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Ngay từ đầu 
tháng 3/2019, 
Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị 
cốt cán toàn tỉnh quán triệt, 
triển khai thực hiện Quy 
định số 11- QĐi/TW của 
Bộ Chính trị về trách nhiệm 
của người đứng đầu cấp 
ủy trong việc tiếp dân, đối 
thoại trực tiếp với dân và 
xử lý những phản ánh, kiến 
nghị của dân, trên cơ sở đó 
các huyện, thành, thị ủy 
cũng đồng loạt tổ chức quán 
triệt, triển khai thực hiện 
đến cấp xã, Ban Nội chính 

Tỉnh ủy đã chủ động phối 
hợp với Văn phòng Tỉnh 
ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh 
tham mưu Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ban hành quy định 
về tiếp dân của đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy; đôn đốc kiểm 
tra việc thực hiện kết luận 
sau từng phiên tiếp dân. 
Đến tháng 10/2019, đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ 
chức 7 phiên tiếp dân, trong 
đó 02 phiên tiếp chuyên đề 
và 5 phiên định kỳ. Bí thư 
Tỉnh ủy trực tiếp giải quyết, 
trả lời ông Nguyễn Bá Bốn, 
phường Hà Huy Tập, TP Hà 

Tĩnh kiến nghị về việc lập 
hồ sơ công nhận lão thành 
cách mạng đối với đồng chí 
Nguyễn Thao và kiến nghị 
việc xây dựng Khu lưu niệm 
đồng chí Nguyễn Thiếp (quê 
xã Phù Việt, Bí thư Tỉnh ủy 
đầu tiên của Hà Tĩnh) tại xã 
Phù Việt, huyện Thạch Hà. 
Đồng chí Bí thư chỉ đạo giải 
quyết dứt điểm gần 30 vụ 
việc thuộc thẩm quyền của 
các sở, ban, ngành và cấp 
huyện, trong đó có những 
vụ việc kéo dài từ năm 
2013 đến nay, như: Vụ việc 
tranh chấp hợp đồng chuyển 
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HÀ TĨNH 
THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ QUY ĐỊNH SỐ 11-QĐi/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì phiên tiếp công dân “3 trong 1” tháng 9

Ngày 18/2/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW “Quy định về trách nhiệm của người đứng 
đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Đây là 
quy định đã được Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc và bước đầu phát huy hiệu quả.

BAN BIÊN TẬP



nhượng ky ốt và quyền thuê 
đất giữa Công ty CP Thương 
mại Dịch vụ Hà Tĩnh với bà 
Nguyễn Thị Huyền và Công 
TNHH Hoán Hà, xã Kỳ 
Phong, huyện Kỳ Anh; giải 
quyết việc thi hành án bản án 
hôn nhân gia đình giữa ông 
Phạm Văn Nữu và bà Đặng 
Thị Quyền, thị trấn Xuân 
An, huyện Nghi Xuân... 

Các buổi tiếp dân diễn ra 
cởi mở, dân chủ, người dân 
được trình bày hết suy nghĩ,  
nguyện vọng của mình và 
các bên liên quan giải đáp 
ý kiến. Sau mỗi kỳ tiếp dân, 
Ban Nội chính Tỉnh ủy đã 
tham mưu ban hành thông 
báo ý kiến chỉ đạo của đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy gửi các 
sở, ban, ngành và các huyện, 
thành thị ủy chỉ đạo giải 
quyết, đồng thời đôn đốc 
kết quả giải quyết báo cáo 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
trước kỳ tiếp dân tiếp theo. 
Việc tiếp dân của đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy và kết quả xử 
lý công việc đã tạo động lực 
lan tỏa nhanh chóng trong 
toàn Đảng bộ tỉnh. Đến đầu 
tháng 7 năm 2019, 13/13 
huyện, thành, Thị ủy và 262 
đảng ủy xã, phường, thị trấn 
đã ban hành và triển khai 
quy chế tiếp dân của người 
đứng đầu cấp ủy theo Quy 
định 11 của Bộ Chính trị. 
Trên cơ sở đó, người đứng 
đầu cấp ủy các cấp đã thực 

hiện: Cấp tỉnh 07 cuộc tiếp 
dân, trên 100 lượt người 
tham gia, giải quyết trên 
30 vụ việc, trong đó đến 4 
đoàn đông người; cấp huyện 
67 cuộc với 334 lượt người 
tham gia, giải quyết 126 vụ 
việc. Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Hà Tĩnh cũng đã ban 
hành Quy định tạm thời về 
tiếp dân của đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh và 
đồng chí Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh trong cùng 
1 phiên và đã thực hiện từ 
tháng 8 năm 2019, qua 3 
phiên tiếp công dân “3 trong 
1” đã nhận được nhiều ý 
kiến đồng tình của các tầng 
lớp nhân dân. Đặc biệt, đây 
là phương pháp được đánh 
giá hiệu quả, tiết kiệm thời 
gian, thống nhất trong lãnh 
đạo, chỉ đạo. Thực tiễn cho 
thấy trong các phiên tiếp 
công dân vừa qua, đối tượng 
tiếp cơ bản thuộc đề xuất, 
giải quyết với chính quyền, 
trong đó trọng tâm là đất đai, 
giải phóng mặt bằng… Do 
vậy, nếu triển khai tiếp dân 
theo phương pháp 3 trong 
1, có mặt Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh sẽ giúp cho 
việc chỉ đạo cấp ủy, giám sát 
của HĐND tỉnh đối với các 
trường hợp nhanh hơn, hiệu 
quả hơn. Trong khi đó, các 
thành phần tiếp công dân 

sẽ tập trung cao, thông suốt 
hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, 
tiết kiệm được thời gian, gắn 
trách nhiệm người đứng đầu 
với lãnh đạo sở, ngành và 
địa phương. 

Có thể khẳng định, 
công tác tiếp công dân, đối 
thoại giải quyết khiếu nại 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
của người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền các cấp thời 
gian qua đã làm giảm các 
vụ việc khiếu nại phức tạp, 
đông người, kéo dài; không 
làm phát sinh thêm những 
vụ việc mới. Qua đó tạo sự 
đồng thuận trong nhân dân, 
cán bộ, đảng viên, góp phần 
tích cực đảm bảo an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, tạo điều phát triển kinh 
tế - xã hội bền vững. Kinh 
nghiệm cho thấy người 
đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh 
gương mẫu tiếp dân thì dứt 
khoát người đứng đầu cấp 
ủy cấp huyện, cấp xã phải 
thực hiện nghiêm túc. Tiếp 
dân là trách nhiệm của Đảng 
với nhân dân, buộc phải làm 
và làm thường xuyên để 
lắng nghe, giải quyết theo 
thẩm quyền. Việc tiếp dân 
được thông báo rộng rãi 
trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, đảm bảo hiệu 
lực, hiệu quả và cả bộ máy 
cùng tiếp dân, giải quyết 
thấu đáo những vấn đề dân 
kiến nghị.q

2 Số 19 - Tháng 10/2019



3Số 19 - Tháng 10/2019

Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng 
xác định “Tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội  bộ” là nhiệm 
vụ trọng tâm hàng đầu. Vấn đề 
đặt ra cho các tổ chức đảng, từ 
Trung ương đến chi bộ và mỗi 
cán bộ, đảng viên là phải nắm 
vững toàn bộ nội dung xây 
dựng Đảng. Thời gian qua, 
trên cơ sở Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính 
trị; Quy định số 101-QĐ/
TW, ngày 07/6/2012 của Ban 
Bí thư; Quy định số 55-QĐ/
TW, ngày 19/12/2016 của Bộ 
Chính trị; Quy định số 08-QĐ/
TW, ngày 25/10/2018 của Ban 
Chấp hành Trung ương; Quy 
định số 890-QĐi/TU, ngày 
5/3/2019 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, Đảng ủy Quân sự 
tỉnh kịp thời ban hành chương 
trình hành động, kết luận, chỉ 
thị, quy chế làm việc, quy chế 
lãnh đạo để thực hiện. Trong 
đó, tập trung rà soát sửa đổi, 

bổ sung, ban hành mới các 
chỉ thị, hướng dẫn về thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của 
cấp ủy, các loại hình tổ chức 
cơ sở đảng; quy chế làm việc 
của cấp ủy, quy chế làm việc 
của các cơ quan, đơn vị; quy 
định, hướng dẫn thực hiện…, 
từng bước đưa hoạt động của 
tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, 
cơ quan chính trị, các tổ chức 
quần chúng và mọi hoạt động 
của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ chủ trì đi vào nền nếp, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây 
dựng lực lượng vũ trang tỉnh 
trong tình hình mới. Đảng 
bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt 

và thực hiện nghiêm nguyên 
tắc tập trung dân chủ, duy trì 
có nền nếp chế độ sinh hoạt 
đảng, thực hiện tốt tự phê bình 
và phê bình, giữ nghiêm kỷ 
luật; nội bộ đoàn kết thống 
nhất cao. Năng lực lãnh đạo 
toàn diện, sức chiến đấu của 
các cấp ủy, tổ chức được nâng 
lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên 
nhiệt tình, trách nhiệm, có 
phương pháp, tác phong công 
tác tốt. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt, 
bằng nhiều cách làm mới, 
sáng tạo, kiên trì trong triển 
khai thực hiện các nghị quyết, 
kết luận, chỉ thị của Trung 

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN, 
SỨC CHIẾN ĐẤU CAO CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG 

TRONG ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH

Đại tá  Nguyễn Tất Nhân báo cáo tại Hội nghị sơ kết

Đại tá NGUYỄN TẤT NHÂN 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh



(Xem tiếp trang 10)
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ương, của tỉnh về công tác xây 
dựng Đảng, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo 
tổ chức tốt các đợt sinh hoạt 
chuyên đề, nhân rộng các mô 
hình, bảo đảm nội dung thiết 
thực, hiệu quả, phù hợp với 
đặc điểm, tình hình của từng 
tổ chức đảng, cơ quan, đơn 
vị, như: “Lấy cái đẹp dẹp cái 
xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu 
cực”; “Yếu ở đâu, xoáy sâu ở 
đó”; “Tự soi, tự sửa lại mình”; 
“Đảng viên dìu dắt quần 
chúng”; “Đảng viên 4 tốt”; 
“Sinh hoạt mẫu”; “Mỗi ngày 
làm một việc tốt”; “Trên nêu 
gương mẫu mực, dưới hành 
động noi theo”... của cán bộ, 
đảng viên, trong từng tổ chức 
đảng; thực hiện “2 tăng” của 
cấp ủy cấp trên đối với tổ chức 
đảng cấp dưới, đó là: “Tăng 
cường dự sinh hoạt chi bộ; 
tăng cường kiểm tra, giám sát 
hoạt động của cấp ủy”. Nhờ 
đó, chất lượng xây dựng Đảng 
từng bước được nâng lên, góp 
phần quan trọng xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân, thế 
trận an ninh nhân dân, xây 
dựng khu vực phòng thủ ngày 
càng vững chắc, xây dựng lực 
lượng vũ trang vững mạnh 
toàn diện. Để tiếp tục nâng 
cao năng lực lãnh đạo toàn 
diện, sức chiến đấu cao của 
cấp ủy, tổ chức đảng thời gian 
tới, Ban Thường vụ Đảng ủy 
Quân sự tỉnh chỉ đạo tập trung 
thực hiện một số nội dung, giải 
pháp sau: 

Thứ nhất, tiếp tục quán 

triệt và triển khai thực hiện 
nghiêm túc các nghị quyết, 
chỉ thị, quy định của Trung 
ương, Quân ủy Trung ương, 
Đảng ủy Quân khu 4, Tỉnh ủy 
Hà Tĩnh về công tác xây dựng 
Đảng và gắn xây dựng cấp ủy, 
tổ chức đảng, xây dựng đội 
ngũ cán bộ đảng viên với thực 
hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị; coi 
trọng công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng cho các cấp uỷ, chi 
bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên 
và quần chúng nhận thức sâu 
sắc về vị trí, vai trò then chốt 
của công tác xây dựng Đảng; 
về nguyên tắc Đảng lãnh đạo 
tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 
đối với quân đội. 

Thứ hai, thường xuyên 
kiện toàn cấp uỷ, tổ chức cơ sở 
đảng theo đúng Điều lệ Đảng, 
quy định của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, phù hợp với yêu 
cầu nhiệm vụ, tổ chức biên chế 
trong các loại hình cơ sở, bảo 
đảm sự lãnh đạo vững chắc 
của các tổ chức đảng trong 
mọi tình huống. Thực hiện tốt 
Quy định số 104-QĐ/QU của 
Quân ủy Trung ương về một 
số vấn đề cơ bản thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong Đảng bộ Quân đội. Xây 
dựng, bổ sung hoàn thiện quy 
chế làm việc, quy chế lãnh đạo 
của các cấp uỷ đảng trên các 
mặt công tác; giải quyết tốt các 
mối quan hệ trong lãnh đạo, 
chỉ huy, tạo sự đoàn kết thống 
nhất trong cấp uỷ, đơn vị.

