
tiên là chỉnh đốn Đảng”. Vì 
vậy để thực hiện thành công 
sự nghiệp đổi mới toàn diện, 
trước hết phải củng cố và 
tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, xây dựng Đảng ngang 
tầm với thời kỳ đổi mới; sao 
cho Đảng thực sự là điều kiện 
tiên quyết trong việc giữ vững 
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định hướng XHCN; thực sự 
là lương tâm, trí tuệ, danh dự 
của dân tộc và thời đại. Chăm 
lo xây dựng Đảng trong sạch 
và vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức. Chăm lo xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
có đủ phẩm chất và năng lực 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
đổi mới. Nâng cao sức chiến 
đấu, đổi mới phương thức lãnh 
đạo, thực hiện nghiêm minh 
kỷ luật Đảng. Củng cố và mở 
rộng Mặt trận dân tộc thống 
nhất, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền, xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân. Kiên quyết và 
nghiêm minh đối với tệ quan 

liêu tham nhũng, bệnh kinh 
nghiệm chủ nghĩa, bệnh phô 
trương hình thức của bộ máy 
Đảng, Nhà nước và hệ thống 
chính trị. Giữ vững sự đoàn 
kết thống nhất trong Đảng làm 
cơ sở cho khối đại đoàn kết 
toàn dân. Phát huy sức mạnh 
của toàn dân tộc gắn liền với 
sức mạnh của thời đại. Quan 
tâm giữ vững ổn định chính trị 
từ gốc, từ bên trong, đồng thời 
hết sức cảnh giác với những 
luận điểm sai trái, chống phá, 
cùng với thủ đoạn “diễn biến 
hòa bình” của kẻ địch.

Trong một thế giới của 
muôn vàn thay đổi và biến 
động vẫn có những giá trị 

không thay đổi. Trong quá 
trình thực hiện sự nghiệp đổi 
mới toàn diện vẫn có những 
nguyên tắc cần phải tôn trọng 
và giữ vững, điều mà Hồ Chí 
Minh đã nêu ra, đó là tất cả 
mọi lợi ích đều thuộc về nhân 
dân và có dân là có tất cả. Sự 
nghiệp đổi mới cũng phải 
được nhân dân đồng lòng ủng 
hộ, “dân chúng đồng lòng việc 
gì cũng làm được, dân chúng 
không ủng hộ việc gì củng 
không nên”. Phải chăng đó 
cũng nằm trong mạch tư duy 
biện chứng giữa “bất biến”, 
“vạn biến” của Hồ Chí Minh 
mà chúng ta cần luôn luôn ghi 
nhớ 

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Trần Báu Hà - UVBTV giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
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MẶT TRẬN TỔ QUỐC HÀ TĨNH 
VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

HÀ VĂN HÙNG
UVBTV, Chủ tịch Mặt trận tỉnh

Xác định phòng 
chống tham 
nhũng, lãng phí là 

nội dung quan trọng của công 
tác Mặt trận, thời gian qua, 
Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hà 
Tĩnh đã tập trung tuyên truyền, 
phổ biến nội dung các văn bản 
về Luật phòng chống tham 
nhũng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị về việc đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn với việc triển khai Nghị 
quyết Trung ương 6 (Khóa 
XII); Kết luận số 21-KL/W 
ngày 25/5/2012 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (Khóa 
XI) về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 3 (khóa X), 
Nghị quyết 82/NQ-CP, ngày 
06/12/2012 của Chính phủ và 
Chương trình hành động thực 
hiện Kết luận số 21 về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí…đến 
tận đoàn viên, hội viên và các 
tầng lớp nhân dân. Qua đó đã 
góp phần nâng cao nhận thức, 

ý thức trách nhiệm của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân trong 
đấu tranh phòng, chống, tham 
nhũng, lãng phí.

Vận động nhân dân tích 
cực tham gia đấu tranh phòng 
chống tham nhũng thông qua 
các hoạt động như: Tổ chức 
lấy phiếu tín nhiệm đối với 
một số chức danh do Hội đồng 
nhân dân tỉnh bầu. Thông qua 
đợt lấy phiếu tín nhiệm giúp 
cho cán bộ có điều kiện gần 
dân, lắng nghe ý kiến đóng 
góp của nhân dân về ưu điểm, 
nhược điểm của bản thân để 
điều chỉnh, sửa chữa, góp phần 
phòng ngừa tham nhũng… 
Mặt trận Tổ quốc luôn chú 
trọng hướng dẫn, kiểm tra, 
kiện toàn, cũng cố về tổ chức 
và nâng cao chất lượng hoạt 
động của Ban Thanh tra nhân 
dân, Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đồng nhằm phòng ngừa 
và phát hiện những hành vi 
tham nhũng, nhất là những 
lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng 
như: Quản lý đất đai, đền bù 

giải phóng mặt bằng, cấp phép 
xây dựng, thu chi ngân sách 
xây dựng cơ sở hạ tầng, chính 
sách ưu đãi đối với người có 
công, các khoản đóng góp của 
nhân dân… Trong 5 năm qua, 
Ban Thanh tra nhân dân đã 
tham gia giám sát 3.257 cuộc, 
kiến nghị xử lý 2.127 vụ việc; 
Ban giám sát đầu tư của cộng 
đồng đã giám sát 5.240 cuộc, 
kiến nghị xử lý 3.120 vụ việc, 
2.786 vụ việc đã được xử lý, 
góp phần không nhỏ trong việc 
đấu tranh chống tiêu cực, ngăn 
chặn, phát hiện các hành vi 
tham nhũng, lãng phí... Hòm 
thư góp ý xây dựng Đảng, 
chính quyền, đấu tranh tố 
giác các hành vi tham nhũng, 
lãng phí được Mặt trận các 
cấp quan tâm phát huy. Hiện 
nay, toàn tỉnh có 373 hòm thư 
góp ý đặt tại các xã, phường, 
thị trấn, khu dân cư để khuyến 
khích nhân dân phát hiện, tố 
giác hành vi tham nhũng, lãng 
phí. Trong thời gian qua đã 
tiếp nhận hàng trăm thông tin, 
có nhiều thông tin có giá trị đã 

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hà Tĩnh đã tích cực tham gia góp ý, phản biện xã hội, 
góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt các chương 
trình giám sát và phối hợp giám sát về những nội dung nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí; nghiên 
cứu xây dựng và thực hiện đa dạng các hình thức để nhân dân tham gia tích cực có hiệu quả trong công tác 
phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý đơn thư và các thông tin phản ánh, 
tố cáo về tham nhũng, lãng phí trong toàn hệ thống; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong đấu tranh 
chống tham nhũng, lãng phí… 
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được chuyển đến các cơ quan 
chức năng xử lý kịp thời.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ 
quốc các cấp còn chú trọng 
đến công tác giám sát cơ quan 
nhà nước, đại biểu dân cử, cán 
bộ, công chức nhà nước trong 
việc tuân thủ pháp luật nói 
chung và pháp luật về phòng 
chống tham nhũng nói riêng. 
Công tác giám sát thực hiện 
pháp luật về phòng chống 
tham nhũng tập trung vào việc 
thực hiện Quy chế giám sát 
cán bộ, công chức ở khu dân 
cư; tổng hợp ý kiến, kiến nghị 
của cử tri và nhân dân gửi đến 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân; 
tiếp công dân và xử lý đơn 
thư khiếu nại, tố cáo của công 
dân…Năm 2019, Mặt trận 
Tổ quốc tỉnh đã ban hành Kế 
hoạch triển khai giám sát Quy 

định 124-QĐ, ngày 02/2/2018 
của Ban Chấp hành Trung 
ương về giám sát của Mặt trận 
Tổ quốc, các tổ chức chính trị 
- xã hội và nhân dân đối với 
việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 
đức, lối sống của người đứng 
đầu, cán bộ chủ chốt và cán 
bộ, đảng viên trong Mặt trận 
Tổ quốc các cấp…

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, công tác phòng 
chống tham nhũng trong hệ 
thống Mặt trận Tổ quốc các 
cấp vẫn còn những tồn tại, hạn 
chế, vẫn còn tình trạng nể nang, 
né tránh, ngại va chạm; vai trò, 
trách nhiệm tham gia công tác 
phòng chống tham nhũng của 
Mặt trận Tổ quốc các cấp và 
các tổ chức thành viên chưa 
thực sự đáp ứng được mong 
đợi của người dân; sự phối 

hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với 
cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền trong tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về phòng chống 
tham nhũng chưa tạo được sự 
chuyển biến mạnh mẽ, chưa 
khơi dậy được tinh thần đấu 
tranh chống tham nhũng, lãng 
phí trong nhân dân và các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị; Các quy 
định pháp luật về phòng chống 
tham nhũng nói chung và công 
tác phòng chống tham nhũng 
của Mặt trận Tổ quốc nói riêng 
chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện; 
việc ban hành các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn, kiểm tra chưa 
thường xuyên, chưa kịp thời... 
Hoạt động giám sát, phản biện 
xã hội của Mặt trận Tổ quốc 
có nơi, có lúc chưa phát huy 
hết hiệu quả, chưa làm hết 
trách nhiệm. Mối quan hệ phối 
hợp giữa Mặt trận Tổ quốc 

Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và các tổ chức đoàn thể ký kết chương trình  
phối hợp thống nhất hành động năm 2019
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với các cơ quan chuyên trách 
phòng chống tham nhũng còn 
có những hạn chế nhất định...

Để công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí ngày 
càng hiệu lực, hiệu quả, thu 
hút sự tham gia đông đảo của 
người dân, trong thời gian tới 
Mặt trận Tổ quốc các cấp cần:

Một là, tăng cường tuyên 
truyền, vận động, nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân 
về công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí; phát 
huy vai trò của các đoàn thể 
nhân dân, của Ban Công tác 
Mặt trận, Ban Thanh tra nhân 
dân và Ban Giám sát đầu tư 
của cộng đồng trong công tác 
phòng chống tham nhũng lãng 
phí. Mỗi cán bộ MTTQ từ tỉnh 
đến cơ sở cần nâng cao năng 
lực, gương mẫu, quyết liệt 
trong công tác, đặc biệt phải 
có ý chí và hành động trong 
đấu tranh phòng chống tham 
nhũng lãng phí; rèn luyện bản 
lĩnh, có chính kiến thông qua 
hoạt động giám sát, phản biện 
xã hội; đồng thời phải lắng 
nghe ý kiến nhân dân, biết dựa 
vào nhân dân, giải thích cho 
nhân dân hiểu, để nhân dân tin 
và ủng hộ…  

Hai là, thực hiện tốt vai trò 
giám sát của Mặt trận và các tổ 
chức thành viên đặc biệt là vai 
trò giám sát của Mặt trận trong 
việc đại diện, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của nhân dân, 
thực hiện dân chủ, phản biện 
xã. Tăng cường hơn nữa công 
tác giám sát việc thực hiện cải 

cách hành chính, nhất là cải 
cách thủ tục hành chính, nhằm 
đơn giản hóa thủ tục hành 
chính và tăng cường công khai 
minh bạch hoạt động của cơ 
quan công quyền và cán bộ, 
công chức nhà nước, góp phần 
giảm tải hành vi nhũng nhiễu, 
gây phiền hà cho người dân 
và doanh nghiệp… Tiếp tục 
đẩy mạnh công tác phản biện 
xã hội đối với các dự thảo văn 
bản pháp luật, quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, đề án của 
các cơ quan nhà nước nhằm 
phòng ngừa tham nhũng; đẩy 
mạnh giám sát đối với các hoạt 
động của cơ quan, tổ chức, 
đại biểu dân cử, cán bộ, công 
chức, viên chức và đảng viên 
trong việc thực hiện pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng.

Ba là, Mặt trận cần xây 
dựng cơ chế và triển khai quy 
trình tiếp nhận và xử lý thông 
tin phản ánh, tố cáo về tham 
nhũng, lãng phí, suy thoái về 
chính trị, đạo đức, lối sống “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong cán bộ, đảng viên… 
Qua đó góp phần đấu tranh 
với những biểu hiện của chủ 
nghĩa cá nhân: vô cảm, quan 
liêu, cửa quyền, hách dịch và 
các hành vi nhũng nhiễu, gây 
phiền hà nhân dân; kiên quyết 
chống tư tưởng trục lợi và các 
biểu hiện cơ hội, thực dụng, 
lạm dụng chức quyền để mưu 
cầu lợi ích cá nhân, “lợi ích 
nhóm”. Xây dựng, củng cố tổ 
chức bộ máy và nhân sự bảo 
đảm cho Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã 
hội các cấp có đủ năng lực để 

thực hiện có hiệu quả công tác 
phòng chống tham nhũng. Cần 
đổi mới mạnh mẽ tổ chức và 
hoạt động của hệ thống Mặt 
trận Tổ quốc các cấp theo 
hướng: Tăng cường phối hợp 
thống nhất hành động giữa các 
tổ chức thành viên trong công 
tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí.

Bốn là, xây dựng và thực 
hiện tốt chương trình hành 
động của Mặt trận Tổ quốc 
thực hiện công tác phòng 
chống tham nhũng, lãng phí; 
xác định rõ trách nhiệm của 
các cơ quan, tổ chức và cá 
nhân cũng như các giải pháp 
và các điều kiện bảo đảm để 
thực hiện. Trong đó, trọng tâm 
là tham gia xây dựng thể chế, 
chính sách, pháp luật; giám 
sát và phản biện xã hội; tuyên 
truyền, vận động nhân dân 
tham gia phòng chống tham 
nhũng.