Thứ ba, tập trung nâng cao 

năng lực lãnh đạo toàn diện, 
sức chiến đấu của các cấp uỷ, 
tổ chức đảng; trước hết là nâng 
cao năng lực quán triệt, cụ thể 
hoá các nghị quyết, chỉ thị 
của cấp trên để xác định chủ 
trương, giải pháp sát, đúng, 
lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị trong mọi tình huống, gắn 
với lãnh đạo xây dựng các tổ 
chức và cơ quan, đơn vị vững 
mạnh toàn diện.

Thứ tư, đổi mới hình thức, 
phương pháp, thực hiện tốt nội 
dung, chương trình kế hoạch 
giáo dục chính trị đối với từng 
đối tượng cán bộ, đảng viên; 
gắn giáo dục, bồi dưỡng mục 
tiêu, lý tưởng với nâng cao 
trình độ, kiến thức toàn diện 
và rèn luyện cán bộ, đảng viên 
trong thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao. Quản lý 
chặt chẽ cán bộ, đảng viên về 
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối 
sống cũng như về quan hệ xã 
hội; đề cao vai trò quản lý của 
cấp uỷ, chi bộ, đồng thời thực 
hiện tốt việc phân công công 
tác cho cán bộ, đảng viên. Gắn 
xây dựng đội ngũ đảng viên 
với xây dựng đội ngũ cán bộ, 
xây dựng cấp uỷ với xây dựng 
đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp 
vững mạnh.

Thứ năm, tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ 
đảng đối với công tác kiểm tra, 
giám sát; chú trọng đổi mới và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
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ĐỨC THỌ ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH 
TÌNH HÌNH SAU SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

VÕ CÔNG HÀM 
 TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

Hiện nay, việc sáp 
nhập các đơn vị 
hành chính là yêu 

cầu cấp thiết. Vì trước đây 
việc chia tách đơn vị hành 
chính đã nảy sinh một số vấn 
đề bất cập và hạn chế, nhiều 
đơn vị hành chính cấp xã quy 
mô nhỏ, không gian phát triển 
hạn hẹp, gây ra nhiều khó 
khăn, cản trở trong công tác 
lập kế hoạch, quy hoạch dài 
hạn, định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội tầm vĩ mô, 
nguồn lực của địa phương 
và Trung ương cho phát triển 
kinh tế - xã hội bị phân tán. 
Việc tăng số lượng đơn vị 
hành chính các cấp đã dẫn đến 
tổ chức bộ máy, biên chế của 
các cơ quan, đơn vị trong hệ 
thống chính trị ở địa phương 
tăng, ngân sách nhà nước chi 
cho hoạt động của bộ máy, 
xây dựng trụ sở, mua sắm mới 
trang thiết bị làm việc tăng, 
đại đa số các đơn vị cấp xã 
thu ngân sách tại địa phương 
không đủ cân đối chi thường 
xuyên, chủ yếu phải hỗ trợ từ 
ngân sách cấp trên. Thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW, 
ngày 25/10/2017 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII về một số vấn đề 
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 
tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 
số 1211/2016/UBTVQH13 
của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về tiêu chuẩn đơn vị hành 
chính; Nghị quyết số 37-NQ/
TW, ngày 24/12/2018 của Bộ 
Chính trị về việc sáp nhập 
các đơn vị hành chính cấp 
huyện và cấp xã; Nghị quyết 
số 653/2019/UBTVQH14, 
ngày 12/3/2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về 
việc sắp xếp các ĐVHC cấp 
huyện, cấp xã giai đoạn 2019 
- 2021; Nghị quyết số 32/NQ-
CP, ngày 14/5/2019 về việc 
ban hành Kế hoạch thực hiện 
sắp xếp các đơn vị hành chính 
cấp huyện, cấp xã trong giai 
đoạn 2019 – 2021, Ủy ban 
nhân dân huyện đã tập trung 
quán triệt, tuyên truyền sâu 
rộng đến cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên, nhân dân 

trong các cuộc họp ở huyện, 
sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, 
nhân dân tại các thôn xóm và 
trên các phương tiện thông tin 
truyền thanh huyện, xã, thị 
trấn, thôn xóm, tổ dân phố tạo 
sự đồng thuận trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân về chủ 
trương sáp nhập đơn vị hành 
chính cấp xã, hướng tới tinh 
gọn tổ chức bộ máy, giảm đầu 
mối, tinh giảm biên chế để 
giảm chi ngân sách Nhà nước 
cho tổ chức bộ máy, cán bộ, 
công chức, viên chức, kiện 
toàn đội ngũ cán bộ, công 
chức để đáp ứng nhiệm vụ 
trong tình hình mới; thành 
lập 09 tổ công tác của Ban 
Thường vụ Huyện ủy lãnh 
đạo, chỉ đạo việc triển khai 
thực hiện các bước sáp nhập 
đơn vị hành chính cấp xã. 
Huyện đã xây dựng Đề án, 
Phương án tổng thể, chi tiết 
tổ chức các hội nghị thảo 
luận, góp ý của cán bộ, đảng 
viên, lấy ý kiến cử tri sáp 
nhập 21 xã, thị trấn: Đức Lạc 
với Đức Hòa; Đức Quang 
với Đức Vĩnh; Đức Tùng với 

Đức Thọ nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích tự nhiên 203 km2, 28 đơn vị hành chính (ĐVHC), 
gồm 27 xã, 01 thị trấn, với dân số 103.000 người (giáo dân chiếm 10%, có 14/28 xã, thị trấn có đồng bào theo 
đạo Công giáo). Trong quá trình lịch sử, cùng với cả nước, các đơn vị hành chính huyện Đức Thọ đã được điều 
chỉnh, sắp xếp lại phù hợp với từng thời kỳ nhất định. 
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Đức Châu; Đức Yên với Thị 
Trấn; Đức La, Đức Nhân với 
Bùi Xá; Đức Lâm với Đức 
Thủy, Trung Lễ; Đức Thanh 
với Thái Yên, Đức Thịnh; 
Đức An với Đức Dũng; Đức 
Lập với Đức Long. Tổng 
số phiếu cử tri đồng ý sáp 
nhập 54.866/55.014 phiếu, 
đạt 99,73% để hình thành 9 
đơn vị hành chính mới, giảm 
được 12 đơn vị hành chính. 
Bộ máy các xã sau sáp nhập 
ổn định, hằng năm sẽ giảm 
chi ngân sách thường xuyên 
trên 42 tỷ đồng.

Việc sáp nhập xã đã đạt 
được một số kết quả tích cực 
góp phần phát huy nguồn lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội. Tuy nhiên, bên 

cạnh đó vẫn còn những khó 
khăn, vướng mắc, đó là: việc 
sáp nhập xã, thị trấn có ảnh 
hưởng rất lớn đến tâm lý, 
quyền lợi của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân các đơn vị 
tiến hành sáp nhập. Theo nghị 
quyết của Trung ương, Đức 
Thọ là đơn vị có số lượng 
đơn vị hành chính cấp xã sáp 
nhập nhiều nhất tỉnh, trong 
lúc thời gian chuẩn bị cho tổ 
chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ 
sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 
bầu cử đại biểu HĐND cấp xã 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang 
cận kề. Vì vậy, việc triển khai 
thực hiện các chủ trương, 
nghị quyết của Trung ương 
trong một thời gian ngắn ít 
nhiều sẽ có những tác động, 
khó khăn trong quá trình lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức triển 
khai thực hiện, nhất là ở cấp 

cơ sở. Công tác sắp xếp, bố 
trí cán bộ là vấn đề trọng tâm, 
là mối quan tâm hàng đầu của 
cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trong quá trình thực hiện 
chủ trương, đề án sáp nhập. 
Sau khi sáp nhập Đức Thọ sẽ 
dôi dư trên 300 cán bộ, công 
chức, người hoạt động không 
chuyên trách, nên việc bố trí 
cán bộ trong thời gian tới hết 
sức khó khăn. Việc sử dụng, 
quản lý cơ sở vật chất các 
xã cũ, sau khi sáp nhập nếu 
không có phương án sử dụng 
hợp lý sẽ dư thừa, xuống cấp.

Trong thời gian tới, để 
thực hiện việc sáp nhập đơn 
vị hành chính cấp xã đảm 
bảo theo kế hoạch của Trung 
ương, tỉnh, Ban Thường vụ 
Huyện ủy, UBND huyện tiếp 
tục triển khai thực hiện một 

Thường trực Tỉnh ủy  làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ  
về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã
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số nội dung sau:
Thứ nhất, tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo làm tốt công tác 
tư tưởng, tuyên truyền, vận 
động tạo sự thống nhất cao 
về nhận thức và hành động 
trong các cấp ủy, tổ chức 
đảng, chính quyền, cán bộ, 
công chức, viên chức, người 
lao động và nhân dân về mục 
tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của việc 
thực hiện sắp xếp các đơn vị 
hành chính cấp xã; nắm bắt 
tình hình, tâm tư, nguyện 
vọng chính đáng của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, có 
giải pháp tuyên truyền, vận 
động, giải thích phù hợp, sát 
thực với chủ trương chung 
và đặc thù từng địa phương, 
đảm bảo sau sáp nhập tạo 
được đồng thuận, ổn định và 
phát triển.

Thứ hai, trên cơ sở các 
chính sách về công tác cán 
bộ (như Nghị định 108 của 
Chính phủ, Nghị quyết 164 
của HĐND tỉnh…) rà soát, 
tính toán cụ thể chế độ cho 
cán bộ, công chức, người hoạt 
động không chuyên trách 
cấp xã, để tuyên truyền, vận 
động các đối tượng nghỉ hưu, 
nghỉ công tác hưởng chính 
sách; đánh giá, nhận xét cán 
bộ, lấy phiếu tín nhiệm; xây 
dựng cơ cấu, phương án tổ 
chức bộ máy, tiến hành, lựa 
chọn đội ngũ cán bộ của các 
xã sáp nhập theo quy định, 
đồng thời phải có lộ trình rõ, 
giảm số lượng lãnh đạo, đội 
ngũ cán bộ dôi dư có tính khả 
thi cao. Việc tiến hành đảm 
bảo dân chủ, công khai, minh 

bạch, khách quan, thận trọng 
trong công tác sắp xếp, bố trí 
đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, 
năng lực và trách nhiệm để 
đảm đương công việc lãnh 
đạo, quản lý xã sau sáp nhập; 
gần dân, sâu sát địa bàn, đáp 
ứng nguyện vọng của người 
dân. Tránh tình trạng để xảy 
ra quan liêu, tiêu cực, cục bộ 
địa phương, gây bất ổn, mất 
đoàn kết nội bộ và mất niềm 
tin trong nhân dân.

Thứ ba, xây dựng kế 
hoạch, lộ trình cụ thể việc sáp 
nhập, sử dụng cơ sở vật chất, 
tránh việc lãng phí, xuống 
cấp; rà soát, kiểm tra tình tình 
tài chính, ngân sách của các 
xã trong diện sáp nhập; rà 
soát các khoản nợ, tránh tình 
trạng lợi dụng sáp nhập kê 
khai không chính xác dẫn đến 
việc thất thoát tài sản, tranh 
chấp, bỏ sót.

Thứ tư, sáp nhập đơn 
vị hành chính cấp xã là chủ 
trương lớn, hệ trọng, là trách 
nhiệm của các cấp ủy, chính 
quyền, của cả hệ thống chính 
trị, vì vậy đòi hỏi sự vào cuộc 
với quyết tâm cao của mỗi 
cán bộ, đảng viên, nhất là 
người đứng đầu phải thực sự 
tiên phong, gương mẫu trong 
quá trình tổ chức thực hiện, 
nhằm vừa đảm bảo thực hiện 
tốt chủ trương sáp nhập, vừa 
đảm bảo ổn định tình hình, 
thúc đẩy sự phát triển của các 
địa phương.

Từ những khó khăn, 
vướng mắc có một số kiến 
nghị, đề xuất sau:

Cùng với việc đầu tư phát 
triển khoa học, công nghệ để 
thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội, Trung ương, tỉnh quan 
tâm đến công tác sáp nhập, 
hợp nhất tổ chức bộ máy ở 
cấp Trung ương, tỉnh, huyện 
có chức năng tương đồng, sáp 
nhập tỉnh, huyện, xã để từng 
bước giảm đầu mối, giảm bộ 
máy, gắn với giảm biên chế để  
giảm chi ngân sách nhà nước, 
có nguồn lực đầu tư cho phát 
triển kinh tế - xã hội.