Tiếp tục đổi mới phương 
thức hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc. Theo đó, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dân cần tích cực phối hợp với 
các cơ quan nhà nước hướng 
hoạt động nhiều hơn về cơ sở, 
đến từng hộ dân. Đi sát để hiểu 
tâm tư, nguyện vọng nhân dân, 
phát huy, nhân rộng những 
sáng kiến tích cực, vừa làm tốt 
chức năng tuyên truyền, giáo 
dục, vừa quan tâm bảo vệ lợi 
ích chính đáng, hợp pháp của 
nhân dân. Có như vậy, mới vận 
động được nhân dân tích cực 
tham gia vào công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí 



Cuộc cách mạng 
công nghiệp lần 
thứ 4 đang tạo ra 

sự phát triển đột phá cho nền 
kinh tế số của nhiều quốc gia 
trên thế giới; nhưng cũng làm 
xuất hiện những nguy cơ, thách 
thức về an ninh mạng. Các 
cuộc tấn công mạng có chủ 
đích với động cơ chính trị vào 
hệ thống thông tin trọng yếu 
của các nước ngày càng tăng, 
gây thiệt hại nghiêm trọng về 
kinh tế, quốc phòng và an ninh. 
Tội phạm mạng ngày càng 
nguy hiểm với nhiều thủ đoạn 
tinh vi, kỹ thuật cao, sử dụng 
các loại mã độc ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo để tấn công, xâm 
nhập. Không gian mạng đang 
trở thành môi trường thuận lợi 
để các thế lực thù địch, phản 
động, các cá nhân, tổ chức 
khủng bố liên lạc, tuyển mộ 
lực lượng, gây quỹ, truyền bá 
tư tưởng chống đối cực đoan, 
kích động hận thù và bạo lực...

Ở nước ta, ứng dụng 
và phát triển mạnh mẽ công 
nghệ thông tin đã góp phần to 
lớn đẩy nhanh quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, trở thành động lực thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. 
Số lượng người dùng Internet 
ở Việt Nam đã tăng lên đến 

hơn 64 triệu người, xếp thứ 13 
trên thế giới, trong khi hệ thống 
mạng nước ta là quốc gia bị tấn 
công liên tục, với cường độ cao 
hàng đầu thế giới. Năm 2018, 
gần 2 triệu lượt máy tính tại 
Việt Nam bị mất dữ liệu, hơn 
15.700 lỗ hổng bảo mật trong 
các phần mềm, ứng dụng tin 
học được phát hiện (gấp 2,5 lần 
so với những năm trước đây)... 
cho thấy, Việt Nam đang phải 
đối mặt với nhiều thách thức từ 
không gian mạng.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, 
từ năm 2015 đến nay, xảy ra 
12 vụ lộ, lọt bí mật nhà nước 
(BMNN) qua không gian 
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CÔNG AN HÀ TĨNH VỚI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO 
AN NINH MẠNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Đại tá, Tiến sĩ NGUYỄN TIẾN NAM
Phó Giám đốc Công an tỉnh

Lãnh đạo Ban Nội chính chúc mừng các đồng chí trong lực lượng Công an  
tại Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ
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mạng, 05 vụ tấn công mạng, 
104 lượt địa chỉ IP của các cơ 
quan nhà nước bị nhiễm mã 
độc, 17 trang thông tin điện tử 
của các sở, ban, ngành trên địa 
bàn tỉnh tồn tại điểm yếu, lỗ 
hổng bảo mật. Đáng chú ý, tình 
trạng đăng tải trên các trang 
mạng xã hội, blog cá nhân các 
thông tin sai sự thật, làm nhục, 
vu khống tổ chức, cá nhân, 
bôi nhọ hạ uy tín của lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, chính quyền; 
xuyên tạc, kích động người 
dân gây rối an ninh, trật tự để 
thực hiện âm mưu “cách mạng 
màu”, “cách mạng đường 
phố”, “diễn biến hòa bình”... 
diễn ra phức tạp, tác động tiêu 
cực đến tư tưởng, nhận thức 
của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên và nhân dân. Các hành vi 
vi phạm pháp luật và tội phạm 
về sử dụng công nghệ cao khó 
kiểm soát, đã phát hiện, bắt 
giữ hơn 21 vụ, 100 đối tượng 
hoạt động phạm tội và vi phạm 
pháp luật với hình thức sử dụng 
Internet thực hiện các hành vi 
đánh bạc, cá độ bóng đá lên tới 
hàng chục tỷ đồng; chiếm đoạt 
tài sản bằng thủ đoạn trộm cắp 
và mạo danh các tài khoản cá 
nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài 
sản, lừa đảo kết bạn qua mạng 
xã hội. 

Trước tình hình trên, Công 
an tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng 
tham mưu cấp ủy, chính quyền 
và phối hợp chặt chẽ với các 
sở, ngành liên quan tăng cường 
triển khai các biện pháp nhằm 
đảm bảo an ninh mạng, nhất là:

Tham mưu tổ chức triển 
khai thực hiện nghiêm túc các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
của Trung ương về bảo đảm an 
ninh mạng; hướng dẫn các cơ 
quan, ban, ngành, địa phương 
triển khai thực hiện tốt hướng 
dẫn của Bộ Công an về thi 
hành Pháp lệnh bảo vệ BMNN, 
tăng cường triển khai các giải 
pháp để bảo vệ BMNN, nhất là 
trên không gian mạng.

Tham mưu cấp ủy, chính 
quyền các cấp thành lập, kiện 
toàn các ban chỉ đạo về bảo 
vệ BMNN; xác định và cắm 
các biển “Khu vực cấm”, 
“Địa điểm cấm” trên địa bàn 
toàn tỉnh.

Tập trung làm tốt các mặt 
công tác nắm tình hình, phát 
hiện, đấu tranh ngăn chặn, 
vô hiệu hóa các hoạt động sử 
dụng không gian mạng xâm 
phạm lợi ích, an ninh quốc gia, 
trật tự an toàn xã hội, nhất là 
ngăn chặn các đối tượng xấu 
lợi dụng không gian mạng để 
kích động người dân tập trung 
đông người tuần hành, biểu 
tình, gây rối an ninh, trật tự 
trên địa bàn. Đấu tranh quyết 
liệt với tội phạm sử dụng công 
nghệ cao, khởi tố 15 vụ, 87 bị 
can lợi dụng không gian mạng 
để hoạt động phạm tội; triệt 
phá 01 ổ nhóm tội phạm sử 
dụng không gian mạng lừa đảo 
xuyên quốc gia.

Bên cạnh những kết quả 
đã đạt được, công tác bảo đảm 
an ninh mạng vẫn còn tồn tại 
một số khó khăn, hạn chế, như: 
Hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến công 
tác đảm bảo an ninh mạng 
chưa hoàn thiện, mặc dù Luật 

An ninh mạng có hiệu lực từ 
01/01/2019, tuy nhiên các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật 
chưa được ban hành; các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ viễn 
thông, Internet chưa đầu tư giải 
pháp ngăn chặn lọc các nguồn 
thông tin xấu, độc trên không 
gian mạng; các doanh nghiệp 
nước ngoài như Facebook, 
Google chưa hợp tác chặt chẽ 
với các cơ quan quản lý trong 
việc ngăn chặn, loại bỏ triệt 
để các thông tin có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật; các thế lực 
thù địch, phản động sử dụng 
nhiều thủ đoạn tinh vi, sử dụng 
kỹ thuật cao, gây khó khăn cho 
công tác phát hiện, đấu tranh, 
ngăn chặn và xử lý; công tác 
quản lý đầu tư, mua sắm thiết bị 
tin học, viễn thông của các cơ 
quan, ban, ngành, địa phương 
chưa đồng bộ, từ nhiều nguồn, 
không có bản quyền, một số có 
nguồn gốc nước ngoài, tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ mất an ninh, an 
toàn thông tin. Trong khi đó, 
việc thực hiện các quy định 
về công tác bảo vệ bí mật nội 
bộ, bảo vệ BMNN qua không 
gian mạng của nhiều cơ quan, 
đơn vị và cán bộ, nhân viên còn 
chưa nghiêm; nhận thức của 
một bộ phận cán bộ nhân viên 
về công tác bảo vệ BMNN, 
bảo vệ an ninh mạng chưa cao; 
chế tài xử phạt chưa đủ sức răn 
đe; tiềm lực của lực lượng bảo 
vệ an ninh mạng, nhất là trình 
độ năng lực của cán bộ chuyên 
trách, bán chuyên trách còn 
yếu, trang thiết bị còn thiếu, 
chưa đáp ứng được yêu cầu, 
nhiệm vụ đặt ra.
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Thời gian tới, an ninh 
mạng vẫn là mối quan tâm 
hàng đầu trên thế giới. Các thế 
lực thù địch, phản động, các 
phần tử xấu tiếp tục thực hiện 
các chiến dịch tuyên truyền 
phá hoại tư tưởng, phá hoại 
nội bộ, kích động biểu tình, 
phá rối an ninh trên không 
gian mạng; hoạt động tấn công 
mạng, gián điệp mạng, tội 
phạm mạng, nguy cơ mất an 
ninh, an toàn thông tin, lộ, lọt 
BMNN... sẽ tiếp tục tiềm ẩn 
nhiều phức tạp; nhiều vấn đề 
mới đang đặt ra trong thực tiễn 
như sự phát triển của các dịch 
vụ, nhất là mạng xã hội, trò 
chơi trực tuyến và xu hướng 
chuyển dịch hoạt động các mặt 
của đời sống xã hội lên không 
gian mạng như thương mại 
điện tử, thanh toán điện tử, tiền 
“ảo”, tài sản “ảo”... chưa có đủ 
hành lang pháp lý điều chỉnh 
là điều kiện nảy sinh các loại 
tội phạm.

Do đó, để tăng cường đảm 
bảo an ninh mạng trên địa bàn 
tỉnh thời gian tới, Công an 
tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các 
biện pháp theo chỉ đạo của 
Trung ương, Bộ Công an, phù 
hợp với đặc điểm tình hình 
của địa phương. Trong đó, tập 
trung vào các công tác trọng 
tâm sau:

Thứ nhất, tham mưu Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ 
quan, ban, ngành, địa phương 
tổ chức triển khai thực hiện 
nghiêm túc các văn bản chỉ 
đạo của Trung ương, Bộ Công 
an về đảm bảo an ninh mạng, 
nhất là Nghị quyết số 30-NQ/

BCT NGÀY 25/7/2018 của Bộ 
Chính trị về Chiến lược an ninh 
mạng quốc gia, Luật An ninh 
mạng, Chỉ thị số 02/CT-TTg 
ngày 04/7/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về bảo vệ BMNN 
trên không gian mạng và các 
văn bản chỉ đạo của Bộ Công 
an nhằm thống nhất về nhận 
thức, nâng cao trách nhiệm, ý 
thức trong công tác bảo đảm an 
ninh mạng và phòng chống tội 
phạm sử dụng công nghệ cao, 
đặc biệt là trong đảm bảo an 
ninh, an toàn thông tin, phòng 
chống tấn công mạng trong 
lãnh đạo, cán bộ, công nhân 
viên chức. 

Thứ hai, chú trọng công 
tác phòng ngừa xã hội, đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về phòng 
chống tội phạm sử dụng 
không gian mạng xâm phạm 
an ninh quốc gia, trật tự an 
toàn xã hội; các phương thức, 
thủ đoạn hoạt động mới của 
tội phạm và hậu quả, tác hại 
của tội phạm này, từ đó góp 
phần nâng cao nhận thức, ý 
thức chấp hành pháp luật của 
người dân, cũng như trách 
nhiệm của người dân trong 
phòng ngừa, phát hiện, tố giác 
và đấu tranh chống tội phạm; 
phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan báo chí và các ban, 
ngành, địa phương trong định 
hướng, tuyên truyền thông tin 
chính thống, tích cực tham 
gia phản bác các thông tin, 
luận điệu sai trái, thù địch trên 
không gian mạng.

Thứ ba, xây dựng các quy 
định và triển khai các phương 

án bảo đảm an ninh mạng cho 
hệ thống máy tính trong lực 
lượng Công an và các sở, ban, 
ngành trên địa bàn; đầu tư các 
trang thiết bị, các giải pháp 
kỹ thuật phòng, chống tấn 
công mạng; bồi dưỡng, nâng 
cao kiến thức về bảo đảm an 
ninh mạng cho đội ngũ cán 
bộ, nhất là cán bộ phụ trách về 
an ninh mạng. Thường xuyên 
phối hợp hướng dẫn, thanh 
tra, kiểm tra công tác đảm bảo 
an ninh mạng tại các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp và xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm, 
nâng cao nhận thức và năng 
lực bảo đảm an toàn, an ninh 
mạng của các cấp, các ngành, 
các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp, kịp thời ứng phó với 
những nguy cơ tấn công, phá 
hoại từ không gian mạng.

Thứ tư, tăng cường công 
tác quản lý nhà nước về an 
ninh, trật tự đối với các loại 
hình dịch vụ viễn thông, 
internet; phối hợp quản lý chặt 
chẽ các loại hình thông tin trên 
mạng, nhất là mạng xã hội, 
trang thông tin điện tử, blog; 
ngăn chặn các trang thông tin 
điện tử, blog có nội dung xấu, 
độc hại...