Để sáp nhập ổn định, đồng 
thuận và phát triển, chuẩn bị 
Đại hội Đảng các cấp nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, Trung ương, 
tỉnh cần có có chính sách đủ 
mạnh để giải quyết cán bộ 
dôi dư do tác động của sáp 
nhập đơn vị hành chính cấp 
xã, đặc biệt như Đức Thọ có 
nhiều đơn vị hành chính cấp 
xã sáp nhập, trước mắt chưa 
cắt giảm ngân sách và tiếp 
tục cân đối số ngân sách chi 
thường xuyên theo số lượng 
ĐVHC hiện tại (28 ĐVHC) 
từ nay đến hết năm 2024 để 
huyện Đức Thọ có điều kiện 
cân đối ngân sách trợ cấp 
cho số cán bộ, công chức dôi 
dư chưa sắp xếp được đồng 
thời nhằm  hỗ trợ các xã có 
ngân sách xử lý một phần 
các khoản nợ hiện tại (nợ xây 
dựng cơ bản, nợ chi thường 
xuyên). Việc cân đối ngân 
sách chi thường xuyên cho số 
lượng đơn vị hành chính sẽ 
thực hiện vào năm 2025 sau 
khi hệ thống chính trị của các 
đơn vị hành chính cấp xã hoạt 
động ổn định q



Xác định phòng, 
chống tham 
nhũng, lãng phí 

là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, xuyên suốt trong 
quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy, của cả hệ thống chính 
trị, bám sát các nghị quyết, chỉ 
thị, kết luận của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, từ tình hình 
thực tiễn địa phương, huyện 
Cẩm Xuyên đã kịp thời ban 
hành các văn bản lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai thực hiện có 
hiệu quả. 

Các cấp ủy Đảng, chính 
quyền và các đoàn thể nhân 

dân đã kịp thời quán triệt, 
tuyên truyền, phổ biến các chủ 
trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước về công tác phòng, 
chống tham nhũng, trọng tâm 
là nội dung Nghị quyết lần thứ 
3 của BCH Trung ương khóa X 
về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phòng, 
chống tham nhũng, Chỉ thị số 
21 - CT/TW ngày 21/12/2012 
của Ban Bí thư (khóa XI) về 
việc đẩy mạnh thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 
33 - CT/TW ngày 03/01/2014 
của Bộ Chính trị về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với 

việc kê khai tài sản và kiểm soát 
việc kê khai tài sản, Văn bản số 
1331 - CV/TU, ngày 02/1/2019 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
đẩy mạnh phát hiện, xử lý tình 
trạng “tham nhũng vặt”, gắn 
với thực hiện Chỉ thị 05 của 
Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh 
học tập làm theo tư tưởng, đạo 
đức phong cách Hồ Chí Minh, 
các nội dung Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI, XII về xây 
dựng Đảng. Ngoài việc triển 
khai các văn bản, thời gian 
qua, Huyện ủy thường xuyên 
chỉ đạo UBND huyện rà soát 
và thực hiện tốt các giải pháp 
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HUYỆN CẨM XUYÊN CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA,                                                       
NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG THAM  NHŨNG, LÃNG PHÍ 

ĐẶNG QUỐC CƯƠNG                                                                                                
TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên

Hội nghị giao ban công tác Nội chính, PCTN và cải cách Tư pháp
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phòng chống tham nhũng như: 
kiến nghị với các cơ quan có 
thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các 
chế độ, định mức, tiêu chuẩn 
để cho phù hợp pháp luật hiện 
hành, đảm bảo chặt chẽ, ngăn 
ngừa các hành vi tham nhũng, 
lãng phí; thực hiện tốt công 
tác cải cách hành chính; xây 
dựng và thực hiện quy tắc ứng 
xử, đạo đức công vụ, đạo đức 
nghề nghiệp trong đội ngũ cán 
bộ công chức; hàng năm, trong 
chương trình kiểm tra, giám 
sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm 
tra, Thanh tra nhà nước, Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã chỉ 
đạo chú trọng vào một số lĩnh 
vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu 
cực như quản lý đất đai, xây 
dựng cơ bản, đền bù giải phóng 
mặt bằng, tài chính, ngân sách. 
Trong quá trình kiểm tra, giám 
sát, thanh tra đã chỉ ra được 
những sai phạm và chỉ đạo 
xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm 
kịp thời, đúng quy định, được 
cán bộ, đảng viên và nhân dân 
đồng tình cao. Từ năm 2015 
đến nay, huyện đã tiến hành 25 
cuộc kiểm tra, giám sát, thanh 
tra liên quan lĩnh vực đất đai, 
xây dựng cơ bản, sử dụng ngân 
sách, xử lý kỷ luật 2 tổ chức 
Đảng và 5 đảng viên là cán 
bộ thuộc diện Ban Thường vụ 
Huyện ủy quản lý do buông 
lỏng lãnh đạo, quản lý về đất 
đai, xây dựng cơ bản, thu hồi 
1,1 tỉ đồng, cắt giảm gần 2 tỉ 
đồng từ xây dựng cơ bản tại các 
địa phương. Thực hiện Chỉ thị 
số 33-CT/TW của Bộ Chính trị 

về kê khai và kiểm soát việc kê 
khai tài sản, Huyện ủy đã chỉ 
đạo UBND huyện ban hành kế 
hoạch để triển khai thực hiện. 
Nhìn chung, công tác kê khai 
tài sản thu nhập đã dần đi vào 
nề nếp, đúng đối tượng, đúng 
quy định của pháp luật. Thời 
gian qua, thực hiện Quy định 
11 của Bộ Chính trị về trách 
nhiệm của Người đứng đầu cấp 
ủy trong việc tiếp công dân, đối 
thoại trực tiếp với dân và xử lý 
những phản ánh kiến nghị của 
dân , Ban Thường vụ Huyện ủy 
đã xây dựng quy chế, tập trung 
thực hiện tốt công tác tiếp dân, 
tiếp nhận đơn thư giải quyết 
khiếu nại, tố cáo nói chung và 
tố cáo tham nhũng, lãng phí 
nói riêng; chỉ đạo thành lập 
các đoàn thanh tra, kiểm tra 
đột xuất; thường xuyên quan 
tâm lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã 
hội phát huy vai trò giám sát, 
đấu tranh phòng chống tham 
nhũng; tập trung giám sát hoạt 
động của các cơ quan nhà 
nước, giám sát công tác tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo nhất là các vụ tố cáo liên 
quan đến tham nhũng, lãng 
phí; giám sát việc thực hiện 
các chính sách, pháp luật, thực 
hiện dân chủ ở cơ sở; quản lý 
đầu tư xây dựng cơ bản; quản 
lý sử dụng đất đai, xây dựng 
nông thôn mới góp phần tích 
cực đấu tranh, phòng ngừa tiêu 
cực, tham nhũng, lãng phí.

Mặc dù đạt được nhiều kết 
quả tích cực, song trong lãnh 

đạo công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí của 
huyện Cẩm Xuyên còn bộc lộ 
những hạn chế như: Công tác 
tuyên truyền, phổ biến, quán 
triệt các chủ chương, nghị 
quyết của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước về PCTN ở một số 
cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa 
thực sự đi vào chiều sâu; tình 
trạng nhũng nhiễu gây phiền hà 
cho người dân, doanh nghiệp 
trong giải quyết công việc vẫn 
còn diễn ra ở một số lĩnh vực 
tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng 
vặt, chưa có biện pháp hữu hiệu 
để phát hiện và xử lý triệt để. 
Nhằm góp phần nâng cao hiệu 
quả lãnh đạo công tác phòng, 
chống tham nhũng trên địa bàn 
trong thời gian tới, huyện Cẩm 
Xuyên cần thực hiện đồng bộ 
các giải pháp như:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức cho cán bộ, 
đảng viên về các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về phòng, 
chống tham nhũng để nâng cao 
nhận thức, ngăn ngừa và kiên 
quyết đấu tranh chống tham 
nhũng; đẩy mạnh phát hiện, 
xử lý tình trạng “tham nhũng 
vặt”; chú trọng kiểm tra, giám 
sát, thanh tra trên các lĩnh vực, 
nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, 
tham nhũng như đất đai, xây 
dựng cơ bản, tài chính để kịp 
thời phát hiện ngăn ngừa, uốn 
nắn, răn đe, cảnh báo và xử lý 
nghiêm. Tăng cường quản lý 
Nhà nước trên tất cả các lĩnh 



10 Số 19 - Tháng 10/2019

vực. Thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở, phát huy vai trò 
của cơ quan dân cử, MTTQ, 
các tổ chức chính trị - xã hội 
và nhân dân, các cơ quan ngôn 
luận trong việc giám sát cán 
bộ, công chức và các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị để phát hiện, 
đấu tranh với các hiện tượng 
tham nhũng, lãng phí.

Hai là, nâng cao và phát 
huy vai trò của cán bộ, đảng 
viên nói chung, đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý, người 
đứng đầu tại mỗi địa phương, 
cơ quan, đơn vị nói riêng trong 
thực thi trọng trách được giao 
gắn với đấu tranh PCTN theo 
Quy định số 08-QĐi/TW ngày 

25/10/2018 của Ban Chấp 
hành Trung ương về “Trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, trước hết là Ủy viên 
Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí 
thư, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương”.

Ba là, chủ động tuyên 
truyền gương người tốt, việc 
tốt; bảo vệ, khen thưởng, động 
viên những người dũng cảm 
đấu tranh chống tham nhũng 
để tạo sự lan tỏa trong cộng 
đồng. Đẩy mạnh cải cách hành 
chính, xây dựng đạo đức công 
vụ, công khai minh bạch tại các 
cơ quan, đơn vị. Duy trì và thực 
hiện nghiêm túc chế độ giao 
ban định kỳ để có giải pháp chỉ 

đạo tiếp nối công tác nội chính, 
phòng chống tham nhũng.

Với niềm tin và quyết tâm 
mới, thời gian qua Trung ương, 
tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện quyết 
liệt trong công tác phòng, 
chống tham nhũng, đi đôi với 
xử lý nghiêm cán bộ vi phạm 
“không có vùng cấm” đã tạo 
được niềm tin và sự đồng thuận 
cao của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, đây là niềm tin, động 
lực để cấp ủy các cấp thực hiện 
tốt công tác đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí 
nhằm xây dựng Đảng ta ngày 
càng trong sạch, vững mạnh q

công tác kiểm tra, giám sát tổ 
chức đảng và đội ngũ cán bộ, 
đảng viên về chấp hành Điều 
lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, 
nguyên tắc tổ chức và sinh 
hoạt đảng, về giữ gìn phẩm 
chất đạo đức, tư cách đảng 
viên, tập trung vào đảng viên 
là cấp uỷ viên và cán bộ chủ 
trì, hướng vào khắc phục khâu 
yếu, mặt yếu của đảng bộ, đơn 
vị và tổ chức đảng cấp dưới có 
dấu hiệu vi phạm. 

Thứ sáu, tích cực chỉ đạo 
có hiệu quả việc đổi mới nội 
dung, hình thức sinh hoạt cấp 
uỷ, sinh hoạt chi bộ; đổi mới 
cách ra nghị quyết, tạo chuyển 

biến mạnh mẽ về nhận thức 
của các cấp uỷ, cán bộ, đảng 
viên về sự cần thiết và yêu cầu 
nâng cao chất lượng sinh hoạt 
đảng hiện nay theo hướng giải 
quyết những vấn đề thiết thực, 
cụ thể, bức xúc về thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của đảng 
bộ, chi bộ, đơn vị, cơ quan; đi 
sâu các chủ trương, giải pháp 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, tập trung đột phá 
khắc phục dứt điểm khâu yếu, 
mặt yếu, tạo sự chuyển biến 
vững chắc trong từng đảng bộ, 
cơ quan, đơn vị trong toàn lực 
lượng vũ trang tỉnh.

Thứ bảy, thường xuyên 

chăm lo kiện toàn, xây dựng 
các tổ chức quần chúng vững 
mạnh, hoạt động đúng chức 
năng, nhiệm vụ, gắn với nâng 
cao chất lượng hoạt động 
của hội đồng quân nhân; chú 
trọng công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng, định hướng cho 
hội viên, đoàn viên phấn đấu 
trở thành đảng viên, đa dạng 
hoá các nội dung, hình thức 
hoạt động hội, đoàn trong 
triển khai thực hiện nhiệm vụ 
chính trị và tham gia công tác 
xây dựng Đảng, đóng góp, 
phê bình cán bộ, đảng viên;  
thực hiện tốt quy chế dân chủ 
ở cơ sở q

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN, SỨC 
CHIẾN ĐẤU CAO CỦA CẤP ỦY...   (Tiếp theo trang 4)
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Thành phố Hà Tĩnh 
là trung tâm chính 
trị, kinh tế, văn 

hóa của tỉnh Hà Tĩnh. Trong 
thời gian qua, Thành phố 
thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, công tác xây dựng Đảng 
có nhiều thuận lợi: Chính trị 
ổn định, kinh tế - xã hội tiếp 
tục phát triển. Thành phố 
đã được Thủ tướng Chính 
phủ ký Quyết định số 175/
QĐ-TTg về việc công nhận 
thành phố Hà Tĩnh là đô thị 
loại II trực thuộc tỉnh Hà 
Tĩnh. Cùng với việc tiếp tục 
đẩy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước và chuỗi hoạt 
động chào mừng Thành 

phố đạt đô thị loại II và các 
ngày lớn của quê hương đất 
nước, cấp ủy, chính quyền, 
hệ thống chính trị và các 
cơ quan trong khối Nội 
chính của thành phố đã tăng 
cường bám sát cơ sở, nắm 
chắc tình hình, làm chủ địa 
bàn và chủ động các phương 
án đối phó làm thất bại mọi 
âm mưu, thủ đoạn của các 
thế lực phản động, đảm bảo 
giữ vững sự ổn định về an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội góp phần quan trọng 
cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. 

Nhận thức được vai trò, 
vị trí, tầm quan trọng của 

công tác nội chính trong tình 
hình mới, thời gian qua, Ban 
Thường vụ Thành ủy đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến, quán triệt, triển 
khai thực hiện kịp thời các 
chủ trương, Nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
Nhà nước, các văn bản của 
Trung ương, của tỉnh về công 
tác nội chính, công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và 
phòng ngừa tham nhũng cho 
cán bộ, đảng viên và nhân 
dân. Đồng thời, Ban Thường 
vụ Thành ủy đã cụ thể hóa 
các văn bản cấp trên bằng văn 
bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, THỰC HIỆN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020-2025 
VÀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

LƯƠNG QUỐC TUẤN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Một góc thành phố Hà Tĩnh
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thực hiện trong từng thời gian 
theo hướng thiết thực, hiệu 
quả như: Chương trình hành 
động số 05-CT/Th.U, ngày 
30/11/2015 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ thành phố về 
thực hiện Nghị quyết số 10-
NQ/TU của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh đối với công tác 
nội chính, Kế hoạch số 83-
KH/Th.U, ngày 23/10/2018 
của Ban Thường vụ Thành 
ủy về việc thực hiện Kết luận 
số 10-KL/TW của Bộ Chính 
trị; kịp thời kiện toàn và ban 
hành Quy chế hoạt động 
của Ban Chỉ đạo cải cách tư 
pháp; thực hiện chương trình 
công tác nội chính năm 2019 
và chương trình cải cách tư 
pháp giai đoạn 2016-2021 
theo hướng trọng tâm, trọng 
điểm, đáp ứng với yêu cầu 
chung và tình hình thực tiễn 
của địa phương.

Cùng với việc đẩy mạnh 
phát triển toàn diện về kinh 
tế - xã hội, 9 tháng đầu năm 
2019, cấp ủy, chính quyền 
thành phố Hà Tĩnh đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực 
hiện công tác nội chính đạt 
nhiều kết quả quan trọng: 
Thực hiện nghiêm chế độ sẵn 
sàng chiến đấu, bảo đảm an 
ninh chính trị - trật tự an toàn 
xã hội, sẵn sàng lực lượng, 
phương tiện phòng chống 
thiên tai, bão lụt; tuyển giao 
quân đạt 100% chỉ tiêu; xây 
dựng lực lượng dân quân tự 
vệ, dự bị động viên đảm bảo 

cơ cấu, tổ chức biên chế; tập 
huấn, huấn luyện cho 100% 
đơn vị dân quân, tự vệ trên 
địa bàn; tổ chức diễn tập 
chiến đấu phòng thủ cho 4 
phường, xã đạt mục đích, 
yêu cầu đề ra. Công tác đảm 
bảo an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội được triển 
khai quyết liệt, đồng bộ, 
đã điều tra, bắt giữ, xử lý 
326 vụ/574 đối tượng (tăng 
90 vụ so với cùng kỳ năm 
2018); trong đó: Khởi tố 51 
vụ /76 bị can phạm pháp về 
các tội phạm hình sự, kinh 
tế, ma tuý (tăng 07 vụ so 
với cùng kỳ năm 2018); xử 
lý hành chính: 269 vụ/498 
đối tượng (tăng 77 vụ so 
với cùng kỳ năm 2018). 
Phá 06 chuyên án (tăng 04 
chuyên án so với cùng kỳ 
năm 2018); lập 33 hồ sơ áp 
dụng biện pháp giáo dục đối 
tượng tại phường, xã, theo 
Nghị định 111 (tăng 21 hồ sơ 
so với cùng kỳ năm 2018); 
07 hồ sơ đưa đối tượng vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc 
theo Nghị định 221 (tăng 04 
hồ sơ so với cùng kỳ năm 
2018). Công an thành phố 
đã tăng cường công tác tấn 
công truy quét tội phạm, đấu 
tranh triệt phá các tụ điểm 
buôn bán, sử dụng ma túy, 
hoạt động tín dụng đen gây 
nhức nhối, bức xúc trong 
dư luận nhân dân. Công tác 
thực hành quyền công tố và 
kiểm sát các hoạt động tư 

pháp được tăng cường, đến 
nay cơ bản đã hoàn thành kế 
hoạch kiểm sát đề ra, thông 
qua thực hiện đã kịp thời ban 
hành văn bản kháng nghị, 
kiến nghị, đề xuất đối với 
các cơ quan liên quan trách 
nhiệm trong việc khắc phục 
những mặt hạn chế, khuyết 
điểm vi phạm theo quy định 
của pháp luật, số lượng và 
chất lượng kiến nghị, yêu 
cầu tăng so với cùng kỳ 
(tăng 01 kiến nghị vi phạm, 
02 kiến nghị phòng ngừa và 
09 yêu cầu so với cùng kỳ 
năm 2018). Công tác xét xử 
được thực hiện nghiêm túc, 
đúng pháp luật, giải quyết 
kịp thời các vụ án phát sinh 
trên địa bàn. Tổng số án 
thụ lý, giải quyết 206/253 
vụ, việc, đạt 81,4% (so với 
cùng kỳ năm 2018 tăng 5 
vụ), trong đó có nhiều vụ án 
điển hình, phức tạp. Công 
tác thi hành án dân sự có 
nhiều chuyển biến tích cực. 
Công tác giáo dục pháp luật 
và trợ giúp pháp lý tiếp tục 
được đổi mới về cách thức 
tuyên truyền có trọng tâm, 
trọng điểm, bám sát yêu cầu, 
nhiệm vụ chính trị, phát huy 
hiệu quả, góp phần nâng cao 
nhận thức của các tầng lớp 
nhân dân về chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước. Thực hiện 
Quy định số 11-QĐi/TW, 
ngày 18/02/2019 của Bộ 
Chính trị và Luật Tiếp công 
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dân toàn thành phố tiếp 307 
lượt, tăng 1,3% so với cùng 
kỳ năm 2018. 

Kết quả công tác nội chính 
trên các mặt đã góp phần ổn 
định tình hình an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, tạo 
điều kiện tốt để phát triển 
kinh tế - xã hội góp phần 
nâng cao chất lượng các tiêu 
chí đô thị loại II. 

Tuy vậy, trước tình hình 
hiện nay, các tổ chức phản 
động tiếp tục chống phá để 
làm mất ổn định an ninh trật 
tự trên địa bàn. Tình trạng 
đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
phản ánh kiến nghị có xu 
hướng ngày càng tăng, tiềm 
ẩn về mất an ninh trật tự, an 
toàn xã hội nhất là tình hình 
trước đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng. Ý 
thức, trách nhiệm của một 
bộ phận nhân dân trong công 
tác phòng ngừa, đấu tranh tội 
phạm còn hạn chế. 

Phát huy những kết 
quả đạt được, cấp ủy, chính 
quyền thành phố tiếp tục nêu 
cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các chương trình, kế 
hoạch đã đề ra, đảm bảo giữ 
vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn 
và tập trung thực hiện một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, tiếp tục triển 

khai thực hiện có hiệu quả nội 
dung các nghị quyết, kết luận, 
quy định về công tác đảm bảo 
an ninh trật tự; công tác nội 
chính, tiếp dân và giải quyết 
đơn thư của Trung ương, tỉnh 
và Chương trình công tác nội 
chính phòng, chống tham 
nhũng năm 2019 của Ban 
Thường vụ Thành ủy. 

Thứ hai, chỉ đạo các 
lực lượng chức năng nắm 
chắc tình hình, chủ động 
giải quyết dứt điểm các vụ, 
việc có liên quan đến an 
ninh trật tự, không để hình 
thành “điểm nóng”, đột xuất 
bất ngờ; tập trung đấu tranh 
quyết liệt, mạnh mẽ với các 
loại tội phạm; thực hiện tốt 
Nghị quyết 49-NQ/TW của 
Bộ Chính trị về chiến lược 
cải cách tư pháp đến năm 
2020, chấp hành nghiêm 
chỉnh quy trình, quy định 
trong các hoạt động tố tụng 
hình sự, không để xảy ra 
oan sai, lọt tội phạm. 

Thứ ba, thực hiện tốt 
công tác tiếp dân theo Quy 
định số 11-QĐi/TW, ngày 
18/02/2019 của Bộ Chính trị 
và Luật Tiếp công dân đồng 
thời chỉ đạo giải quyết kịp 
thời các đơn thư khiếu nại, tố 
cáo, phản ánh, kiến nghị của 
công dân; hạn chế cao nhất 
đơn thư tồn đọng, vượt cấp, 
kéo dài.

Thứ tư, tăng cường kiểm 
tra trách nhiệm đối với thủ 

trưởng các cấp, các ngành 
trong việc tổ chức thực hiện 
các quy định của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, gắn với việc thực 
hiện Công văn số 1331-CV/
TU, ngày 02/01/2019 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
về đẩy mạnh việc phát 
hiện, xử lý tình trạng “tham 
nhũng vặt”.

 Thứ năm, thực hiện tốt 
Chỉ thị số 35-CT/TW của 
Bộ Chính trị về đại hội đảng 
bộ các cấp tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng; chỉ đạo các 
tổ chức cơ sở đảng chủ động 
rà soát các chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội, nhiệm vụ chính trị, 
nhiệm kỳ 2015-2020; nắm 
chắc tình hình an ninh trật 
tự, tình hình đội ngũ cán 
bộ chuẩn bị tốt cho đại hội 
đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 
2020-2025.

Thứ sáu, tăng cường 
công tác kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện các chủ 
trương của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước về công 
tác nội chính và phòng, 
chống tham nhũng, lãng 
phí; thường xuyên rà soát 
chỉ đạo tổ chức thực hiện 
nghiêm các kết luận, kiến 
nghị của các cơ quan thanh 
tra, kiểm toán nhà nước; 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Ban Chỉ đạo Cải cách tư 
pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong tình hình mới q                                   



Có thể nói, hiện nay 
chưa có một khái 
niệm chính thống 

nào về “tham nhũng vặt” mà 
chủ yếu chỉ mới đề cập tới 
trong một số ít văn bản hay 
phát biểu của các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 
Tuy nhiên, hằng ngày, hằng 
giờ, ở các địa phương, đơn 
vị  đều có những việc cần 
thực hiện thông qua giao tiếp 
với với đội ngũ công chức, 
viên chức của bộ máy chính 
quyền các cấp - những người 
trực tiếp hướng dẫn, giải 
quyết công việc của nhân 

dân. Những nhũng nhiễu do 
một bộ phận này gây ra cho 
người dân, được Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng gọi là “tham 
nhũng vặt”. 

Hậu quả của “tham 
nhũng vặt” tưởng như không 
nghiêm trọng, nhưng nó kìm 
hãm sự phát triển kinh tế - xã 
hội, làm giảm niềm tin của 
người dân, doanh nghiệp đối 
với cơ quan thực thi nhiệm 
vụ; “tham nhũng vặt” như “ổ 
mối ăn mòn chân đê”, đồng 
thời cũng là nguyên nhân 
dẫn đến vi phạm nghiêm 

trọng đạo đức của cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên 
chức, làm xói mòn niềm tin 
của nhân dân đối với sự lãnh 
đạo của Đảng, quản lý của 
Nhà nước. 