Thứ năm, tập trung triển 
khai hiệu quả các biện pháp 
nghiệp vụ Công an để phòng 
ngừa, phát hiện, đấu tranh 
ngăn chặn những phức tạp 
liên quan đến không gian 
mạng, không để các đối tượng 
xấu lợi dụng xâm phạm an 
ninh quốc gia, trật tự an toàn 
xã hội 
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Trong năm qua, 
bám sát sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của 

Đảng ủy Bộ Tư Lệnh Bộ đội 
Biên phòng, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, UBMTQ tỉnh, sự 
đồng thuận ủng hộ của các 
cấp, ngành và nhân dân, 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 trên 164 
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. Thời gian qua, trên 
địa bàn biên giới, vùng biển 
Hà Tĩnh, tình hình an ninh 
chính trị (ANCT), trật tự an 
toàn xã hội (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 khối đoàn kết trong 
nhân dân; trên biên giới hoạt 
động của các loại tội phạm 
mua bán, vận chuyển ma túy, 

buôn lậu, gian lận thương 
mại, khai thác tài nguyên, 
khoáng sản; trên biển là hoạt 
động xâm phạm chủ quyền, 
tranh chấp ngư trường, sử 
dụng chất nổ, kích điện đánh 
bắt hải sản còn diễn biến 
phức tạp. 

Trước tình hình trên, 
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP 
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.

Năm qua, bộ đội Biên 
phòng đã tổ chức tuần tra 
bảo vệ biên giới, vùng biển 
được 100 đợt/717 lượt cán 
bộ chiến sỹ tham gia (tuần 
tra song phương 01đợt/10 
lượt cán bộ chiến sỹ  tham 
gia). Cửa khẩu Cầu Treo làm 
thủ tục xuất nhập cảnh cho 
338.062 lượt người, gồm 
89 quốc tịch,  45.954 lượt 
phương tiện; Cảng Vũng 
Áng làm thủ tục xuất nhập 
cảnh cho 440 lượt tàu/8368  
lượt thuyền viên, cấp 452 

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

Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh lên phương án 
đánh bắt trong một chuyên án ma túy lớn
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giấy phép xuống tàu, 82 thẻ 
đi bờ và một thị gián đúng 
quy định. Đấu tranh có hiệu 
quả với các loại tội phạm. 
Từ năm 2018 đến tháng 
4/2019, BĐBP tỉnh đã chủ 
trì và phối hợp với các lực 
lượng chức năng trên địa 
bàn đấu tranh thắng lợi 64 
chuyên án, vụ án, bắt giữ 
104 đối tượng. Tang vật thu 
giữ 205 bánh hêrôin, 415 
kg ma túy tổng hợp dạng 
đá, trên 127.000 viên hồng 
phiến, 546 kg pháo nổ, 160 
kg thuốc nổ, gần 1000 kíp 
nổ, 600 kg động vật hoang 
dã, 20 ô tô và nhiều tang vật 
liên quan khác.

Thời gian qua, BĐBP 
Hà Tĩnh đẩy mạnh công 
tác vận động quần chúng 
nhân dân, thông qua các 
hoạt động thực tiễn để tuyên 
truyền vận động nhân dân  
trong 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 của 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 thù địch 
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 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, Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện 
tốt công tác đối ngoại biên 
phòng, thường xuyên duy trì 
mối quan hệ phối hợp chặt 
chẽ với lực lượng bảo vệ biên 
giới, cấp ủy, chính quyền địa 
phương và các ngành hữu 
quan của nước Bạn. 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 tọa 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.
Ngoài ra, chủ động lực 

lượng, phương tiện, phối 
hợp chặt chẽ với các lực 
lượng tổ chức thực hiện tốt 
công tác phòng chống thiên 
tai tìm kiếm cứu nạn; cứu hộ 
cứu nạn thành công 8 vụ/8 
phương tiện bị nạn, cứu 57 
người, phối hợp giải quyết 
03 vụ/06 phương tiện đâm 
va; 11 vụ/11 người chết 
trên biển. Tham gia diễn 
tập KVPT tỉnh đảm bảo an 
toàn tuyệt đối về người, vũ 
khí, trang bị được Quân khu 
đánh giá đạt loại giỏi

Năm 2019, trong bối 
cảnh tình hình thế giới, khu 
vực, trong nước và trên biển 
Đông có nhiều diễn biến 
phức tạp, khó lường; các thế 
lực thù địch, các đối tượng 
phản động, các phần tử xấu 
sẽ gia tăng các hoạt động 
chống phá; hoạt động của 
các loại tội phạm có chiều 
hướng gia tăng, làm cho tình 
hình an ninh chính trị, 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 sau:

Một là, 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, 
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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. 

Hai là, tham mưu với 
Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh về xây dựng, và 
tổ chức thực hiện kế hoạch 
của Chính phủ, chương trình 
hành động của Quân ủy TW, 
thực hiện Nghị quyết 33-
NQ/TW ngày 28/9/2018 của 
Bộ Chính trị về Chiến lược 
bảo vệ biên giới quốc gia; 
tăng cường quản lý, bảo vệ 
chủ quyền, an ninh biên giới, 
cửa khẩu, vùng biển. Đổi 
mới nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác cửa khẩu, 
tăng cường công tác kiểm 
soát xuất, nhập cảnh, đảm 
bảo văn minh, thuận tiện, 
thông thoáng, chặt chẽ, đúng 
pháp luật, đáp ứng yêu cầu 

hội nhập quốc tế.
Ba là, chủ động nắm 

chắc tình hình nội, ngoại 
biên, trên biển. Tổ chức tuần 
tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ 
vững chắc chủ quyền an ninh 
biên giới, vùng biển, kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn, xử lý 
các vụ việc xảy ra. Duy trì 
nghiêm các chế độ trực sẵn 
sàng chiến đấu, 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. Tích cực tham gia 
xây dựng khu vực phòng thủ, 
xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân gắn với thế trận an 
ninh nhân dân và thế trận 
biên phòng toàn dân vững 
chắc ở khu vực biên giới. 
Phối hợp chặt chẽ với cấp 
ủy, chính quyền địa phương 

các cấp, các lực lượng có liên 
quan tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến và hướng dẫn triển 
khai thực hiện tốt các nghị 
định, hiệp định về Quy chế 
khu vực biên giới, cửa khẩu.

Bốn là, 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. Chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả các chuyên án, vụ 
án và kế hoạch nghiệp vụ đã 
xác lập. Tập trung đấu tranh 
các tội phạm ma túy, vũ khí, 
vật liệu nổ; tệ nạn buôn bán 
người và hoạt động buôn 
lậu, gian lận thương mại, 
hàng giả. 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.

Năm là, thực hiện đúng 
quan điểm, đường lối đối 
ngoại của Đảng; Thông tư 
của Bộ Quốc phòng hướng 
dẫn thực hiện Nghị định 
số 22/2016/NĐ-CP ngày 
31/3/2016 của Chính phủ 
Quy định về đối ngoại Quốc 
phòng; kết hợp chặt chẽ giữa 
đối ngoại Quốc phòng, Biên 
phòng và ngoại giao nhân 
dân. Chú trọng, tham gia 
công tác tìm kiếm cứu nạn, 
phòng, chống khắc phục hậu 
quả thiên tai và các nhiệm vụ 
đốt xuất khác 

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp tuần tra song phương với  
lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào



Bước vào thời kỳ 
cách mạng mới, 
nhiệm vụ bảo vệ 

Tổ quốc có sự phát triển, đặt 
ra yêu cầu xây dựng quân đội 
nhân dân cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại. Ngành chính sách 
quân đội đã tham mưu cho 
Đảng, Chính phủ ban hành 
nhiều chủ trương, chính sách 
và tập trung giải quyết thực 
hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, 
chính sách cho quân nhân, 
thanh niên xung phong, dân 
công hỏa tuyến hoàn thành 
nhiệm vụ chiến đấu, phục 
vụ chiến đấu trở về địa 
phương; giải quyết chế độ 
thương binh, bệnh binh, đề 
xuất và thực hiện chủ trương 
của Đảng và Nhà nước về 
tuyên dương công trạng, 
khen thưởng thành tích của 
quân và dân trong hai cuộc 

chiến tranh giải phóng dân 
tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc và làm nhiệm vụ quốc 
tế. Đồng thời, từng bước xây 
dựng hoàn thiện hệ thống 
chính sách đối với quân đội 
và hậu phương quân đội.

Ngành đã quan tâm thực 
hiện chính sách hậu phương 
quân đội với nhiều hình thức, 
giải pháp mang lại hiệu quả 
thiết thực như: phong trào 
tặng sổ tiết kiệm, trao nhà tình 
nghĩa, nhà đồng đội, xây dựng 
tu bổ nghĩa trang, đài tưởng 
niệm liệt sỹ, hỗ trợ ngân sách 
vật chất, phương tiện cho các 
trung tâm nuôi dưỡng thương 
bệnh binh - người có công 
với cách mạng… đóng góp 
xây dựng quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ 
Việt Nam anh hùng, chăm 
sóc thương, bệnh binh nặng, 
tạo việc làm cho con thương 

binh, liệt sỹ theo Chỉ thị 97 
của Bộ Quốc phòng. Những 
việc làm thiết thực và hiệu 
quả đó thể hiện đạo lý “Uống 
nước nhớ nguồn”, “Ăn quả 
nhớ người trồng cây” của 
dân tộc ta; khơi dậy niềm tự 
hào về truyền thống dân tộc, 
khẳng định công lao và sự 
cống hiến hy sinh to lớn của 
các thế hệ đi trước; góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa.

Với truyền thống “Trung 
hiếu, đoàn kết, dũng cảm, 
sáng tạo” trong các cuộc 
chiến tranh giải phóng dân 
tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc và làm nhiệm vụ quốc 
tế, hàng vạn người con Hà 
Tĩnh đã tham gia chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu trên các 
chiến trường. Quán triệt, thực 
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LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HÀ TĨNH THỰC HIỆN 
CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI

VÀ PHONG TRÀO “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”
  Đại tá NGUYỄN TẤT NHÂN

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

 Hà Tĩnh là địa phương có số lượng lớn quân và dân tham gia các cuộc kháng chiến. Đến nay, toàn 
tỉnh đã xác nhận, công nhận trên 359.000 người có công, trong đó: 37.301 thương binh, người hưởng 
chính sách như thương binh; 10.013 bệnh binh; 26.237 liệt sĩ; 6.098 người bị nhiễm chất độc hóa học 
trong thời kỳ chống Mỹ; 214.096 người hoạt động kháng chiến được tặng huân, huy chương… Để 
triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Bộ Chỉ 
huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, tích cực, 
nghiêm túc công tác chính sách - hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
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hiện chủ trương của Đảng, 
Nhà nước và Quân đội về vị 
trí, vai trò, nhiệm vụ của công 
tác chính sách trong tình hình 
mới, Ban Thường vụ Đảng 
uỷ Quân sự tỉnh đã có nhiều 
chủ trương, giải pháp lãnh 
đạo, đồng thời phối hợp với 
cơ quan chức năng, cấp uỷ, 
chính quyền các địa phương 
chỉ đạo cơ quan chuyên môn 
thực hiện có hiệu quả công 
tác chính sách đối với quân 
đội, hậu phương quân đội 
và phong trào “Đền ơn đáp 
nghĩa”. Tham mưu giải quyết 
đầy đủ, kịp thời các chế độ 
chính sách cho quân nhân 
tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, 
nghỉ hưu; giải quyết các chế 
độ chính sách tồn đọng sau 

chiến tranh; cất bốc, quy tập 
hài cốt liệt sỹ ở nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
và các địa bàn trong nước về 
an táng tại nghĩa trang liệt 
sỹ; xác minh, kết luận, báo 
tử liệt sỹ, quân nhân từ trần, 
mất tích trong các cuộc chiến 
tranh và thực hiện chế độ, 
chính sách cho các đối tượng 
theo các Quyết định, Thông 
tư của Thủ tướng Chính phủ 
và Bộ Quốc phòng.

Từ mùa khô năm 1999 
đến nay, Đội Quy tập mộ liệt 
sỹ Bộ CHQS tỉnh tích cực, 
chủ động phối hợp với các lực 
lượng Cựu chiến binh, thân 
nhân liệt sỹ, cấp ủy, chính 
quyền địa phương trong và 
ngoài nước làm tốt công tác 

tìm kiếm, cất bốc và quy tập 
hài cốt các liệt sỹ. Đến nay, 
đội đã quy tập được 768 hài 
cốt liệt sỹ ở Lào, 462 hài cốt 
liệt sỹ trong nước và tổ chức 
làm lễ an táng tại Nghĩa trang 
liệt sỹ Núi Nài, thành phố 
Hà Tĩnh, nghĩa trang liệt sỹ 
Nầm, huyện Hương Sơn và 
nghĩa trang liệt sỹ các địa 
phương của tỉnh, đảm bảo an 
toàn, trang nghiêm, trọng thể, 
theo đúng nghi lễ Quân đội.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ, 
Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo 
các cơ quan, đơn vị thường 
xuyên nghiên cứu, quán triệt 
và tổ chức triển khai thực 
hiện nghiêm túc đầy đủ hệ 
thống văn bản, công văn, chỉ 
thị, hướng dẫn của cấp trên, 

Đại tá Nguyễn Tất Nhân tặng quà động viên gia đình chính sách
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làm tốt công tác chi trả trợ 
cấp cho các đối tượng. Từ 
năm 2002 - 2005 thực hiện 
chính sách cho các đối tượng 
tham gia kháng chiến chống 
Pháp theo Quyết định số 47 
của Thủ tướng Chính phủ đã 
chi trả cho 18.545 đối tượng 
với số tiền là 42,4 tỷ đồng; từ 
2005 - 2008 thực hiện chính 
sách cho các đối tượng tham 
gia kháng chiến chống Mỹ 
theo Quyết định 290, 188 của 
Thủ tướng Chính phủ đã chi 
trả cho 20.887 đối tượng với 
số tiền là 22, 823 tỷ đồng; 
thực hiện Quyết định 142 của 
Thủ tướng Chính phủ từ năm 
2006 - 2012 đã chi trả cho 
38.357 đối tượng, với số tiền 
là 166,5 tỷ đồng, trong đó có 
435 đối tượng được hưởng 
trợ cấp hàng tháng; thực hiện 
chính sách cho các đối tượng 
tham gia chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc theo Quyết định 62 
từ năm 2012 - 2015 đã chi trả 
cho 32.346 đối tượng, trong 
đó có 51 đối tượng được 
hưởng trợ cấp hàng tháng, 
với số tiền là 131,5 tỷ đồng. 