 Chính điều đó, bên cạnh 
việc thực hiện có hiệu quả 
quản lý nhà nước về công 
tác PCTN, Thanh tra tỉnh đã 
chủ động, kịp thời tham mưu 
công tác quản lý nhà nước 
về PCTN, thực hiện thanh 
tra trách nhiệm chấp hành 
pháp luật về PCTN: (1) Chỉ 
đạo, hướng dẫn thanh tra sở, 
ngành, thanh tra cấp huyện 
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THANH TRA HÀ TĨNH VỚI CÔNG TÁC THAM MƯU                  
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG                           

TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VẶT
LÊ TOÀN THẮNG

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Hội nghị Trực tuyến toàn quốc
Phổ biến, quán triệt chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ
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xây dựng kế hoạch thanh 
tra hằng năm; trong đó chú 
trọng công tác thanh tra 
trách nhiệm thực hiện pháp 
luật về PCTN trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ 
của các cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc quyền 
quản lý; tổ chức các lớp tập 
huấn nghiệp vụ về công tác 
PCTN cho các địa phương, 
đơn vị, lồng ghép triển khai 
việc phát hiện, xử lý tình 
trạng “tham nhũng vặt”; (2) 
Tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Văn bản số 20/UBND-
NC ngày 30/01/2019 về 
việc đẩy mạnh việc phát 
hiện, xử lý tình trạng tham 
nhũng vặt theo chỉ đạo tại 
Văn bản 1331-CV/TU ngày 
02/01/2019 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về triển khai thực 
hiện Kết luận của Đồng chí 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 
Trưởng ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham 
nhũng; tham mưu UBND 
tỉnh văn bản chỉ đạo các cấp, 
các ngành, cơ quan, đơn vị 
quan tâm tổ chức phổ biến, 
quán triệt kịp thời các quy 
định của Đảng, Nhà nước về 
công tác PCTN nói chung, 
phòng ngừa, phát hiện, xử 
lý tình trạng tham nhũng vặt 
nói riêng đến cấp ủy đảng, 
chính quyền và cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức 
trên địa bàn tỉnh. Theo đó 
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 
10/CT-TTg ngày 22/4/2019 
của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường xử lý, ngăn 
chặn có hiệu quả tình trạng 
nhũng nhiễu, gây phiền 
hà cho người dân, doanh 
nghiệp trong giải quyết 
công việc; Chỉ thị số 769/
CT-TTCP ngày 17/5/2019 
của Tổng Thanh tra Chính 
phủ về việc tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương hành chính 
đối với công chức, viên chức 
và người lao động ngành 
Thanh tra; Quyết định số 
52/2017/QĐ-UBND ngày 
22/11/2017 của UBND tỉnh 
quy định trách nhiệm thực 
hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính trong đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức và cán 
bộ, chiến sĩ lực lượng vũ 
trang trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh; (3) Thực hiện thanh 
tra, kiểm tra trách nhiệm 
các sở, ngành, UBND cấp 
huyện trong việc thực hiện 
pháp luật về PCTN theo quy 
định, trong đó tập trung vào 
các hoạt động công vụ, lĩnh 
vực dễ phát sinh tiêu cực, 
nhũng nhiễu để kịp thời 
phát hiện, xử lý những cá 
nhân vi phạm. Toàn ngành 
Thanh tra đã thực hiện 22 
cuộc. Ngoài ra ngành còn 
tiến hành thanh tra trách 
nhiệm việc thực hiện pháp 
luật về PCTN tại 34 đơn vị.

Đồng thời, Thanh tra 
tỉnh thực hiện phòng, chống 
tham nhũng, triển khai 
phòng chống “tham nhũng 
vặt” ngay tại cơ quan đơn 
vị: Chủ động phòng ngừa 

vi phạm, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động các Đoàn 
thanh tra, Tổ công tác bằng 
việc cử lãnh đạo Thanh tra, 
phòng nghiệp vụ giám sát 
theo quy định; duy trì chế 
độ báo cáo tiến độ công việc 
và họp xin ý kiến chỉ đạo 
những nội dung vướng mắc, 
vượt thẩm quyền đoàn, tổ xử 
lý; tiếp nhận các phản hồi từ 
đối tượng thanh tra và các 
đơn vị thuộc địa bàn quản 
lý theo các lĩnh vực công tác 
để chấn chỉnh kịp thời cán 
bộ công chức, trưởng đoàn, 
thành viên đoàn thanh tra 
trong thực hiện nhiệm vụ 
công vụ. 

Công khai, minh bạch 
trong hoạt động của cơ quan; 
ban hành Quy chế làm việc 
quy định về nguyên tắc, cơ 
chế quản lý, điều hành, chế 
độ trách nhiệm, làm việc, 
trình tự giải quyết công việc 
và quan hệ công tác của 
Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh; thực 
hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong chỉ đạo, điều 
hành gắn phát huy vai trò, 
trách nhiệm người đứng đầu, 
Chánh Thanh tra và các Phó 
chánh thanh tra phụ trách. 

Tuy nhiên, trong lĩnh 
vực phòng chống tham 
nhũng còn nhiều khó khăn, 
thách thức: Công tác phát 
hiện, kiến nghị xử lý sai 
phạm, có dấu hiệu tham 
nhũng, tội phạm về kinh tế 
thông qua hoạt động kiểm 
toán, thanh tra còn hạn chế. 
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Mối quan hệ phối hợp giữa 
thanh tra với các cơ quan 
kiểm tra, điều tra trong việc 
xử lý các vụ việc có dấu hiệu 
tham nhũng chưa tốt. Việc 
thực hiện kết luận thanh 
tra chưa có chế tài cụ thể, 
đủ mạnh để buộc các đối 
tượng thanh tra phải chấp 
hành dẫn đến hiệu lực, hiệu 
quả thanh tra chưa cao. Lực 
lượng thanh tra còn mỏng 
về số lượng, trình độ, năng 
lực còn hạn chế (đặc biệt là 
cấp huyện). Thời gian thanh 
tra có hạn, nghiệp vụ điều 
tra chưa đáp ứng được yêu 
cầu ngày càng cao của công 
tác phát hiện, điều tra, truy 
tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng, án kinh tế có dấu 
hiệu tham nhũng.

Trong giai đoạn hiện nay, 
công tác PCTN, lãng phí, 
tiêu cực được Trung ương, 
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 
tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết 
liệt, nhân dân đồng tình, ủng 
hộ, đánh giá cao. Để làm tốt 
công tác PCTN nói chung 
và ngăn chặn, đẩy lùi “tham 
nhũng vặt”, xin đề xuất một 
số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền, quán 
triệt các quy định của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước về 
phòng, chống tham nhũng; 
thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết số 10-NQ/TU ngày 
29/9/2015 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh về tăng 
cường lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác Nội chính 
đến năm 2020 và định 
hướng những năm tiếp 
theo; các Văn bản chỉ đạo 
của UBND tỉnh trong lĩnh 
vực PCTN. 

Hai là, thực hiện đồng 
bộ, hiệu quả Nghị quyết 
số 18-NQ/TW, 19-NQ/
TW ngày 25/10/2017 của 
Ban chấp hành Trung ương 
Đảng, Kết luận số 05-KL/
TU ngày 29/6/2016 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
một số chủ trương nâng cao 
năng lực, đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng; sắp 
xếp, tinh giản bộ máy, biên 
chế, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả của các cơ quan, đơn vị; 
bảo đảm đội ngũ cán bộ vừa 
hồng vừa chuyên đáp ứng 
nhiệm vụ trong tình hình 
mới theo chủ trương “Vì sự 
hài lòng hơn của người dân 
và doanh nghiệp”. 

Ba là, chú trọng công 
tác kiểm tra, giám sát của 
cấp ủy cấp trên với cấp ủy 
cấp dưới; xác định rõ trách 
nhiệm người đứng đầu cấp 
ủy, thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị khi cơ quan, đơn vị 
mình xảy ra tham nhũng, 
lãng phí; xây dựng đội ngũ 
làm công tác phòng, chống 
tham nhũng đủ trình độ, 
năng lực, có phẩm chất đạo 
đức trong sáng; kiên quyết 
loại khỏi bộ máy của Đảng 
và Nhà nước những cán bộ 
tiêu cực, nhũng nhiễu, tham 
nhũng. 

Bốn là, tăng cường 
kiểm tra, đôn đốc việc 
thực hiện các kết luận, 
quyết định xử lý sau thanh 
tra; đồng thời chỉ đạo các 
đơn vị triển khai có hiệu 
quả chương trình kế hoạch 
thanh tra năm 2019, xây 
dựng kế hoạch thanh tra 
năm 2020, khắc  phục triệt 
để việc chồng chéo về phạm 
vi, nội dung, thời gian và 
đối tượng thanh tra. Làm 
tốt công tác nắm tình hình 
nhất là những lĩnh vực, vị 
trí thường xuyên tiếp xúc 
với nhân dân, dễ có điều 
kiện phát sinh tham nhũng 
vặt; xử lý tốt tin báo, tố 
giác tội phạm, coi trọng 
các kênh thông tin phản 
ánh từ người dân, các cơ 
quan ngôn luận, thường 
xuyên tiếp xúc, đối thoại 
với nhân dân nhằm phát 
hiện, ngăn ngừa những 
hành vi tham nhũng.

Năm là, tăng cường phối 
hợp giữa cơ quan Thanh tra 
với các cơ quan: Công an, 
Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa 
án nhân dân, Ban Nội chính 
để trao đổi thông tin, theo 
dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử 
lý các trường hợp vi phạm, 
tiêu cực, tham nhũng. Tăng 
cường quan hệ phối hợp, 
trao đổi thông tin giữa các cơ 
quan trong việc tổ chức thực 
hiện các kết luận, kiến nghị 
thanh tra q



Lực lượng học 
sinh và cán bộ, 
giáo viên trong 

ngành giáo dục chiếm tỉ lệ 
khá cao trong cộng đồng, có 
ảnh hướng lớn đến công tác 
tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật đồng thời cũng là đội 
ngũ đông đảo tuyên truyền về 
đảm bảo an toàn giao thông 
(ATGT), phòng chống ma túy.

Trong những năm học 
vừa qua, Sở Giáo dục và Đào 
tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo 
dục thực hiện nghiêm túc 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật về ATGT và phòng, 
chống ma túy. Tổ chức quán 
triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị 
số 18-CT/TW; Nghị quyết số 
30/NQ-CP của Chính phủ; 
Chương trình hành động số 
44/CTHĐ-UBATGTQG của 
Ủy ban ATGT Quốc gia; Kế 
hoạch số 05/KH-BATGT 
ngày 12/01/2018 của Ban 
ATGT tỉnh; Quyết định số 
1236/QĐ-BGDĐT ngày 
30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT về việc phê duyệt 
Đề án: “Tăng cường năng lực 
phòng, chống ma túy trong 
trường học đến năm 2020”. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 
Tĩnh đã ban hành Kế hoạch 
số 1596/KH-SGDĐT ngày 
12/10/2018 của Sở về triển 
khai thực hiện Đề án “Tăng 
cường năng lực phòng, chống 
ma túy trong trường học đến 
năm 2020” và các chương 
trình, kế hoạch về đảm bảo 
an toàn giao thông và phòng, 
chống ma túy.  

Các đơn vị, trường học 
đưa nội dung phổ biến, giáo 
dục pháp luật về trật tự, an 
toàn giao thông và phòng 
chống ma túy vào các buổi 
chào cờ, vào sinh hoạt định 

kỳ của các chi bộ, đảng bộ, 
đoàn thể gắn với việc xây 
dựng “Văn hóa giao thông, 
nâng cao trách nhiệm, siết 
chặt kỷ cương của người thực 
thi công vụ” và cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân 
cư” và phong trào xây dựng 
“Gia đình văn hóa”, “Gia 
đình nhà giáo mẫu mực”. 
Bốn mươi trường THPT công 
lập trên địa bàn toàn tỉnh đã 
được cấp phát, lắp đặt miễn 
phí pano tuyên truyền về 
ATGT, phòng chống ma túy 
trong học đường.
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ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY 

TRONG TRƯỜNG HỌC
NGUYỄN QUỐC ANH

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tọa đàm ATGT giữa chính quyền, nhà trường và học sinh



18 Số 19 - Tháng 10/2019

Tại các trường học, công 
tác giáo dục pháp luật nói 
chung, đặc biệt là công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về đảm bảo an toàn 
giao thông và phòng chống 
ma túy được quan tâm đúng 
mức; qua đó, tạo sự chuyển 
biến sâu sắc về nhận thức 
và trách nhiệm của cán bộ, 
giáo viên, nhân viên, người 
lao động và học sinh trong 
việc chấp hành pháp luật về 
an toàn giao thông, ý thức 
phòng ngừa, đấu tranh với 
tệ nạn ma túy; ngăn chặn 
không để tệ nạn ma túy xâm 
nhập vào trường học; từ đó, 
góp phần đảm bảo an ninh 
trường học, xây dựng môi 
trường giáo dục an toàn 
lành mạnh.