Thực hiện chính sách cho 
các đối tượng tham gia dân 
công hỏa tuyến trong các cuộc 
chiến tranh theo Quyết định 
số 49 của Thủ tướng Chính 
phủ; hiện nay, Bộ CHQS tỉnh 
đã xét duyệt được 80.162 đối 
tượng báo cáo Quân khu; đã 
chi trả được 69.117 đối tượng 
với số tiền là 163,2 tỷ đồng. 
Quá trình tổ chức xét duyệt, 
lập hồ sơ và chi trả bảo đảm 
chặt chẽ, đúng đối tượng tạo 
sự đồng thuận cao trong xã 

hội, sự phấn khởi, tin tưởng 
vào chính sách xã hội của 
Đảng và Nhà nước.

Hàng năm, nhân các 
ngày lễ, tết, các cơ quan, đơn 
vị thuộc lực lượng vũ trang 
đều tổ chức các hoạt động 
như gặp mặt, thăm hỏi, động 
viên, tặng quà các gia đình 
chính sách, cán bộ quân đội 
nghỉ hưu, các gia đình thương 
binh, liệt sỹ, người có công 
với cách mạng hàng ngàn suất 
quà, với số tiền gần 900 triệu 
đồng. Tham mưu cho lãnh 
đạo tỉnh tặng quà cho cán bộ, 
chiến sỹ làm nhiệm vụ ở Biên 
giới, Hải đảo - DK1 chu đáo, 
thiết thực.

Đặc biệt, năm 2015 - 
2016, Bộ CHQS tỉnh là một 
trong những đơn vị đầu tiên 
của cả nước tham mưu cho 
Bộ Tư lệnh Quân khu 4, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ tỉnh xây dựng 
Nhà thờ các anh hùng liệt sỹ 
quân Tình nguyện, Chuyên 
gia Việt Nam hy sinh tại 
Lào với quy mô 30.000m2, 
tổng mức đầu tư 30,95 tỷ 
đồng… đến nay công trình 
đã đưa vào sử dụng, có diện 
tích 171 m2 phù hợp với 
truyền thống văn hóa của 2 
nước Việt Nam - Lào. Dự 
án hoàn thành đã thể hiện 
tâm nguyện, tình cảm, trách 
nhiệm của cấp ủy, chính 
quyền; lực lượng vũ trang 
(LLVT) và nhân dân 2 tỉnh 
Hà Tĩnh - Bôlykhămxay.

Để có được kết quả trên, 
các cơ quan, đơn vị trong Bộ 

CHQS tỉnh không chỉ quán 
triệt một cách nghiêm túc các 
chỉ thị, nghị quyết của Bộ Tư 
lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh mà còn thường 
xuyên phối hợp với các cơ 
quan ban, ngành, đoàn thể 
và các phương tiện thông tin 
đại chúng của Trung ương, 
địa phương làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động, giáo 
dục nâng cao nhận thức cho 
cán bộ, chiến sỹ và các tầng 
lớp nhân dân về mục đích, ý 
nghĩa trong thực hiện công 
tác chính sách xã hội, chăm lo 
gia đình chính sách và người 
có công. Những việc làm đó 
đã tạo sự đồng thuận và có 
sức lan tỏa sâu rộng trong xã 
hội, góp phần nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho 
các đối tượng chính sách, 
thân nhân liệt sỹ, người có 
công, cán bộ, chiến sỹ LLVT; 
khơi dậy truyền thống đạo lý 
“uống nước, nhớ nguồn” góp 
phần củng cố thế trận lòng 
dân.

Những kết quả nổi bật 
trong công tác chính sách 
hậu phương quân đội, phong 
trào “đền ơn, đáp nghĩa” của 
LLVT Hà Tĩnh đã góp phần 
quan trọng vào sự phát triển 
kinh tế, văn hóa xã hội của địa 
phương; tăng cường sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc; động viên cán bộ, chiến 
sỹ và nhân dân trong tỉnh tin 
tưởng tuyệt đối vào sự lãnh 
đạo của Đảng, tiếp tục gắn bó, 
phấn đấu xây dựng quê hương 
Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, 
văn minh 



Ma tuý là các 
chất gây 
nghiện, chất 

hướng thần, khi xâm nhập 
vào cơ thể người sẽ làm thay 
đổi trạng thái ý thức và sinh 
lý, có thể dẫn đến nghiện và 
từ đó gây tác hại về nhiều 
mặt đối với xã hội.

Đối với bản thân người 
sử dụng, ma tuý sẽ gây tổn 

hại về sức khoẻ, còn người 
nghiện ma tuý, sẽ bị suy 
giảm sức lao động, giảm 
hoặc mất khả năng lao động 
và khả năng tập trung trí 
óc. Ma tuý còn gây tổn hại 
nghiêm trọng về mặt kinh 
tế của gia đình và người 
nghiện ma tuý. Để đáp ứng 
nhu cầu bức bách về ma tuý 
của bản thân, họ có thể làm 

bất cứ việc gì kể cả trộm 
cắp, lừa đảo, cướp giật, 
thậm chí giết người, miễn là 
có tiền mua ma tuý để thoả 
mãn cơn nghiện. Hành vi, 
lối sống của họ bị sai lệch 
so với chuẩn mực đạo đức 
của xã hội và luật pháp. 

Với xã hội, hàng năm, 
Nhà nước phải chi phí hàng 
ngàn tỷ đồng cho công tác 
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VIỆN KSND TỈNH HÀ TĨNH
THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ 

KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN VỀ MA TÚY
LÊ THỊ QUỲNH HOA

Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Đ/c Đặng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các lực lượng phá án ma túy
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phòng, chống và kiểm soát 
ma túy. Ma tuý cũng làm 
suy giảm lực lượng lao động 
của gia đình và xã hội cả 
về số lượng và chất lượng; 
làm cho thu nhập quốc dân 
cũng giảm, chi phí cho dự 
phòng và chăm sóc y tế lại 
tăng; ảnh hưởng đến tâm 
lý của các nhà đầu tư nước 
ngoài, khách du dịch; Ma 
túy là nguyên nhân làm nảy 
sinh, gia tăng tình hình tội 
phạm trong nước gây ảnh 
hưởng đến an ninh trật tự, 
là nguyên nhân, điều kiện 
nảy sinh, phát triển các tệ 
nạn xã hội khác (mại dâm, 
cờ bạc...).

Thời gian qua, trên địa 
bàn Hà Tĩnh tội phạm mua 
bán, vận chuyển, tàng trữ 
trái phép các chất ma tuý 
diễn biến phức tạp, các lực 
lượng chức năng đã bắt giữ 
và xử lý nhiều vụ, việc với 
số lượng rất lớn, Chỉ tính 
riêng trong quý I/2019, Cơ 
quan chức năng đã phát hiện, 
bắt giữ 4 vụ mua bán, vận 
chuyển với khối lượng lớn, 
trong đó có vụ vận chuyển, 
tàng trữ 580kg ma tuý đá và 
12 kg hê rô in (vụ Võ Văn 
Giáp); đối tượng sử dụng 
vũ khí quân dụng để chống 
trả lực lượng chức năng (vụ 
Nguyễn Thành Trung). So 
với cùng kỳ năm 2018, thì 
số vụ mua bán, tàng trữ, 
vận chuyển trái phép chất 
ma túy có khối lượng lớn và 

đặc biệt lớn tăng đáng kể, 
tính chất hành vi ngày càng 
tinh vi, hậu quả xảy ra ngày 
càng nghiêm trọng, đặc biệt 
nghiêm trọng.

Để thực hiện có hiệu quả 
công tác thực hành quyền 
công tố, kiểm sát việc giải 
quyết các vụ án về ma tuý, 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
tiếp tục tổ chức quán triệt, 
triển khai thực hiện Chỉ thị 
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 tuý trong tình hình mới”;  
Kế hoạch số 19/VKSTC-V2 
ngày 30/6/2005, Kế hoạch 
số 38/KH-VKSTC-V8 ngày 
20/3/2016 của Ban chỉ đạo 
các Chương trình phòng, 
chống tội phạm và tệ nạn 
xã hội ngành Kiểm sát nhân 
dân; Chỉ thị 07-CT/TU 
ngày 18/02/2016 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác phòng, chống tội 
phạm và tệ nạn ma tuý trên 
địa bàn Hà Tĩnh trong tình 
hình mới. Ngoài việc quán 
triệt các văn bản pháp luật 
của Đảng, Nhà nước,  Ban 
cán sự Đảng, lãnh đạo Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh đã 
tăng cường công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, 
nhằm nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, đảng viên trong 
toàn ngành về tác hại của 

ma tuý, đồng thời nêu cao 
tinh thần trách nhiệm của 
từng cá nhân, đơn vị trong 
việc thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống ma tuý, coi 
đây là nhiệm vụ trọng tâm, 
thường xuyên và lâu dài của 
Viện kiểm sát 2 cấp.   

Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh phối hợp với liên ngành 
tư pháp, thực hiện có hiệu 
quả Thông tư 01 của Liên 
ngành Trung ương và Quy 
chế phối hợp liên ngành 
cấp tỉnh về tiếp nhận, giải 
quyết tố giác, tin báo tội 
phạm. Phân công các Kiểm 
sát viên có năng lực, kiểm 
sát chặt chẽ các tin báo tố 
giác tội phạm tại Cơ quan 
điều tra và các cơ quan khác 
như Kiểm Lâm, Hải quan, 
Bộ đội Biên phòng, Cảnh 
sát biển; giải quyết 100% 
tin báo tội phạm, đảm bảo 
trong hạn luật định,  không 
có tin báo bị khởi tố oan sai 
hay bỏ lọt tội phạm. Hai 
cấp đã kiểm sát việc xử 
lý tin báo tội phạm, Thực 
hành quyền công tố, kiểm 
sát điều tra, kiểm sát xét 
xử nhiều vụ án mua bán, 
vận chuyển, tàng trữ số 
lượng ma tuý lớn như: vụ 
Võ Văn Giáp và đồng bọn, 
tàng trữ, vận chuyển 580 
kg ma tuý đá và 14,23 kg 
hê rô in; vụ Nguyễn Thành 
Trung và đồng bọn, vận 
chuyển 239,7 gam hêrôin 
và 9,7kg ma tuý dạng đá; 
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vụ Chin Đa Keo Vi Sệt vận 
chuyển 25kg ma tuý đá 
(Methamphetamine) và 52 
bánh Hêrôin; vụ Pó Xồng 
và Xồng Lò  mua bán, vận 
chuyển 383,4 gam Hêrôin 
và 187,0457 gam metham-
phetamine; vụ Xồng Rua 
Rống vận chuyển 11,91 kg 
Methamphetamine; vụ Mùa 
Bá Cu mua bán trái phép 
14,55kg Methampheta-
mine; vụ Khên Xon và 
Nênh Vàng mua bán, vận 
chuyển 55,62kg cần sa... 

Với những vụ án ma tuý 
xẩy ra trên địa bàn Hà Tĩnh, 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
đã chỉ đạo Kiểm sát viên 
bám sát tiến độ điều tra, 
nắm chắc nội dung các vụ 
án, từ đó tổng hợp, đánh giá 
chứng cứ một cách khách 
quan, đầy đủ để đề xuất xử 
lý chính xác, đúng người, 
đúng tội không bỏ lọt tội 
phạm, không làm oan người 
vô tội. Viện kiểm sát hai cấp 
đã ban hành nhiều văn bản 
yêu cầu điều tra, bổ sung 
tài liệu, chứng cứ để chứng 
minh hành vi phạm tội 
của bị can, bị cáo. Thường 
xuyên yêu cầu cơ quan điều 
tra, Tòa án nhân dân đẩy 
nhanh tiến độ giải quyết các 
vụ án, đảm bảo việc giải 
quyết đúng quy định của 
pháp luật và phục vụ công 
tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cho người dân về 
hậu quả của việc mua bán, 

vận chuyển, tàng trữ trái 
phép chất ma tuý. Phối hợp 
với Tòa án nhân dân đưa ra 
xét xử kịp thời các vụ án 
ma tuý lớn,  đường lối xử lý 
đảm bảo tính nghiêm minh. 
Trong năm 2018 và quý I 
năm 2019 Tòa án đã tuyên 
phạt 3 bị cáo hình phạt tử 
hình 3 bị cáo hình phạt 
chung thân. 

Trước tình hình tội 
phạm về ma tuý ngày càng 
diễn biến phức tạp, trong 
thời gian tới, Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh xác định một 
số nhiệm vụ trọng tâm cần 
tập trung thực hiện, đó là:

- Tăng cường phối hợp 
giữa Viện kiểm sát hai cấp 
với các ngành (Công an, 
Biên phòng, Hải quan...) 
trong việc đấu tranh phòng, 
chống tội phạm về ma tuý 
trên các địa bàn, nhất là vùng 
cửa khẩu quốc tế cầu Treo 
và đường Hồ Chí Minh qua 
địa bàn huyện Hương Khê, 
Vũ Quang, Hương Sơn. 