Các trường học đã tích 
hợp nội dung phổ biến, giáo 
dục pháp luật về an toàn 
giao thông và phòng, chống 
ma túy vào các môn học 
phù hợp với từng cấp học; 
tổ chức giảng dạy nghiêm 
túc, có hiệu quả các tiết học 
về ATGT, phòng, chống tác 
hại của ma túy trong chương 
trình chính khóa môn Giáo 
dục công dân ở các trường 
THPT, THCS. Lồng ghép 
các nội dung tuyên truyền 
trong các buổi chào cờ đầu 
tuần, sinh hoạt 15 phút đầu 
buổi, tuần sinh hoạt tập thể 
đầu năm, hoạt động giáo dục 
ngoài giờ lên lớp; tổ chức 
các hoạt động sân khấu hóa 

tuyên truyền, giáo dục về 
Luật ATGT, tác hại của ma 
túy cho cán bộ, giáo viên 
và học sinh; tuyên truyền 
trực quan bằng cách sử 
dụng panô, áp phích, tờ rơi, 
băng rôn, khẩu hiệu, triển 
lãm tranh ảnh, các hội thi. 
Trong năm học 2018-2019,  
100% trường học tổ chức 
ký cam kết đảm bảo ATGT 
và phòng, chống ma túy cho 
cán bộ, giáo viên, học sinh và 
phụ huynh (174 trường MN, 
253 trường TH, 152 trường 
THCS và 44 trường THPT), 
với gần 499.321 người. Tỉ 
lệ học sinh tham gia các lớp 
tập huấn về các nội dung về 
ATGT, phòng, chống ma túy 
đạt xấp xỉ 100%.  

Đầu năm học 2019 - 
2020 đã có 166.592 lượt học 
sinh trong các trường học 
trên toàn tỉnh được tuyên 
truyền về phòng, chống 
ma túy, các tệ nạn xã hội; 
có 252.268 lượt học sinh 
được tuyên truyền về pháp 
luật ATGT trong trường 
học. 100% các trường học 
xây dựng biển báo về hiểm 
họa của tệ nạn ma túy, HIV/
AIDS ngay trước cổng 
trường để nhắc nhở thường 
xuyên cho đoàn viên thanh 
niên. Lồng ghép nội dung 
tuyên truyền, giáo dục vào 
các buổi chào cờ đầu tuần, 
lựa chọn những câu chuyện 
hay có tính giáo dục cao với 
chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ 

trẻ trước hiểm họa ma túy” 
cho học sinh trình bày.

Các trường THPT 
đưa vào giảng dạy tài liệu 
“ATGT cho nụ cười ngày 
mai”; 100% các nhà trường 
tổ chức cho học sinh tham 
gia sinh hoạt các câu lạc bộ 
về phòng ngừa tội phạm và 
phòng, chống vi phạm pháp 
luật, tệ nạn xã hội, phòng, 
chống bạo lực học đường, 
giáo dục an toàn giao thông... 
Có hơn 2.200 học sinh trong 
tổng số 44 trường THPT 
toàn tỉnh được tuyển chọn 
vào các đội thanh niên tình 
nguyện tuyên truyền phòng 
chống tội phạm, tệ nạn xã 
hội, đảm bảo an toàn giao 
thông tại các nhà trường.

Các trường thực hiện 
nghiêm túc việc quản lý học 
sinh, phân công cán bộ, giáo 
viên phụ trách theo dõi việc 
chấp hành các quy định của 
học sinh theo từng địa bàn 
cụ thể để kịp thời phát hiện, 
chấn chỉnh những hành vi vi 
phạm, đặc biệt là phát huy 
vai trò tổ chức đoàn, đội 
và giáo viên chủ nhiệm lớp 
trong việc quản lý, nhắc nhở 
học sinh khi tham gia giao 
thông, phòng, chống các tệ 
nạn xã hội; đưa tiêu chí chấp 
hành pháp luật vào bộ tiêu 
chí đánh giá đạo đức học 
sinh và xếp loại cán bộ, giáo 
viên, nhân viên hàng năm, 
quy định biện pháp mạnh 
ngăn chặn tình trạng học 
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sinh chưa đủ tuổi điều khiển 
xe mô tô, xe gắn máy tham 
gia giao thông.

Công tác phối hợp giữa 
ngành Giáo dục với các cơ 
quan, ban, ngành liên quan 
trong việc phổ biến, giáo 
dục pháp luật về an toàn 
giao thông và phòng, chống 
ma túy được triển khai có 
hiệu quả như: Phối hợp với 
Ban ATGT tỉnh cấp, phát 
cho 253 trường tiểu học và 
152 trường trung học cơ sở 
9000 cuốn tài liệu “Giáo 
dục văn hóa giao thông 
trong trường học” năm học 
2018 - 2019, ký kết Chương 
trình phối hợp tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật ATGT năm 2019; thực 
hiện nghiêm túc Quy chế 
phối hợp số 02/QC-CAT-
SGDĐT ngày 30/3/2016 
Giữa Sở GDĐT và Công 
an tỉnh Hà Tĩnh; nâng cao 
hiệu quả công tác phối 
hợp giữa trường học, gia 
đình học sinh, các tổ chức 
đoàn thể, chính quyền địa 
phương và các lực lượng 
xã hội trong công tác quản 
lý, giáo dục học sinh phòng 
tránh kỹ năng phòng ngừa, 
phát hiện, đấu tranh với tệ 
nạn ma túy, không vi phạm 
pháp luật về ATGT.

Hoạt động tuyên truyền 
phổ biến giáo dục pháp luật 
về an toàn giao thông và 
phòng chống ma túy trong 
trường học đầu năm học 

được triển khai tích cực. 
Các trường học trong địa 
bàn toàn tỉnh đã chủ động 
phối hợp các cơ quan, ban, 
ngành liên quan tổ chức 
nhiều hoạt động đầu năm 
học như: phối hợp với 
ngành Y tế tổ chức khám 
sức khỏe cho học sinh, 
kiểm tra, xét nghiệm ngẫu 
nhiên việc sử dụng ma túy 
và xét nghiệm đột xuất khi 
cần thiết đối với học sinh, 
nhằm rà soát, phát hiện 
học sinh sử dụng, tàng trữ 
các chất ma túy hoặc gây 
nghiện khác; phối hợp với 
ngành Công an tổ chức cho 
học sinh ký cam kết với nội 
dung “Không thử, không 
hút hít, không tiêm chích 
ma tuý”, “Không sử dụng 
ma tuý, không liên quan tới 
ma tuý”; ký cam kết đảm 
bảo an toàn giao thông cho 
cán bộ, giáo viên, học sinh 
và phụ huynh.

Chính nhờ thực hiện 
các giải pháp đồng bộ về 
công tác tuyên truyền nên 
nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật về ATGT và phòng 
chống ma tuý của đội ngũ 
cán bộ, giáo viên, nhân viên  
học sinh toàn ngành từng 
bước được nâng cao.

Bên cạnh đó, tại một số 
đơn vị do chưa quan tâm đúng 
mức tới công tác phổ biến 
và giáo dục pháp luật, hình 
thức tuyên truyền chưa đa 
dạng, thiếu hấp dẫn nên hiệu 

quả chưa cao; nhận thức, ý 
thức chấp hành pháp luật về 
ATGT và phòng chống ma 
tuý của một bộ phận học sinh 
còn hạn chế; còn để xảy ra 
tình trạng học sinh vi phạm 
Luật giao thông. Tình trạng 
phụ huynh đưa đón học sinh 
không đội mũ bảo hiểm còn 
nhiều. Công tác phối hợp với 
cơ quan chức năng, chính 
quyền địa phương trong việc 
bảo đảm trật tự ATGT trước 
cổng trường chưa đạt hiệu 
quả như mong muốn. 

Thời gian tới, ngành 
giáo dục tiếp tục chỉ đạo 
nâng cao vai trò, trách nhiệm 
của cán bộ, giáo viên trong 
công tác tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật; xây dựng và 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
giáo viên làm công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật có 
chất lượng, có kỹ năng và 
chuyên môn nghiệp vụ tốt; 
đổi mới các hình thức tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật; 
nâng cao hiệu quả công tác 
phối hợp; tăng cường thanh 
tra, kiểm tra, giám sát các cơ 
sở giáo dục trong việc thực 
hiện pháp luật về ATGT và 
phòng chống ma tuý,  xử lý 
nghiêm túc, hoặc kiến nghị 
cấp có thẩm quyền xử lý 
theo quy định các đơn vị, 
cơ sở giáo dục và cá nhân vi 
phạm q



Thời gian qua 
thành phố Hà 
Tĩnh đã và đang 

tập trung cao trong công 
cuộc xây dựng thành phố 
Hà Tĩnh đô thị loại II và trở 
thành đô thị văn minh, hiện 
đại. Việc phát triển, xây 
dựng, mở rộng về cả quy 
mô đô thị lẫn quy mô hành 
chính, dân cư, các công 
trình đô thị, hạ tầng giao 
thông đã tạo bộ mặt mới cho 
thành phố. Đóng góp một 
phần lớn trong kết quả đó, 
là sự nỗ lực không ngừng 
của cán bộ, chiến sĩ Công 

an thành phố và các ban, 
ngành chức năng, chính 
quyền địa phương cùng sự 
đồng tình, ủng hộ từ quần 
chúng nhân dân trong công 
tác đấu tranh phòng chống 
tội phạm, đảm bảo an ninh 
trật tự trên địa bàn.

Xác định công tác đấu 
tranh, phòng chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội và xây 
dựng phong trào bảo vệ an 
ninh Tổ quốc là quá trình 
xuyên suốt, lâu dài và có ý 
nghĩa quan trọng trong việc 
tạo môi trường ổn định phục 
vụ nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương, 
tạo niềm tin trong nhân dân, 
Công an thành phố luôn 
luôn quyết tâm thực hiện, 
nỗ lực hoàn thành các mặt 
công tác với nhiều cách 
làm đổi mới, sáng tạo để 
đạt được những kết quả đột 
phá thúc đẩy phát triển kinh 
tế - văn hóa - chính trị của 
thành phố.

Trong công tác an ninh, 
Công an thành phố đã chủ 
động nắm chắc, dự báo được 
tình hình để kịp thời tham 
mưu giải quyết các vụ việc 
tại cơ sở, không để phát sinh 
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Cán bộ Công an thành phố Hà Tĩnh theo dõi tình hình ANTT qua hình ảnh
 được truyền trực tiếp từ camera giám sát an ninh



thành “điểm nóng”, gây mất 
an ninh trật tự; hàng năm 
trực tiếp tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền thành phố 
ban hành trên 40 văn bản 
chỉ đạo công tác đảm bảo 
an ninh trật tự; chỉ đạo triển 
khai làm tốt công tác bảo 
vệ, đảm bảo an toàn tuyệt 
đối, nhất là các sự kiện 
chính trị, kinh tế, văn hóa, 
thể thao của tỉnh, thành phố, 
các đoàn cán bộ cao cấp 
của Đảng, Nhà nước, khách 
Quốc tế đến thăm và làm 
việc trên địa bàn.

Công an thành phố luôn 
chủ động, quyết liệt trong 
công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, không để 
tội phạm, các vi phạm pháp 
luật hoạt động lộng hành, 
gây bức xúc cho nhân dân. 
Tham mưu, triển khai ra 
quân đấu tranh quyết liệt, 
thực hiện các đợt truy quét 
tội phạm, bằng việc sử 
dụng đồng bộ các biện pháp 
nghiệp vụ, huy động tối 
đa lực lượng, phương tiện 
đấu tranh mạnh mẽ: Chín 
tháng năm 2019, Công an 
thành phố đã điều tra, bắt 
giữ, xử lý 398 vụ/652 đối 
tượng vi phạm về TTATXH 
(tăng 18 vụ so với năm 
2018), điều tra làm rõ 96 
vụ/138 đối tượng phạm tội 
về hình sự, ma túy, kinh 
tế. Trong đó, đặc biệt thực 
hiện kế hoạch, chủ trương 
đấu tranh với tội phạm liên 
quan đến hoạt động “tín 

dụng đen” của Bộ Công an, 
Công an thành phố đã điều 
tra, bắt giữ 04 vụ/12 đối 
tượng phạm tội cho vay lãi 
nặng trong giao dịch dân 
sự, “đòi nợ thuê”, đã khởi 
tố 04 vụ/06 bị can. 