- Kiểm sát chặt chẽ việc 
phân loại, xử lý các tin báo 
tội phạm về ma tuý của các 
cơ quan chức năng; yêu cầu 
cơ quan điều tra, Tòa án đẩy 
nhanh tiến độ điều tra, xét 
xử các vụ án liên quan đến 
ma tuý; phối hợp với Tòa án 
xét xử nghiêm minh, đúng 
pháp luật các vụ án ma tuý; 
nhất là các vụ án ma tuý xẩy 
ra tại các địa bàn trọng điểm. 

Nâng cao năng lực kiểm sát 
điều tra, kiểm sát xét xử các 
vụ án về ma tuý, nhất là các 
vụ án có tính chất phức tạp, 
nghiêm trọng và đặc biệt 
nghiêm trọng.

- Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, 
nhằm giúp người dân nhận 
thức về tác hại của ma tuý 
và hậu quả của việc vận 
chuyển, tàng trữ, mua bán 
trái phép các chất ma tuý .

- Tiếp tục xây dựng quan 
hệ hợp tác quốc tế phòng, 
chống ma tuý  với các tỉnh, 
các huyện giáp biên với Lào 
trên cơ sở Hiệp định tương 
trợ tư pháp Việt Nam - Lào 
và chương trình phối hợp 
giữa Viện kiểm sát tỉnh Hà 
Tĩnh và Bôlykhamxay đã 
được ký kết nhằm kiểm soát 
ma tuý  trên tuyến biên giới, 
cửa khẩu, ngăn chặn có 
hiệu quả việc mua bán, vận 
chuyển ma tuý từ Lào vào 
Việt Nam. 

Với những biện pháp 
công tác nêu trên, ngành 
Kiểm sát Hà Tĩnh tiếp tục 
nỗ lực phấn đấu làm tốt 
công tác Thực hành quyền 
công tố, kiểm sát điều tra, 
kiểm sát xét xử các vụ án về 
ma túy, góp phần đấu tranh 
có hiệu quả phòng chống tội 
phạm ma tuý xảy ra trên địa 
bàn 



10 xã vùng biển 
Ngang huyện 
Thạch Hà, bị 

chia cắt so với phần còn lại của 
huyện, có diện tích 108,16km2 
(chiếm 30,5% tổng diện tích 
toàn huyện) với dân số 51.056 
người (chiếm 32,1% tổng dân 
số toàn huyện).

 Trong những năm qua, 
triển khai thực hiện nhiệm vụ 
bảo đảm an ninh, trật tự trong 
điều kiện có nhiều khó khăn 
tác động như: Là địa bàn rộng, 
tình hình an ninh tuyến biển 
có những diễn biến phức tạp 
với sự hoạt động của tàu giã 

cào ngoại tỉnh; tình hình tranh 
chấp đất đai, xâm canh, xâm 
cư vẫn đang xảy ra; tình trạng 
khai thác đất cát trái phép tiếp 
tục diễn biến phức tạp. Đặc 
biệt, Dự án khai thác mỏ sắt 
Thạch Khê đầu tư dở dang 
kéo dài, gây hệ lụy, ảnh hưởng 
đến môi trường, tác động lớn 
đến chiến lược phát triển kinh 
tế, xã hội, đời sống và sản xuất 
của nhân dân. Bên cạnh đó sự 
cố môi trường biển tại các tỉnh 
miền Trung (năm 2016) ảnh 
hưởng không nhỏ đến công 
tác bảo đảm an ninh, trật tự 
trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê, từ 
năm 2017 đến nay, lực lượng 
chức năng đã đấu tranh, phát 
hiện, bắt giữ 170 vụ, 273 đối 
tượng vi phạm pháp luật, với 
các hành vi như: đánh bạc, 
mua bán, tàng trữ, sử dụng trái 
phép chất ma túy, trộm cắp tài 
sản, sử dụng xung kích điện 
đánh bắt thủy hải sản, buôn 
bán, vận chuyển chất nổ, khai 
thác, vận chuyển trái phép tài 
nguyên, khoáng sản...

Xuất phát từ tình hình địa 
bàn và các diễn biến liên quan 
đến công tác đảm bảo an ninh 
trật tự trong thời gian qua, 
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CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ 
CÁC XÃ VÙNG BIỂN NGANG

TRẦN VIỆT HÀ
Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà

Lễ khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải năm 2019



quán triệt các chỉ thị, nghị 
quyết của cấp trên về công 
tác đảm bảo an ninh trật tự; 
nhằm tiếp tục phát huy sức 
mạnh tổng hợp của hệ thống 
chính trị từ huyện đến cơ sở, 
huy động sự tham gia tích cực 
của nhân dân; nâng cao năng 
lực, sức chiến đấu và trách 
nhiệm của lực lượng chuyên 
trách trong công tác đảm bảo 
ANTT để chủ động nắm chắc 
tình hình, kịp thời tham mưu 
và thực hiện tốt các nhiệm vụ 
đảm bảo an ninh quốc gia, giữ 
gìn trật tự an toàn xã hội, phục 
vụ sự nghiệp phát triển kinh 
tế, xã hội, xây dựng nông thôn 
mới, huyện Thạch Hà xác 
định một số nhiệm vụ, giải 
pháp trong công tác đảm bảo 
an ninh trật tự khu vực các xã 
vùng biển Ngang như sau:

Thứ nhất: Chỉ đạo các 
cấp, các ngành làm tốt công 
tác tuyên truyền, giáo dục, 
vận động Nhân dân thực hiện 
đúng đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. Tiếp 
tục xây dựng, củng cố, thực 
hiện hiệu quả các mô hình 
trong phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, như: 
“Gia đình, dòng họ, thôn, 
xóm tự quản về an ninh, trật 
tự”, “Tiếng kẻng an ninh”; 
nhân rộng mô hình các câu lạc 
bộ, tổ “dân vận khéo”, tổ hòa 
giải ở thôn, xóm để giải quyết 
những phức tạp, mâu thuẫn 
ngay từ trong gia đình, cộng 
đồng. Từ đó, nêu cao ý thức 
chấp hành pháp luật, tinh thần 

đấu tranh tố giác tội phạm và 
các tệ nạn xã hội của đảng 
viên, đoàn viên, hội viên và 
toàn thể Nhân dân.

Thứ hai: Lắng nghe, giải 
quyết những nguyện vọng, 
phản ánh chính đáng của 
Nhân dân. Phải xác định việc 
đối thoại với Nhân dân là một 
trong những biện pháp tốt 
nhất để tìm ra cách giải quyết 
đúng và hiệu quả các nội dung 
kiến nghị, phản ánh của Nhân 
dân; thông qua đối thoại để 
tìm ra cách giải quyết có hiệu 
quả các vấn đề liên quan. 

Thứ ba: Tăng cường 
xây dựng, củng cố lực lượng 
thực hiện công tác bảo đảm 
an ninh, trật tự trên địa bàn. 
Hàng năm, tổ chức huấn 
luyện quân sự, bồi dưỡng kiến 
thức nghiệp vụ cho lực lượng 
Công an, Quân sự, từng bước 
nâng cao khả năng chiến đấu, 
tinh thần cảnh giác trước diễn 
biến phức tạp của tình hình an 
ninh, trật tự ở địa phương. Chỉ 
đạo lực lượng Công an nói 
chung và Đồn Công an Thạch 
Khê nói riêng làm tốt nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 
bảo đảm trật tự an toàn xã hội, 
đấu tranh phòng chống tội 
phạm; góp phần đắc lực vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương.  

Thứ tư: Thực hiện tốt 
Nghị định 77/2010/NĐ-CP 
ngày 12/7/2010 của Chính 
phủ về phối hợp giữa Bộ 
Công an và Bộ Quốc phòng 
trong thực hiện nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh quốc gia, giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội và nhiệm 
vụ quốc phòng; chỉ đạo lực 
lượng Công an, Quân sự làm 
tốt công tác phối hợp với Đồn 
Biên phòng Cửa Sót trong 
việc thực hiện nhiệm vụ bảo 
đảm an ninh, trật tự trên địa 
bàn.

Thứ năm: Đẩy mạnh đầu 
tư phát triển kinh tế - xã hội ở 
các xã ven biển, chủ động đề 
xuất nguồn vốn và triển khai 
có hiệu quả Đề án phát triển 
bền vững kinh tế - xã hội các 
xã chịu ảnh hưởng Dự án khai 
thác mỏ sắt Thạch Khê (Đề 
án 946). Bên cạnh đó khai 
thác tiềm năng, lợi thế về du 
lịch biển Thạch Hải, khu tâm 
linh Đền Lê Khôi gắn với khu 
nghỉ dưỡng Quỳnh Viên, kêu 
gọi đầu tư khu dịch vụ và du 
lịch biển Văn – Trị.…, đồng 
thời chỉ đạo quyết liệt chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng Nông thôn mới.

Thời gian tới, công tác an 
ninh, trật tự trên địa bàn các 
xã biển Ngang huyện Thạch 
Hà sẽ tiếp tục gặp nhiều khó 
khăn, phức tạp. Với tinh thần 
tích cực, chủ động, đoàn kết, 
thống nhất, huyện Thạch Hà 
đã và đang huy động được 
sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị và toàn thể Nhân dân 
vào công tác bảo đảm an ninh, 
trật tự, thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương 

20 Số 18 - Tháng 6/2019



Được sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo 
của Liên đoàn 

luật sư Việt Nam, của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự 
phối hợp của các ngành, các 
cấp và sự nổ lực phấn đấu 
của đội ngũ luật sư, những 
năm qua Đoàn luật sư tỉnh Hà 
Tĩnh đã đạt được kết quả khá 
toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực. Số lượng và chất lượng 
luật sư ngày càng được nâng 
cao. Từ năm 2013 – 2018, đã 
kết nạp được 19 luật sư, trong 
đó có 12 luật sư trẻ. Đến nay 
Đoàn luật sư tỉnh Hà Tĩnh đã 
có 9 tổ chức hành nghề luật 
sư với 36 luật sư, 10 người tập 
sự hành nghề luật. Điều đáng 
nói là hiện nay số luật sư trẻ 
chiếm hơn ½ tổng số luật sư, 
trong đó 05 luật sư có trình độ 
thạc sĩ, ngoài việc hành nghề 
luật sư, còn tham gia giảng 
dạy môn pháp luật tại Trường 
Đại học Hà Tĩnh và tham gia 
hoạt động phổ biến giáo dục 
pháp luật của tỉnh. Tổng số vụ 
việc các luật sư đã tham gia 
giải quyết năm 2018 là 419 vụ 
việc. Tham gia tranh tụng tại 
phiên tòa thực hiện 181 vụ án 
các loại. Trong đó: Án Hình 
sự: 93; Dân sự: 71; Hành 
chính, lao động:17; còn lại là 
dịch vụ pháp lý khác. Trong 
quá trình hành nghề, các Luật 

sư đã tích cực nghiên cứu kỹ 
hồ sơ, các quy định pháp luật 
và thu thập tài liệu chứng cứ, 
nâng cao kỹ năng tranh tụng 
qua từng vụ việc, nên quan 
điểm pháp lý của các Luật sư 
đã thể hiện được đường lối 
của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, thấu tình 
đạt lý, bảo vệ được quyền và 
lợi ích hợp pháp của bị can, 
bị cáo, đương sự. Phần lớn 
các vụ án mà luật sư tham 
gia đã được Tòa chấp nhận 
quan điểm bào chữa, đem lại 
kết quả tốt cho khách hàng. 
Thông qua tranh tụng tại 
phiên tòa, các Luật sư đã nêu 
cao chính kiến, lập luận của 
mình đối với từng vụ việc cụ 

thể để làm sáng tỏ vụ án đồng 
thời giúp Hội đồng xét xử 
thấy được những sai sót trong 
hoạt động điều tra, truy tố từ 
đó đưa ra bản án đúng người, 
đúng tội, đúng pháp luật, hạn 
chế tối đa việc oan sai trong 
hoạt động xét xử

Công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, đạo đức, ứng 
xử nghề nghiệp, bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ hàng 
năm cho luật sư được Ban 
Chủ nhiệm chú trọng và duy 
trì thường xuyên từ đó nâng 
cao ý thức trách nhiệm, đạo 
đức hành nghề của các luật 
sư. Vì vậy, những năm qua, 
không có luật sư vi phạm 
phải xử lý kỉ luật, tình đồng 
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nghiệp ngày càng gắn bó 
chặt chẽ.

Công tác tuyên truyền 
phổ biến pháp luật được thực 
hiện dưới nhiều hình thức 
khác nhau như tham gia tọa 
đàm trên Đài phát thanh và 
truyền hình tỉnh những vấn 
đề nóng mà xã hội đang quan 
tâm, thông qua hoạt động 
hành nghề trong tham gia 
tố tụng và tư vấn pháp luật, 
phối hợp với Báo Hà Tĩnh, 
Đài phát thanh và truyền 
hình tỉnh mở chuyên mục 
“Luật sư của bạn”, tổ chức 
phổ biến pháp luật cho nhân 
dân vùng sâu vùng xa. Các 
hình thức tuyên truyền này 
đem lại hiệu quả, thiết thực 
cho người dân và cộng đồng 
doanh nghiệp.

Công tác trợ giúp pháp 
lý miễn phí được quan tâm: 
hàng năm, Đoàn luật sư tổ 
chức cho các luật sư về tận 
địa phương vùng biên giới, 
khó khăn phổ biến các văn 
bản pháp luật thiết yếu cho 
bà con hiểu đồng thời giải 
thích hướng dẫn những vụ 
việc vướng mắc liên quan đến 
pháp luật, tư vấn pháp luật 
cho người dân về lĩnh vực đất 
đai, chế độ chính sách. Bên 
canhj đó, đoàn đã tổ chức trao 
15-20 suất quà cho người gặp 
hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 
từ 200.000 - 300.000 đồng. 
trao tặng hàng trăm cuốn sách 
pháp luật cho thôn xóm, tổ 
liên gia và bà con nghiên cứu 
thực hiện. Các cuộc trợ giúp 

pháp lý không chỉ góp phần 
đưa kiến thức pháp luật đến 
với bà con mà còn mang lại 
niềm tin, ấn tượng tốt đẹp 
trong lòng cán bộ và nhân 
dân địa phương. Đây cũng 
chính là động lực để bà con 
đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, xây dựng cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc trên chính quê 
hương mình.

Công tác tham gia xây 
dựng chính sách pháp luật: 
Đoàn luật sư đã tổ chức nhiều 
hình thức để lấy ý kiến các 
luật sư góp ý xây dựng sửa 
đổi bổ sung các văn bản pháp 
luật như: Luật, Nghị định, 
Thông tư và các văn bản 
QPPL của tỉnh. Hầu hết các ý 
kiến của luật sư đều phù hợp 
với thực tiễn và được các cấp 
các ngành đánh giá cao. 

Nghị quyết Đại hội Đoàn 
luật sư Hà Tĩnh lần thứ IX, 
nhiệm kỳ 2018- 2023 đã nêu 
rõ:

1. Tiếp tục phát triển đội 
ngũ Luật sư có chất lượng, 
chú trọng là luật sư trẻ được 
đào tạo chính quy. Mỗi năm 
kết nạp được 5 – 7 luật sư. 
Thực hiện nghiêm quy tắc 
đạo đức và ứng xử nghề 
nghiệp của luật sư, Điều lệ 
Liên đoàn luật sư Việt Nam, 
Nội quy Đoàn luật sư. Không 
có luật sư vi phạm phải xử lý 
kỉ luật.

2. Nâng cao chất lượng 
và kỹ năng hành nghề, tăng 
cả số lượng và chất lượng các 
dịch vụ pháp lý, nhất là tham 

gia tố tụng các vụ án hình sự, 
dân sự, kinh tế và tư vấn pháp 
luật. Từng bước tiếp cận các 
vụ án phức tạp, kinh tế thương 
mại có yếu tố nước ngoài.

3. Tổ chức các cuộc trợ 
giúp pháp lý miễn phí cho 
bà con vùng sâu, vùng xa để 
tuyên truyền, phổ biến đường 
lối chính sách của Đảng, các 
văn bản pháp luật của nhà 
nước và giải đáp những thắc 
mắc của bà con nhân dân. 

4. Làm tốt công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật thông 
qua nhiều hình thức phong 
phú, hiệu quả như hoạt động 
hành nghề của Luật sư, các 
phương tiện thông tin đại 
chúng,tiếp tục tuyên truyền 
phổ biến các văn bản pháp 
luật mới, thiết yếu với người 
dân. Hưởng ứng và tổ chức 
ngày pháp luật Việt Nam có 
hiệu quả.

5. Tham gia tích cực, có 
chất lượng việc góp ý xây 
dựng sửa đổi, bổ sung các văn 
bản pháp luật, các chính sách 
của Nhà nước và của tỉnh.

6. Tiếp tục tranh thủ sự 
quan tâm Liên đoàn luật sư 
Việt Nam, sự Lãnh đạo, chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh, sự phối hợp của 
các ngành và sự nổ lực phấn 
đấu của chính mình, đội ngũ 
luật sư Hà Tĩnh sẽ đáp ứng 
ngày càng cao yêu cầu cải 
cách tư pháp, hội nhập quốc 
tế và phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh nhà 
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Hội Luật gia Hà 
Tĩnh là tổ chức 
Chính trị - xã hội, 

nghề nghiệp đặc thù, thành 
viên của Mặt trận tổ quốc tỉnh 
và của Liên hiệp các hội khoa 
học và kỹ thuật tỉnh, dưới sự 
lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản 
lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
tự nguyện hoạt động vì sự 
nghiệp dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh, bảo vệ Tổ quốc, 

bảo vệ quyền con người, 
quyền của công dân, tích cực 
góp phần xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trong nhiệm kỳ qua các 
cấp Hội Luật gia Hà Tĩnh đã 
tích cực triển khai thực hiện 
nhiệm vụ của Hội theo quy 
định của Điều lệ và thực hiện 
các nhiệm vụ được các cấp ủy 
Đảng và chính quyền giao, 
hoàn thành cơ bản các mục 
tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Khóa 
IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã 
đề ra và đạt được một số kết 
quả nổi bật sau:

1. Tập trung chỉ đạo công 
tác nghiên cứu khoa học pháp 
lý gắn với việc tham gia góp 
ý kiến xây dựng chính sách 
pháp luật và tổ chức thi hành 
pháp luật. Trong năm các 
cấp hội đã trực tiếp tổ chức 
và phối hợp tổ chức gần 150 
cuộc hội nghị, hội thảo khoa 
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học với hơn 11 ngàn lượt cán 
bộ, hội viên tham gia đóng 
góp gần 1.600 ý kiến, xây 
dựng 248 văn bản (dự thảo) 
quy phạm pháp luât của Quốc 
hội, Chính phủ, các bộ, ban, 
ngành ở Trung ương và của 
cấp ủy, chính quyền các cấp 
ở ban hành, trong đó có việc 
góp ý sửa đổi, bổ sung nhiều 
bộ luật, luật trình Quốc hội 
xem xét ban hành để thi hành 
Hiến pháp năm 2013.

2. Các cấp hội đã tập trung 
thực hiện Quyết định số 1133/
QĐ-TTg (2013) và Quyết 
định số 705/QĐ-TTg (2017) 
của Thủ tướng Chính phủ về 
Đề án “ Xã hội hóa công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 
2013 – 2016 và giai đoạn 
2017 – 2021 với vai trò là Cơ 
quan thường trực Ban chỉ đạo 
của UBND tỉnh và UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
Hà Tĩnh. Trong nhiệm kỳ các 
cấp Hội đã trực tiếp tổ chức 
và phối hợp với cơ quan, đơn 
vị ở các địa phương tổ chức 
hơn 300 cuộc hội nghị với 
hơn 25 ngàn lượt người dân 
tham gia nhằm tuyên truyền, 
phổ biến về nội dung Hiến 
pháp năm 2013 và gần 30 
bộ luật, luật có nội dung liên 
quan trực tiếp đến quyền con 
người, quyền và nghĩa vụ của 
công dân. Ngoài ra Hội Luật 
gia các cấp còn biên soạn, in 
ấn hơn 5.300 bộ tài liệu , phát 
hành hơn 14.000 cuốn Bản 

tin Luật gia Hà Tĩnh  được 
cấp phát miễn phí đến các 
xã, phường, thị trấn và các 
tổ chức Hội, một số cơ quan, 
đơn vị có liên quan trong tỉnh 
để tuyên truyền.

3. Các cấp Hội đã trực 
tiếp tư vấn pháp luật và trợ 
giúp pháp lý gần 2000 vụ việc 
cho nhân dân, trong đó chủ 
yếu tư vấn và trợ giúp pháp lý 
miễn phí cho các đối tượng: 
người có công với cách mạng, 
người nghèo, người có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn... tổ 
chức 32 cuộc tuyên truyền 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
gắn với trợ giúp pháp lý cho 
đối tượng bị tạm giam, tạm 
giữ tại cơ sở giam, giữ của 
Công an tỉnh.

4. Hội Luật gia tỉnh đã 
chủ động đề xuất và trực tiếp 
tham gia với Đoàn đại  biểu 
Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, 
các ban của HĐND tỉnh, Ủy 
ban MTTQ  tỉnh tiến hành 
giám sát về công tác tiếp công 
dân, giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo và kiến nghị của 
công dân; về chủ trương phân 
bổ nguồn lực và thực hiện các 
cơ chế, chính sách khuyến 
khích, thu hút nguồn lực đầu 
tư xây dựng nông thôn mới 
và nhiều nội dung khác. Trực 
tiếp ký kết chương trình phối 
hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, 
Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 
Hội Nông dân, Đoàn Luật sư 

... về giám sát thực thi pháp 
luật, thực hiện phản biện xã 
hội, tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật, tư vấn 
giải quyết đơn thư khiếu nại...
vv. Ở cấp huyện các cấp Hội 
cũng đã chủ động triển khai 
thực hiện tốt công tác này, 
góp phần thực hiện có hiệu 
quả các nhiệm vụ chính trị ở 
địa phương.

5. Các tổ chức Hội và 
hội viên, nhất là các chi hội 
thuộc các cơ quan: Tỉnh ủy, 
Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng 
HĐND và UBND tỉnh và các 
cơ quan tư pháp cấp tỉnh đã 
chủ động, tích cực nghiên cứu 
tham mưu, đề xuất cho cấp 
ủy Đảng và lãnh đạo các cơ 
quan, đơn vị nhiều giải pháp 
để thực hiện tốt nhiệm vụ cải 
cách hành chính, cải cách tư 
pháp, phòng chống vi phạm 
pháp luật và tội phạm, phòng 
chống tham nhũng, lãng phí. 
Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều 
cố gắng hoàn thành nhiệm vụ 
là thành viên của khối Nội 
chính và thành viên của Ban 
Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

6. Trong nhiệm kỳ, các 
cấp Hội đã chú trọng công 
tác xây dựng, củng cố tổ chức 
Hội, nâng cao chất lượng và 
các mặt hoạt động. Đã phát 
triển thêm 3 chi hội trực 
thuộc cấp huyện, kết nạp mới 
361 hội viên. Đến nay Hội 
Luật gia tỉnh có 27 đơn vị 

(Tiếp theo trang 27)
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V ới nhiệm vụ 
chính là tổ chức 
thực hiện các 

chế độ, chính sách bảo hiểm 
xã hội (BHXH), bảo hiểm y 
tế (BHYT); tổ chức thu, chi 
chế độ bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN); quản lý và sử dụng 
các quỹ BHXH, BHYT, 
BHTN; thanh tra chuyên 
ngành việc đóng BHXH, 
BHYT, BHTN trên địa bàn 
tỉnh theo quy định của pháp 
luật. Trong thời gian qua, 
công tác phòng, chống tham 
nhũng luôn được BHXH tỉnh 
quan tâm chỉ đạo thực hiện 
đúng các quy định của Luật 
phòng chống tham nhũng 
(PCTN) và các văn bản quy 
định có liên quan. 

Nhận thức rõ vai trò, 
tầm quan trọng của công tác 
PCTN, Đảng ủy, Ban Giám 
đốc BHXH tỉnh thường 
xuyên quan tâm chỉ đạo, 
lãnh đạo công tác PCTN; 
công khai, minh bạch trong 
hoạt động của cơ quan, đơn 
vị; đẩy mạnh cải cách hành 
chính; thực hiện đúng quy 
định trong công tác tài chính, 
kế hoạch thu – chi, giao dự 
toán hàng năm; công khai 

trong công tác quy hoạch, 
luân chuyển, bổ nhiệm, điều 
động cũng như công tác thi 
đua, khen thưởng; công tác 
thanh tra, kiểm tra các đơn vị 
sử dụng lao động, các cơ sở 
khám chữa bệnh BHYT,… 
góp phần tích cực trong công 
tác PCTN tại BHXH tỉnh.

Đoàn Thanh tra BHXH 
tỉnh kiểm tra việc đóng, 
nộp BHXH, BHYT, BHTN 
đơn vị sử dụng lao động tại 
huyện Thạch Hà

 BHXH tỉnh đã ban hành 
các văn bản chỉ đạo về công 
tác PCTN đồng thời kiện 
toàn Ban chỉ đạo PCTN của 
đơn vị và ban hành Quy chế 
làm việc của Ban Chỉ đạo; 
giao cho các tổ chức, đoàn 
thể và Ban Thanh tra nhân 
dân kiểm tra, giám sát công 
tác PCTN, tiêu cực, gắn 
tuyên truyền Luật PCTN với 
việc triển khai chính sách, 
chế độ của Ngành. Qua công 
tác tuyên truyền, phổ biến, 
quán triệt Luật PCTN và các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
và chính sách pháp luật của 
Nhà nước, nhận thức về 
công tác PCTN, tiêu cực 
của đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động 
đã có chuyển biến rõ nét. 
Quán triệt thực hiện Chỉ thị 
số 3677/CT-BHXH ngày 
20/9/2018 của BHXH Việt 
Nam về việc tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, 
cải cách thủ tục hành chính, 
thực hiện đạo đức công vụ, 
quy tắc ứng xử của công 
chức, viên chức và người 
lao động ngành BHXH Việt 
Nam.