Bên cạnh thành tích 
cao trong đấu tranh với tội 
phạm “tín dụng đen” Công 
an thành phố còn đạt nhiều 
kết quả nổi bật như: Kiềm 
chế, giảm được phạm pháp 
hình sự, tỷ lệ điều tra đạt 
98,4%; tỷ lệ giải quyết tin 
tố giác tội phạm đạt 90,6%, 
đã triệt phá 09 chuyên án 
cùng nhiều vụ án có tính 
chất phức tạp khác, gồm các 
vụ đánh bạc dưới hình thức 
lô đề qua nhiều đường dây, 
trộm cắp tài sản; bắt giữ các 
đối tượng cộm cán trên địa 
bàn; các chuyên án tàng trữ, 
mua bán trái phép chất ma 
túy; phát hiện, xử lý nhiều 
cơ sở, đối tượng hoạt động 
vi phạm về trật tự quản lý 
kinh tế, môi trường, vệ sinh 
an toàn thực phẩm.

Công tác quản lý hành 
chính về trật tự xã hội được 
Công an thành phố tập trung 
chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều 
giải pháp nhằm kiềm chế tai 
nạn giao thông, đảm bảo trật 
tự an toàn giao thông, trật tự 
công cộng. Chín tháng năm 
2019 đã xử lý 4.648 trường 
hợp vi phạm trật tự an toàn 
giao thông, 690 trường hợp 
vi phạm trật tự công cộng, 
nhờ đó đã góp phần làm 

giảm tai nạn giao thông trên 
cả 3 tiêu chí, ý thức chấp 
hành luật giao thông đường 
bộ của người dân được  
nâng cao, thiết lập lại trật tự 
kỷ cương đô thị ngày càng 
văn minh. 

Phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc 
luôn được nâng cao chất 
lượng hoạt động, phát huy 
được sức mạnh của người 
dân, đoàn thể, tổ chức 
tham gia giữ gìn an ninh 
trật tự. Nhờ quyết liệt vận 
động, đến nay đã có 8 đơn 
vị lắp đặt hệ thống camera 
thành công và đưa vào sự 
dụng hiệu quả, hơn 250 
mắt camera được kết nối 
với đầu thu tín hiệu đặt tại 
trụ sở Công an phường, xã 
theo dõi giám sát 24/24 
giờ. Cùng với việc lắp đặt 
hệ thống camera tập trung 
giám sát an ninh trật tự tại 
khu vực công cộng, các 
phường, xã đã vận động 
được hơn 400 hộ lắp đặt 
mới các mắt camera giám 
sát an ninh trật tự; vận động 
chỉnh hướng hơn 500 mắt 
camera có sẵn hướng ra các 
trục đường, khu vực công 
cộng, điểm nút giao thông 
để tạo thành một mạng lưới 
camera phủ kín địa bàn, 
phục vụ có hiệu quả công 
tác phòng ngừa, đấu tranh 
với tội phạm. Hằng năm, tổ 
chức các diễn đàn “Công 
an thành phố lắng nghe ý 
kiến nhân dân” để phục vụ 
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nhân dân; tổ chức Ngày hội 
toàn dân  bảo vệ an ninh Tổ 
quốc tại 16 phường, xã với 
144/144 khu dân cư tổ chức 
ngày hội (đạt 100%), thu 
hút gần 40 nghìn lượt người 
tham dự mỗi năm và tham 
gia đóng góp hằng trăm ý 
kiến quý báu cho lực lượng 
Công an thành phố. Xây 
dựng mới và nhân rộng các 
mô hình phong trào hoạt 
động tích cực, có hiệu quả 
tại các địa bàn phường, xã.

Để đạt được kết quả 
trên, Công an thành phố 
đã xây dựng các giải pháp, 
kế hoạch phòng ngừa, đấu 
tranh tội phạm mang tính 
chuyên sâu, những chuyên 
đề, mô hình mang tính đột 
phá - sáng kiến, sát với tình 
hình thực tế địa bàn. Công 
an thành phố luôn vận động 
linh hoạt kết hợp chặt chẽ 
giữa phòng ngừa xã hội 
với phòng ngừa nghiệp vụ; 
kiên quyết tấn công, trấn áp 
mạnh, xử lý nghiêm, đúng 
pháp luật, làm giảm các loại 
tội phạm và vi phạm pháp 
luật, không để hình thành 
các băng nhóm, tổ chức tội 
phạm hoạt động lộng hành 
theo kiểu “xã hội đen”, bảo 
đảm trật tự, kỷ cương, cuộc 
sống bình yên, an toàn của 
nhân dân.

Với kết quả trên, chín 
tháng năm 2019 Công an 
thành phố đã vinh dự được 
lãnh đạo các cấp tặng 
Bằng khen, giấy khen 90 

lượt tập thể, cá nhân, trong 
đó có 19 bằng khen của Bộ 
Công an, Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng. 

Dự báo vào dịp cuối 
năm, với vị trí là trung tâm 
chính trị, kinh tế, văn hóa 
xã hội của tỉnh nên hoạt 
động của các thế lực thù 
địch, các loại tội phạm và 
vi phạm pháp luật sẽ gia 
tăng, diễn biến phức tạp 
hơn. Cùng với đó, trật tự an 
toàn giao thông, trật tự công 
cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
phức tạp. Việc lập lại trật 
tự kỷ cương đô thị đã khó 
nhưng việc duy trì đảm bảo 
tính bền vững trong các dịp 
lễ lại càng khó hơn. Trước 

tình hình đó, trên cơ sở chủ 
trương chỉ đạo và sự nhất trí 
của lãnh đạo các cấp, Công 
an thành phố tiếp tục giữ 
khí thế ra quân mạnh mẽ 
bằng các biện pháp nghiệp 
vụ cùng với sự ra quân đồng 
loạt, sự phối hợp của các 
ban, ngành, sự tham gia của 
quần chúng nhân dân thực 
hiện các kế hoạch cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm. 
Qua đó góp phần xây dựng 
hình ảnh người chiến sỹ 
Công an thành phố tận tụy, 
vì nhân dân phục vụ, xứng 
tầm với các tiêu chí đô thị 
loại II ngày càng văn minh, 
hiện đại q
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Thực hiện Chỉ thị 
số 18-CT/TW, 
ngày 04/9/2012 

của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác bảo đảm trật 
tự ATGT đường bộ, đường 
sắt, đường thủy nội địa; Kết 
luận số 45-KL/TW của Ban 
Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện Chỉ thị số 18-CT/
TW; Nghị quyết số 88/NQ-
CP ngày 24/8/2011 của 
Chính phủ về tăng cường 
thực hiện các giải pháp 
trọng tâm đảm bảo trật tự 
ATGT; Nghị quyết số 12/
NQ-CP ngày 19/2/2019 
của Chính phủ về tăng 

cường bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông và chống 
ùn tắc giao thông giai đoạn 
2019 - 2021 và các văn bản 
chỉ đạo của Chính phủ, Ủy 
ban ATGT Quốc gia. Trong 
những năm qua, công tác 
đảm bảo trật tự ATGT luôn 
được xác định là một nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm, 
được cả hệ thống chính trị 
quan tâm vào cuộc thực 
hiện quyết liệt, bằng nhiều 
giải pháp thông qua các chỉ 
thị, kế hoạch, quyết định, 
văn bản chỉ đạo điều hành 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 
các hội nghị sơ kết, tổng 
kết đánh giá triển khai tình 
hình thực hiện nhiệm vụ 

đảm bảo trật tự ATGT trên 
địa bàn. Qua đó tình hình 
trật tự ATGT đã có nhiều 
nét chuyển biến tích cực và 
khởi sắc.

Trước hết là vai trò, 
trách nhiệm của người 
đứng đầu các cấp ủy, các 
sở, ban, ngành, đoàn thể, 
chính quyền các cấp đối 
với công tác đảm bảo trật 
tự ATGT đã được nâng lên. 
Việc tổ chức kiểm tra, đánh 
giá xếp loại kết quả thực 
hiện của các cơ quan, đơn 
vị được tiến hành thường 
xuyên; đưa tiêu chí ATGT 
là một trong những tiêu chí 
quan trọng trong việc đánh 
giá, bình xét danh hiệu thi 

Công an đảm bảo an ninh trật tự cho người dân xuống đường
 mừng chiến thắng của Đội tuyển bóng đá Việt Nam
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đua đối với tập thể và cá 
nhân theo từng năm.

Công tác tham mưu văn 
bản chỉ đạo điều hành được 
triển khai thực hiện kịp 
thời; nhiều kế hoạch, chỉ 
thị, văn bản chỉ đạo bám 
sát diễn biến tình hình trật 
tự ATGT. Công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật ATGT luôn được 
đổi mới cả về nội dung và 
hình thức. Đẩy mạnh đưa 
tuyên truyền, giáo dục 
ATGT vào trong các cấp 
học; chú trọng tuyên truyền 
cho đội ngũ lái xe, chủ các 
doanh nghiệp vận tải chấp 
hành các quy định của 
pháp luật ATGT trong hoạt 
động vận tải hành khách và 
hàng hóa. Tổ chức nhiều 
mô hình, cách làm mới 
trong tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục ATGT như: 
Tổ chức ký cam kết không 
vi phạm ATGT cho cán bộ, 
công chức, học sinh, sinh 
viên, người lao động, hàng 
năm đạt tỷ lệ trên 90%; 
phát động phong trào xây 
dựng mô hình xã ba không 
“không ma túy, không 
cờ bạc, không vi phạm 
ATGT”; tuyên truyền lưu 
động thông qua hình thức 
sân khấu hóa; qua hệ thống 
loa phát thanh phường, xã, 
thị trấn; tổ chức hội thi tìm 
hiểu kiến thức pháp luật 
ATGT trong các cấp học; 
phối hợp tổ chức, cá nhân 
hỗ trợ, cấp phát mũ bảo 

hiểm, cặp phao cho học 
sinh và tuyên truyền các kỹ 
năng tham gia giao thông 
an toàn khi tham gia giao 
thông đường bộ, đường 
thủy nội địa. Bên cạnh đó, 
phát huy tối đa hiệu quả 
các phương tiện thông tin 
đại chúng, thường xuyên 
phối hợp với cơ quan báo, 
đài thông tin kịp thời về 
tình hình trật tự ATGT trên 
địa bàn, cập nhật các quy 
định mới của pháp luật 
ATGT đến với người dân.

Kết cấu hạ tầng giao 
thông ngày càng được hoàn 
thiện, mạng lưới đường bộ 
được đầu tư xây mới, nâng 
cấp mở rộng đảm bảo chất 
lượng, đúng thời gian quy 
định, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh cũng như tạo điều 
kiện cho người dân đi lại 
an toàn, thuận lợi. Công 
tác quản lý nhà nước về 
vận tải hành khách và vận 
tải hàng hóa được siết chặt, 
chất lượng dịch vụ vận tải 
ngày càng được nâng lên. 
Vận tải hành khách công 
cộng tiếp tục được đầu tư 
mở rộng, trong toàn tỉnh đã 
có 8 tuyến xe buýt được tổ 
chức và đưa vào hoạt động, 
đáp ứng cơ bản nhu cầu đi 
lại của nhân dân, góp phần 
quan trọng trong đảm bảo 
trật tự ATGT. 

Trang thiết bị kỹ thuật, 
phương tiện phục vụ cho 
công tác tuần tra, kiểm 

soát, xử lý vi phạm được 
các ngành chức năng Công 
an, Thanh tra giao thông 
quan tâm, đầu tư, trang bị 
hiện đại đáp ứng được yêu 
cầu trong thực thi công vụ 
và đòi hỏi thực tiễn đặt ra.  
Huy động tối đa lực lượng, 
phương tiện tập trung tuần 
tra kiểm soát, xử lý vi phạm 
trong các đợt cao điểm 
nghỉ lễ, tết, trên các tuyến 
đường có mật độ phương 
tiện tham gia giao thông 
cao, điểm đến các khu du 
lịch, tham quan. Thành lập 
các tổ công tác đặc biệt liên 
ngành xử lý các vi phạm về 
nồng độ cồn, xe  chở quá 
tải, quá khổ, không đăng 
ký đảm bảo về an toàn kỹ 
thuật môi trường, xe khách 
vi phạm chở quá số người 
quy định. Do đó tình trạng 
vi phạm về trật tự ATGT 
từng bước được đẩy lùi, 
nhất là vi phạm về chở quá 
tải trọng quy định trên các 
tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh 
lộ và đường giao thông 
nông thôn, được Chính phủ 
và Ủy ban ATGT Quốc gia 
đánh giá cao. 

Với nhiều giải pháp 
đồng bộ, tình hình trật tự 
ATGT trên địa bàn tỉnh đã 
có nhiều chuyển biến tích 
cực, tai nạn giao thông đã 
được kiềm chế và giảm 
thiểu liên tục. Trong giai 
đoạn từ 2014 - 2018, toàn 
tỉnh xảy ra 825 vụ tai 
nạn giao thông, làm chết 
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717 người, bị thương 559 
người. So với thời gian từ 
năm 2009 đến 2013, tai 
nạn giao thông giảm trên 
3 tiêu chí: giảm 169 vụ 
(-17%), giảm 225 người 
chết (-23%); giảm 157 
người bị thương (-21%). 
Số vụ TNGT đặc biệt 
nghiêm trọng xảy ra liên 
quan đến ô tô khách đối 
đầu được giảm thiểu, 
các sự cố về ùn tắc giao 
thông, hư hỏng kết cấu 
hạ tầng giao thông được 
kịp thời khắc phục, xử lý. 
Điều tra, khởi tố, xử lý 
nghiêm minh trước pháp 
luật nhiều vụ tai nạn giao 
thông nghiêm trọng.