Thực hiện Đề án cải 
cách hành chính của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, BHXH 
tỉnh đã triển khai đưa các 
thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết để 
tiếp nhận và trả kết quả tại 
Trung tâm Hành chính công 
cấp huyện. HIện nay, 13/13 
BHXH cấp huyện thực hiện 
tiếp nhận và trả kết quả tại 
Trung tâm Hành chính công. 
Trong năm, BHXH tỉnh đã 
thực hiện cấp thẻ BHYT 
trực tiếp cho các trường hợp 
không thay đổi thông tin 
tại bộ phận một cửa BHXH 
tỉnh, BHXH cấp huyện và tại 
các Trung tâm Hành chính 
công. Tổng số thẻ BHYT 
được cấp trực tiếp do mất, 
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hỏng tại bộ phận giao dịch 
một cửa và Trung tâm Hành 
chính công: 10.292 thẻ. Hợp 
đồng với Bưu điện tỉnh tổ 
chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành 
chính tại đơn vị sử dụng lao 
động (năm 2018, tiếp nhận 
197.427 hồ sơ, trả kết quả 
298.393 hồ sơ). Có 3.647 
đơn vị đăng ký giao dịch 
BHXH điện tử và đã thực 
hiện giao dịch 23.658 hồ sơ 
vừa tạo điều kiện thuận lợi 
cho các đơn vị đồng thời hạn 
chế tiếp xúc trực tiếp giữa 
các tổ chức, cá nhân với viên 
chức nghiệp vụ BHXH. 

Năm 2018, BHXH tỉnh 
đã tổ chức 10 cuộc thanh 
tra, kiểm tra tại 211 đơn vị 
SDLĐ, đơn vị quản lý đối 
tượng hưởng chế độ BHXH 
và cơ sở khám chữa bệnh 
bảo hiểm y tế. Phối hợp 
liên ngành với Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, 
Công an tỉnh kiểm tra thanh 
tra chuyên ngành. Qua thanh 
tra, kiểm tra đã yêu cầu 1.195 
lao động chưa tham gia đóng 
BHXH, BHYT, BHTN; kiến 
nghị thu hồi số tiền 16,2 tỷ 
đồng tiền nợ đọng BHXH; 
truy đóng 171 triệu đồng 
tiền BHXH, BHYT, BHTN 
đối với 248 lao động đóng 
chưa đúng mức quy định; xử 
phạt vi phạm hành chính 06 
đơn vị, trong đó có 04 đơn 
vị xử phạt cảnh cáo; 02 đơn 
vị xử phạt tiền với số tiền là 

83.477.068 đồng; thu hồi số 
tiền 194.299.508 đồng đối 
với 49 trường hợp hưởng 
chế độ BHXH, BHTN 
không đúng quy định; thu 
hồi 2,12 tỷ đồng tiền BHXH, 
BHYT, BHTN nợ đọng kéo 
dài. Thực hiện kiểm tra công 
tác chi trả lương hưu và trợ 
cấp BHXH hàng tháng tại 
BHXH cấp huyện. Từ đó đã 
phát hiện và chấn chỉnh kịp 
thời những tồn tại nhằm đảm 
bảo quyền lợi cho người thụ 
hưởng chính sách BHXH, 
BHTN.

Thông qua ứng dụng 
công nghệ thông tin, BHXH 
tỉnh thực hiện đối chiếu với 
dữ liệu điện tử trước khi thanh 
toán chế độ BHXH, đã từ 
chối 15 trường hợp lao động 
nam đề nghị hưởng trợ cấp 
1 lần khi vợ sinh con, trong 
đó thu hồi 05 trường hợp với 

số tiền: là 13.900.000 đồng, 
10 trường hợp phát hiện từ 
chối trước khi xét duyệt; Từ 
chối 36 trường hợp không 
có quan hệ lao động (gửi 
đóng) đề nghị thanh toán 
chế độ thai sản, trong đó 
thu hồi 08 trường hợp với 
số tiền 154.058.000 đồng, 
28 trường hợp phát hiện từ 
chối trước khi xét duyệt; từ 
chối thanh toán và thu hồi 44 
trường hợp lao động nữ nghỉ 
ốm đau, dưỡng sức phục hồi 
sức khỏe và lao động nam 
nghỉ việc khi vợ sinh con với 
số tiền là 69.922.508 đồng 
do hưởng trùng tiền lương, 
tiền công.. 

 Để tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả công tác PCTN, 
Ngành BHXH tỉnh đề ra một 
số nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu thực hiện trong thời gian 
tới như: tiếp tục thực hiện 
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Hoạt động cấp, đổi thẻ BHYT tại Trung tâm hành chính công 
Thành phố Hà Tĩnh



tốt công tác tuyên truyền, 
quán triệt chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà 
Nước về công tác nội 
chính, PCTN. Tăng cường 
rèn luyện phẩm chất chính 
trị, bản lĩnh đạo đức nghề 
nghiệp đối với công chức, 
viên chức. Thực hiện 
nghiêm túc việc kê khai tài 
sản và thu  nhập hàng năm; 
chuyển đổi vị trí công 
tác theo quy định, nhằm 
phòng ngừa tham nhũng. 
Đẩy mạnh cải cách hành 
chính, ứng dụng công nghệ 
thông tin trong thực hiện 
và quản lý chế độ BHXH, 
BHYT, BHTN. Nâng cao 
chất lượng phục vụ tại giao 
dịch một cửa BHXH tỉnh, 
BHXH các huyện, thành 
phố, thị xã và tại các Trung 
tâm hành chính công gắn 
với đẩy mạnh xây dựng 
mô hình Chính phủ điện tử 
theo Nghị quyết 36a/NQ-
CP của Chính phủ. Phối 
hợp với các Ngân hàng trên 
địa bàn hướng dẫn, nâng 
cao tỷ lệ người hưởng nhận 
chế độ BHXH, BHTN qua 
tài khoản cá nhân, hạn chế 
chi trả bằng tiền mặt. Tiếp 
tục thực hiện tốt công tác 
thanh tra, kiểm tra tại các 
đơn vị sử dụng lao động. 
Tổ chức tốt việc tiếp công 
dân, tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị của tổ chức 
cá nhân theo quy định 

trực thuộc, trong đó có 12 Hội Luật gia cấp huyện, 15 Chi hội 
trực thuộc tỉnh hội, 67 Chi hội Luật gia cơ sở trực thuộc các 
huyện hội, Văn phòng tỉnh Hội, Trung tâm tư vấn pháp luật 
trực thuộc tỉnh Hội và Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật 
thành phố Hà Tĩnh với 1761 hội viên. Đội ngũ Luật gia Hà 
Tĩnh có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp 
tốt. Trong nhiệm kỳ không có hội viên nào bị xử lý kỷ luật do 
vi phạm Điều lệ Hội, vi phạm pháp luật.

7. Về công tác thi đua khen thưởng, Thường trực tỉnh Hội 
đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức các phong trào thi 
đua, thực hiện nề nếp việc sơ kết, tổng kết, biểu dương khen 
thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 
Năm 2015, Hội Luật gia tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen, năm 2017, được Hội Luật gia Việt Nam và UBND 
tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Hiện tại Hội đồng thi đua khen 
thưởng tỉnh đã đề nghị và Hội Luật gia Việt Nam đã hiệp y đề 
nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 
ba.

Phát huy những thành tích đã đạt được, với quyết tâm 
“Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”, trước hết là chủ 
động, sáng tạo nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, xây dựng và phát triển 
tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xây dựng đội ngũ hội viên 
“giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng chính 
trị, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý”. Nghiên cứu quán triệt 
và tích cực triển khai thực hiện Thông báo số 50-TB/TW ngày 
17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sơ kết 5 năm 
thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí Thư, Chỉ thị số 
08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 20-CT/
TU, ngày 20/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về 
công tác của Hội Luật gia Hà Tĩnh trong thời gian tới, nhằm 
nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động của Hội, 
góp phần vào việc phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền lợi 
ích hợp pháp của công dân, phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh, phục vụ có hiệu quả việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh 
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Công tác nội chính, 
phòng, chống 
tham nhũng, cải 

cách tư pháp là những lĩnh 
vực rất quan trọng; nhiều năm 
qua, các cấp ủy trên địa bàn 
Thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành 
chương trình hành động số 
03-CTr/TU, ngày 16/11/2015 
của Ban Chấp hành đảng 
bộ Thị xã về thực hiện Nghị 
quyết số 10-NQ/TU, ngày 
29/9/2015 của Ban Chấp hành 
đảng bộ tỉnh về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác nội chính; ban 
hành Chỉ thị 32-CT/TU, ngày 
11/11/2013 của Ban Thường 
vụ Thị ủy về “tăng cường sự 
lãnh đạo, chỉ đạo đối với công 
tác phòng chống tham nhũng, 
lãng phí; Quy định 299-QĐ/
ThU, ngày 8/11/2017 của Ban 
Thường vụ Thị ủy về kiểm tra, 
giám sát việc kê khai tài sản 
của cán bộ và nhiều văn bản 
quan trọng trên các lĩnh vực, 
từng giai đoạn cụ thể. Thường 
trực Thị tổ chức họp giao ban 

định kỳ hàng quý với các 
ngành trong khối Nội chính 
để đánh giá tình hình, kết quả 
thực hiện nhiệm vụ và sự phối 
hợp công tác, cho ý kiến về 
các nhiệm vụ trọng tâm trong 
tháng, trong quý, triển khai 
nhiều đợt cao điểm tấn công, 
truy quét tội phạm, nhất là tội 
phạm về ma túy, đánh bạc, 
trộm cắp tài sản. Tính từ năm 
2015 đến nay, đã bắt, xử lý 87 
vụ - 131 đối tượng về ma túy; 
189 vụ - 652 đối tượng đánh 
bạc; 104 vụ trộm cắp tài sản, 
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Người đứng đầu cấp ủy Hồng Lĩnh tiếp dân theo QĐ 11 của TW



trả lại cho người bị hại hàng 
chục tỷ đồng, từ đó đã góp 
phần ngăn chặn, kiềm chế tội 
phạm. Từ nhiều năm đến nay 
không có các vụ trọng án, vụ 
việc phức tạp diễn ra trên địa 
bàn. Thực hành quyền công tố 
và kiểm sát hoạt động tư pháp 
được tăng cường, Tòa án nhân 
dân Thị xã đã có nhiều nổ lực, 
cố gắng, bình quân hàng năm 
tổ chức 03 phiên toàn lưu 
động. Hoạt động của cơ quan 
thi hành án hình sự, thi hành 
án dân sự đạt được những kết 
quả tích cực.

Các cấp ủy trên địa bàn 
Thị xã đã chỉ đạo duy trì tốt 
8 đề án về ANTT, đáng chú 
ý là phong trào “Năm nhất 
về ANTT”, đã trở thành điển 
hình trong toàn quốc, được 
Bộ Công an đánh giá cao; 
hoạt động của Câu lạc bộ tình 
thương, Câu lạc bộ đồng cảm 
có hiệu quả tốt, là những địa 
chỉ tin cậy để các đối tượng 
có tiền án, tiền sự, đối tượng 
nghiện ma túy được chia sẽ 
thông tin, giúp đỡ lẫn nhau 
vượt qua khó khăn, tái hòa 
nhập cộng đồng.

 Việc tiếp dân, giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo được 
quan tâm. Trong năm 2018, 
Ban tiếp công dân thị xã tiếp 
275 lượt công dân, tăng 40% 
so với năm 2017. Tổ chức đối 
thoại với nhân dân được quan 
tâm thực hiện, có hiệu quả thiết 
thực. Chỉ đạo các địa phương, 
đơn vị tổ chức 21 cuộc tiếp 
xúc, đối thoại trực tiếp giữa 

người đứng đầu cấp ủy đảng, 
chính quyền với nhân dân trên 
địa bàn, với 1.780 lượt người 
tham gia, 360 lượt ý kiến được 
giải quyết.  

Công tác cải cách tư 
pháp có những chuyến biến 
tích cực, xét xử của Tòa án 
nhân dân được nâng cao chất 
lượng, nâng cao vai trò trách 
nhiệm của Thẩm phán, Hội 
thẩm nhân dân; các mức án 
đảm bảo nghiêm minh, không 
để xẩy ra tình trạng oan sai 
hoặc bỏ lọt tội phạm (năm 
2018 Tòa án được tỉnh đánh 
giá xuất sắc).  

Chỉ đạo các hoạt động 
giám sát, chất vấn, phản biện 
của MTTQ tại các kỳ họp 
HĐND với các vấn đề nóng 
được quan tâm như: Chất 
vấn việc đảm bảo ATGT, Tội 
phạm ma túy; Hoạt động của 
các công ty tài chính liên quan 
đến cho vay nặng lãi (tín dụng 
đen); tội phạm đánh bạc, tội 
phạm về môi trường.

Công tác đấu tranh phòng 
chống tham nhũng, lãng phí 
bước đầu có hiệu quả; một số 
cuộc kiểm tra, giám sát của 
Ban Thường vụ Thị ủy, Thanh 
tra thị xã đã phát hiện và xử 
lý kịp thời, có tác dụng tích 
cực trong đấu tranh phòng 
ngừa như: Thanh tra việc 
quản lý tài chính, ngân sách; 
đầu tư XDCB, kiến nghị thu 
hồi nhiều tài sản có giá trị lớn 
về kinh tế, nộp ngân sách nhà 
nước. Trong hai năm 2017 - 
2018, Ban Thường vụ Thị ủy 

đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra, 01 
cuộc giám sát đối với các lĩnh 
vực nhạy cảm như quản lý, 
sử dụng đất đai, tài chính, 01 
cuộc kiểm tra về công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác phòng 
chống tham nhũng, lãng phí; 
chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thị 
ủy thực hiện các cuộc giám 
sát về vai trò, trách nhiệm của 
người đứng đầu. Đặc biệt sau 
khi có Kết luận kiểm tra của 
Ban Thường vụ Thị ủy năm 
2017, Ủy ban nhân dân Thị 
xã đã kiến nghị cấp có thẩm 
quyền thu hồi 96.000m2 đất 
của các Doanh nghiệp hết 
thời hạn thuê đất; thu hồi 
121.000m2 đất sử dụng kém 
hiệu quả, sử dụng sai mục 
đích; thu hồi dự án chậm triển 
khai 236.429,9m2; thu hồi đất 
một số Doanh nghiệp ngừng 
hoạt đồng từ nhiều năm đến 
nay với 46.209 m2; kiến nghị 
xem xét, xử lý 16.175m2 đất 
có dấu hiệu vi phạm của 5 cá 
nhân.

Mặc dù đạt được nhiều 
kết quả quan trọng, nhưng sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 
đối với công tác Nội chính; 
phòng chống tham nhũng, 
lãng phí vẫn còn nhiều khó 
khăn, nhất là nhận thức, hiểu 
biết về những hoạt động của 
các cơ quan Nội chính của 
một số cấp ủy các cấp còn 
hạn chế, nhìn chung thiếu sự 
tìm hiểu chuyên sâu lĩnh vực 
nội chính, vị trí, vai trò và 
tầm quan trọng của công tác 
nội chính; một số đồng chí 
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không hiểu rõ về hoạt động, 
chức năng, nhiệm vụ của cơ 
quan điều tra, viện kiểm sát, 
tòa án, thi hành án hình sự, 
thi hành án dân sự dẫn đến 
nhiều cuộc họp, hội nghị 
của cấp ủy bị hạn chế trong 
thảo luận và tham gia vào 
quá trình lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác nội chính, tư pháp; 
đối với các cơ quan trong 
khối nội chính, công tác đấu 
tranh phòng ngừa đối với 
các loại tội phạm vẫn còn 
một số hạn chế như tội phạm 
liên quan đến cho vay nặng 
lãi, hoạt động tín dụng đen, 
lừa đão thông qua bán hàng 
đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản, lừa đảo để bán hàng 
không đảm bảo chất lượng 
xuất hiện từ nhiều năm nay, 
đã về đến ngõ, xóm, thôn 
trong cộng đồng dân cư, gây 
ra những hệ lụy cho xã hội, 
nhưng vào cuộc có khi vẫn 
còn thiếu chủ động.

Công tác phòng chống 
tham nhũng, lãng phí trong 
thời gian qua có nhiều cố 
gắng, từng bước lấy lại niềm 
tin trong nhân dân. Tuy vậy, 
so với yêu cầu nhiệm vụ vẫn 
còn nhiều khó khăn, phức tạp. 
Khó khăn nhất vẫn là quyết 
tâm chính trị của các cấp ủy 
trong lãnh đạo, chỉ đạo; một 
số cấp ủy vẫn chưa xây dựng 
được bộ phận tham mưu, lực 
lượng chiến đấu đủ mạnh, có 
bản lĩnh vững vàng để chủ 
động tham mưu chỉ đạo các 
vụ việc khó khăn, phức tạp. 

Các biểu hiện suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức 
lối sống trong một bộ phận 
cán bộ đảng viên đã được đề 
cập trong Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII), được toàn 
Đảng, toàn Dân thừa nhận, 
thậm chí tại nhiều cơ quan, 
đơn vị, trên một số lĩnh vực 
nhạy cảm; tình trạng vi phạm 
nguyên tắc tổ chức sinh hoạt 
đảng, vi phạm quy chế làm 
việc, sự thiếu gương mẫu của 
cán bộ đảng viên, người đứng 
đầu trong việc tu dưỡng đạo 
đức, lối sống vẫn diễn ra; sự 
chuyển biến về phong cách 
làm việc, nói đi đôi với làm 
còn chậm trong một số cán 
bộ đảng viên... 

Để các cấp ủy thực hiện 
tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác nội chính, phòng 
chống tham nhũng trong thời 
gian tới, trước hết cần nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm, 
phát huy vai trò cấp ủy, người 
đứng đầu cấp ủy trong việc 
quán triệt và triển khai có hiệu 
quả Nghị quyết 10-NQ/TU, 
ngày 29/9/2015 của Ban Chấp 
hành đảng bộ tỉnh về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác nội chính; 
đưa nội dung phòng chống 
tham nhũng, lãng phí vào nội 
dung sinh hoạt của cấp ủy theo 
Kết luận số 21-KL/TW, ngày 
25/5/2012 của Ban Chấp hành 
Trung ương và Chỉ thị 32-CT/
TU, ngày 01/11/2013 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. UBND 
thị xã ban hành chương trình, 

kế hoạch để chỉ đạo, triển khai 
công tác nội chính, phòng 
chống tham nhũng, lãng phí.

Phát huy vai trò các cơ 
quan tham mưu về công tác 
nội chính và phòng chống, 
tham nhũng, tham mưu cho 
cấp ủy kịp thời cụ thể hóa chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; ban 
hành các nghị quyết, chỉ thị 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ công tác nội chính 
và phòng, chống tham nhũng, 
nâng cao chất lượng hoạt động 
của các cơ quan nội chính; đề 
ra các chủ trương, định hướng 
xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng, phức tạp, dư luận xã 
hội quan tâm.

Tăng cường công tác 
hướng dẫn, theo dõi, kiểm 
tra, giám sát các cấp ủy, tổ 
chức đảng trực thuộc và chủ 
động làm tốt việc tham mưu 
xây dựng, thực hiện chương 
trình kiểm tra, giám sát của 
cấp ủy đối với các cơ quan 
nội chính trong thực hiện 
đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và chủ trương 
của tỉnh về công tác nội chính 
và phòng, chống tham nhũng 
ở địa phương, đơn vị; kịp thời 
tham mưu, chấn chỉnh thiếu 
sót, khắc phục những hạn 
chế, khuyết điểm trong tổ 
chức thực hiện ở các ngành, 
địa phương, đơn vị 
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 Ban Nội chính Tỉnh ủy
- Tham mưu Thường 

trực, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy ban hành 08 văn bản  lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai thực 
hiện công tác nội chính và 
phòng chống tham nhũng, 
lãng phí.

- Tổ chức triển khai thực 
hiện Chương trình số 1370-
CTr/TU ngày 23/01/2019 
của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về công tác nội chính 
và phòng, chống tham 
nhũng năm 2019; Kế hoạch 
142-KH/BNCTW ngày 
26/02/2019 của Ban Nội 
chính Trung ương về thi 
đua chuyên đề giai đoạn 
2019-2020.

- Chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, địa phương có 
liên quan chuẩn bị nội dung 
cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
thực hiện nhiệm vụ tiếp công 
dân định kỳ tháng 3, tháng 4, 
5 năm 2019. Thực hiện việc 
tiếp công dân thường xuyên 

tại Ban và tham gia 07/07 
phiên tiếp dân định kỳ, đột 
xuất của tỉnh; tiếp nhận, tham 
mưu xử lý 63 đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh của nhân dân; kiến nghị 
với Ban Thường vụ, Thường 
trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 03 
đơn có nội dung quan trọng 
và trực tiếp theo dõi, đôn đốc 
việc giải quyết của các cơ 
quan có thẩm quyền.

- Chủ trì giao ban hàng 
tháng với các cơ quan trong 
khối Nội chính để nắm tình 
hình an ninh trật tự trên địa 
bàn; đôn đốc việc thực hiện 
các Thông báo kết luận của 
Thường trực Tỉnh ủy. Phát 
hành 02 số Bản tin Nội chính 
Hà Tĩnh cung cấp cho các cơ 
quan và 262 xã, phường, thị 
trấn để tuyên truyền, hướng 
dẫn thực hiện công tác nội 
chính và phòng chống tham 
nhũng, lãng phí ở các địa 
phương, đơn vị.

- Xây dựng ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 
máy của các phòng thuộc 
Ban, Quy chế làm việc, Quy 
chế chi tiêu nội bộ và Đề án 
vị trí việc làm của cán bộ, 
công chức Ban Nội chính 
Tỉnh uỷ theo Quy định 926 
- QĐ/TU ngày 27/3/2019 
của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; Quyết định phân công 
theo dõi địa bàn cho cán bộ, 
công chức Ban Nội chính 
Tỉnh ủy.

 Công an tỉnh
Công an tỉnh đã tích 

cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, 
UBND tỉnh ban hành các 
văn bản lãnh đạo thực hiện 
công tác đảm bảo an ninh 
trật tự; chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc thực hiện các 
biện pháp đảm bảo an ninh, 
an toàn trên các tuyến, địa 
bàn, công trình, dự án kinh 
tế trọng điểm. Chủ động 
nắm tình hình, kịp thời 
tham mưu cho cấp ủy, chính 
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quyền xử lý các vấn đề liên 
quan đến ANTT, tranh chấp, 
khiếu kiện không để phát 
sinh phức tạp thành “điểm 
nóng”. Mở các đợt cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm, 
tệ nạn xã hội, khai thác vận 
chuyển đất, cát trái phép 
nhất là đối với các ổ nhóm 
hoạt động sử dụng vũ khí 
nóng, tín dụng đen... Khẩn 
trương điều tra, chuyển Viện 
Kiểm sát truy tố các vụ án 
phức tạp được dư luận xã 
hội quan tâm.

 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Thường xuyên duy 

trì nghiêm chế độ trực 
sẵn sàng chiến đấu, tham 
mưu và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ quân sự - quốc 
phòng gắn với nhiệm vụ 
phát triển kinh tế xã hội địa 
phương. Tổ chức quán triệt 
và thực hiện nghiêm các 
Nghị quyết, chỉ thị, mệnh 
lệnh của Bộ Quốc phòng 
và Quân Khu 4; tham mưu 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ban hành Chỉ thị về việc 
lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
diễn tập khu vực phòng thủ 
năm 2019 cho các huyện 
Thạch Hà, Can Lộc, Đức 
Thọ, Nghi Xuân, diễn tập 
phòng chống bão lụt, tìm 
kiếm cứu nạn cho huyện 
Kỳ Anh. Kịp thời điều 
chỉnh, kiện toàn tổ chức 
biên chế lực lượng thường 
trực, dân quân tự vệ, dự bị 
động viên. Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ giao nhận quân 
năm 2019.

 Bộ đội Biên phòng tỉnh  
Chủ động nắm chắc tình 

hình nội ngoại biên, kịp thời 
báo cáo xin ý kiến của cấp 
ủy, chính quyền địa phương 
về thực hiện công tác Biên 
phòng và các vụ việc đột 
xuất, phức tạp xảy ra trên 
địa bàn. Phối hợp với các 
lực lượng đấu tranh thắng 
lợi 36 chuyên án, bắt giữ 65 
đối tượng (ma túy 24 vụ/40 
đối tượng; vận chuyển pháo 
08 vụ/08 đối tượng; thuốc nổ 
03 vụ/03 đối tượng). Làm tốt 
công tác hậu phương quân 
đội, đối ngoại Biên phòng và 
giúp đỡ nhân dân trên tuyến 
biên giới xây dựng nông 
thôn mới.

 Viện Kiểm sát DN tỉnh
Ban Cán sự Đảng Viện 

KSND tỉnh đã quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát 
hai cấp chủ động triển khai 
thực hiện chỉ thị, nghị quyết, 
hướng dẫn của Viện KSND 
tối cao về nhiệm vụ công 
tác kiểm sát năm 2019, gắn 
với thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của cấp ủy, chính 
quyền ở địa phương về đảm 
bảo ANTT và phòng chống 
tham nhũng. Đã kiểm sát 
giải quyết 432/437 tin báo tội 
phạm, đạt 91,3%; giải quyết 
304/321 vụ đạt 95,7%. Thực 
hiện quyền công tố, kiểm sát 
xét xử 252/344 vụ sơ thẩm, 
đạt 73,3% và 58/89 vụ phúc 

thẩm đạt 65,2%. Phối hợp 
liên ngành xác định 41 vụ án 
để giải quyết theo thủ tục án 
hình sự trọng điểm; phối hợp 
tổ chức 44 phiên tòa rút kinh 
nghiệm. Kiểm sát việc giải 
quyết 620/862 vụ, việc dân 
sự. Tiếp 55 lượt công dân 
đến khiếu nại, tố cáo; tiếp 
nhận, phân loại, xử lý kịp 
thời 201 đơn.

 Toà án nhân dân tỉnh
Từ ngày 01/12/2018 - 

30/4/2019 tòa án nhân dân 
hai cấp đã thụ lý, giải quyết 
865/1.290 vụ, việc các loại, 
đạt tỷ lệ 69%. Trong đó: án 
hình sự đã thụ lý 379 vụ, 637 
bị cáo, giải quyết 278 vụ, 479 
bị cáo; án dân sự đã thụ lý 
151 vụ, giải quyết 56 vụ;án 
hôn nhân gia đình đã thụ lý 
684 vụ, giải quyết 500 vụ; án 
kinh doanh thương mại, hành 
chính, lao động thụ lý 25 vụ, 
giải quyết 10 vụ. Ra quyết 
định thi hành án đối với 385 
bị án; tạm đình chỉ 03 bị án; 
ủy thác 54 bị án.

 Thi hành án Dân sự 
Tổng số việc dân sự có 

điều kiện thi hành 2.572 
việc/3.327 việc phải thi hành, 
chiếm 77,3%; đã thi hành 
xong 1.978 việc, đạt 76,91%, 
tăng 2,91% so với chỉ tiêu 
Tổng cục giao cả năm, xếp 
thứ 9 trong toàn quốc. Tổng 
số tiền có điều kiện thi hành 
1.635 tỷ đồng/2.012 tỷ đồng 
phải thi hành, chiếm 81,25%; 
đã thi hành xong 33,2 tỷ đồng 
đạt 2,03% 
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Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính

Chi bộ Ban Nội chính sinh hoạt chuyên đề ứng dụng cộng nghệ thông tin  
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành



Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh 
chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành Nội chính Đảng