Bên cạnh những kết 
quả đã đạt được, tình hình 
trật tự ATGT vẫn còn nhiều 
diễn biến hết sức phức 
tạp, tai nạn giao thông tuy 
đã được giảm thiểu nhưng 
còn tồn tại nhiều nguy cơ 
gia tăng, số người chết 
do TNGT vẫn còn ở mức 
cao. Hạ tầng giao thông 
đã được đầu tư phát triển 
nhưng công tác tổ chức 
giao thông chưa hợp lý, 
còn tồn tại các điểm đen, 
điểm tiềm ẩn gây nguy cơ 
TNGT. Ý thức chấp hành 
pháp luật ATGT của một 
bộ phận người dân còn 
hạn chế, thường xuyên vi 
phạm các lỗi như: Không 
đội mũ bảo hiểm khi ngồi 
trên mô tô, xe gắn máy, 
xe máy điện khi tham gia 

giao thông; chạy quá tốc 
độ, vi phạm về nồng độ 
cồn, đi sai làn đường phần 
đường, sử dụng lòng, lề 
đường để phơi nông sản 
vẫn còn tiếp diễn và gây 
mất ATGT. Đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền 
viên pháp luật ATGT ở 
cấp cơ sở còn thiếu và 
yếu. Số lượng phương 
tiện quá hạn kiểm định, 
quá niên hạn, không đảm 
bảo các điều kiện về an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường hoạt động trên 
đường vẫn còn xảy ra. 
Còn tồn tại nhiều lối đi tự 
mở giao cắt giữa đường 
bộ và đường sắt, gây tiềm 
ẩn nguy cơ TNGT cao.

Trong thời gian tới, 
tiếp tục coi công tác 
đảm bảo trật tự ATGT là 
nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm, thực hiện thường 
xuyên liên tục, trong đó 
đạt mục tiêu kiềm chế 
và kéo giảm tai nạn giao 
thông cả 03 tiêu chí về 
số vụ, số người chết và 
bị thương. Huy động cả 
hệ thống chính trị vào 
cuộc thực hiện các văn 
bản chỉ đạo của Chính 
phủ, Ủy ban ATGT Quốc 
gia, các kế hoạch, chỉ thị 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
Trong đó, tiếp tục nâng 
cao vai trò trách nhiệm 
của người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền các cấp, 
các cơ quan, đơn vị chức 

năng; xem kết quả thực 
hiện đảm bảo ATGT là 
một trong những tiêu chí 
quan trọng trong đánh 
giá thi đua, khen thưởng 
của cơ quan, đơn vị. Tập 
trung thực hiện quyết liệt 
các nhóm giải pháp sau: 
Một là, ưu tiên công tác 
tuyên truyền phổ biến 
ATGT cho người dân làm 
thay đổi nhận thức trách 
nhiệm của mình đối với 
cộng đồng để thay đổi 
hành vi khi tham gia giao 
thông nhằm xây dựng môi 
trường văn hóa giao thông 
thân thiện, an toàn. Hai là, 
tập trung các nguồn lực xây 
dựng và phát triển đồng bộ 
kết cấu hạ tầng giao thông, 
nâng cao năng lực vận tải, 
bảo đảm giao thông thông 
suốt, an toàn. Ba là, tăng 
cường công tác tuần tra, 
kiểm soát xử lý vi phạm, 
điều tra, khởi tố, xét xử các 
vụ án tai nạn giao thông. 
Bốn là, tiếp tục công tác 
kiện toàn Ban ATGT các 
cấp; xây dựng, củng cố 
Văn phòng Ban ATGT đủ cả 
số lượng và chất lượng; xây 
dựng lực lượng Cảnh sát 
giao thông, Thanh tra giao 
thông có đủ năng lực, phẩm 
chất, nắm vững pháp luật có 
trình độ nghiệp vụ, khoa học 
kỹ thuật, chuyên môn, có 
tinh thần trách nhiệm, trong 
sạch, vững mạnh, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông q
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Hiện nay, Hà Tĩnh 
có 2 tôn giáo lớn 
được nhà nước 

công nhận là công giáo và 
phật giáo với hơn 183.000 tín 
đồ, chiếm tỷ lệ khoảng 13,6% 
dân số toàn tỉnh. Đạo Công 
giáo có 6 hạt, 61 giáo xứ, 
236 giáo họ, 11 cơ sở dòng 
tu nữ đã được công nhận hoạt 
động (03 cơ sở dòng Mến 
Thánh giá, 08 cơ sở dòng 
Thừa sai bác ái), có 01 giám 
mục Chính tòa, 77 Linh mục 
đang làm quản nhiệm ở các 
giáo xứ, giáo họ; có khoảng 
161.000 giáo dân cư trú tại 
598 thôn, tổ dân phố ở 140 xã, 
phường, thị trấn, 13/13 huyện, 
thành phố, thị xã đều có đồng 
bào tôn giáo sinh sống. Phật 
giáo có Ban trị sự phật giáo 
tỉnh, 13/13 huyện, thành, thị 
có Ban trị sự phật giáo, có 
trên 300 ngôi chùa, trong đó 
107 ngôi chùa sinh hoạt Phật 

giáo, có 44 tăng, ni trụ trì các 
chùa, hơn 20.000 Phật tử quy 
y tam bảo ở 175 xã, phường, 
thị trấn. Nhìn chung, tình hình 
tôn giáo cơ bản ổn định, các 
chức sắc, tín đồ hoạt động 
tuân thủ pháp luật, đồng bào 
tôn giáo thực hiện khá tốt các 
chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; 
tham gia tích cực các cuộc vận 
động, các phong trào thi đua 
yêu nước, nhất là phong trào 
“xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” “ngày vì người 
nghèo” góp phần quan trọng 
vào sự phát triển chung của 
tỉnh nhà.

Để đạt được những kết 
quả quan trọng đó chính là 
sự vào cuộc quyết liệt của cả 
hệ thống chính trị từ tỉnh đến 
cơ sở: Các cấp ủy đảng đã tổ 
chức các hội nghị quán triệt, 
tuyên truyền nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, đảng viên, 

nhân dân, các chức sắc tôn 
giáo về chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước về tôn giáo và công tác 
tôn giáo, đặc biệt là Chỉ thị số 
18-CT/TW, ngày 10/01/2018 
của Bộ Chính trị về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết số 25- 
NQ/TW, ngày 12/03/2003 
của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX về công 
tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng 
tôn giáo.

Các cấp ủy chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị xã hội luôn 
quan tâm đến công tác tôn 
giáo, củng cố phát huy sức 
mạnh khối đại đoàn kết dân 
tộc, tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả phong trào xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn 
minh trong các địa phương 
có đồng bào tôn giáo, đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo quốc phòng, 

Trong những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện 
nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín 
ngưỡng, tôn giáo, xem đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng trong khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo cuộc sống cho đồng bào có đạo, luôn đồng hành, tạo 
điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, tín đồ hoạt động thuận lợi, hòa hợp 
và phát triển.
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an ninh. Chú trọng công tác 
tuyên truyền, vận động tiếp 
xúc, đối thoại với chức sắc 
tôn giáo, quan tâm giải quyết 
các nguyện vọng chính đáng, 
hợp pháp của chức sắc, tín đồ 
các tôn giáo, qua đó tạo đồng 
thuận, đoàn kết trong đồng 
bào có tôn giáo và đồng bào 
không tôn giáo sống hòa hợp, 
“tốt đời đẹp đạo”.

Phát huy vai trò của ban 
chỉ đạo công tác tôn giáo 
các cấp và tổ chức bộ máy 
làm công tác tôn giáo của hệ 
thống chính trị từ tỉnh đến 
cơ sở thường xuyên được tổ 
chức sắp xếp, đội ngũ cán bộ 
được bồi dưỡng, tập huấn về 
chuyên môn nghiệp vụ, nâng 
cao nhận thức về quan điểm, 
chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước 
về tôn giáo, công tác tham 
mưu giải quyết cho cấp ủy 
chính quyền có hiệu quả. Hệ 
thống chính trị ở cơ sở ngày 
càng được củng cố, phát huy 
vai trò của các tổ chức đoàn 
thể, hội trong công tác xóa 
đói, giảm nghèo, từ thiện 
nhân đạo, trong các phong 
trào thi đua yêu nước… nhất 
là trong phong trào xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn 
minh đã tạo chuyển biến tích 
cực trong đời sống của đồng 
bào có đạo được nâng lên, 
đến nay Hà Tĩnh có 173 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, không 
còn xã dưới 12 tiêu chí, huy 
động tổng vốn đạt 81 nghìn 

tỷ đồng, trong đó vốn cộng 
đồng dân cư chiếm 20,5%. 
Thu nhập người dân khu vực 
nông thôn năm 2019 tăng gấp 
3,5 lần so với năm 2010.

Bên cạnh những kết 
quả đạt được, tình hình tôn 
giáo, công tác tôn giáo còn 
có những khó khăn, tiềm ẩn 
phức tạp: Các thế lực thù 
địch, các đối tượng cực đoan 
trong tôn giáo lợi dụng tự do 
tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng 
dân chủ, nhân quyền để xuyên 
tạc, lôi kéo, kích động nhân 
dân làm mất ổn định tình hình 
an ninh trật tự trên một số địa 
bàn. Tình trạng mua, bán, 
chuyển nhượng đất trái pháp 
luật, xây dựng công trình tôn 
giáo trái phép vẫn còn diễn 
ra một số nơi chưa được kịp 
thời xử lý. Công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của một số cấp ủy 
Đảng, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ 
sở trong việc thực hiện chức 
năng quản lý Nhà nước đối 
với hoạt động tôn giáo, công 
tác tuyên truyền, vận động 
chức sắc tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước còn hạn 
chế. Việc đổi mới nội dung 
sinh hoạt, tỷ lệ thu hút, tập 
hợp đoàn viên, hội viên của 
các tổ chức ở cơ sở còn nhiều 
khó khăn, bất cập. Chính sách 
đối với cán bộ làm công tác 
tôn giáo chưa được quan tâm 
đúng mức, trình độ năng lực 
chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ. Công tác phát triển đảng 

viên là người có tôn giáo 
còn khó khăn, một số nơi vi 
phạm các quy định của pháp 
luật trong hoạt động tôn giáo 
nhưng chưa được xử lý kịp 
thời. Để đáp ứng tình hình 
công tác tôn giáo trong thời 
gian tới, cần tập trung thực 
hiện một số nhiệm vụ, giải 
pháp sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, 
chính quyền, MTTQ và các 
đoàn thể nhân dân tiếp tục 
quán triệt, triển khai tuyên 
truyền trong cán bộ, đảng 
viên, các tầng lớp nhân dân 
nói chung và đồng bào có tín 
ngưỡng tôn giáo nói riêng 
về việc nhận thức và tổ chức 
thực hiện các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về 
công tác tôn giáo, nhất là Luật 
Tín ngưỡng, tôn giáo 2018. 

Thứ hai, thực hiện có 
hiệu quả các chủ trương, 
chính sách và các chương 
trình phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân 
vùng đồng bào tôn giáo, công 
tác an sinh, xã hội vùng giáo, 
quan tâm đến đời sống đồng 
bào tôn giáo vùng khó khăn, 
vùng biên giới. Lồng ghép nội 
dung nhiệm vụ công tác tôn 
giáo với nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, các phong 
trào thi đua yêu nước của các 
địa phương vùng giáo. Thực 
hiện tốt quy chế dân chủ cơ 
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sở, phát huy hiệu quả vai trò 
của nhân dân vùng giáo trong 
xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh.

Thứ ba, tăng cường công 
tác quản lý nhà nước về tôn 
giáo: nhất là việc rà soát, xử 
lý các vấn đề vi phạm pháp 
luật liên quan đến đất đai, 
hoạt động tôn giáo; chủ động 
phòng ngừa và kiên quyết 
đấu tranh với những hành 
vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn 
giáo để chia rẽ, phá hoại khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Tập trung công tác vận động 
chức sắc, tín đồ tham gia các 
phong trào thi đua yêu nước, 
các cuộc vận động, nhất là 
phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”. Kiên quyết 
đấu tranh, lên án với các luận 
điệu xuyên tạc, lợi dụng tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo kích 
động của các thế lực thù địch 
chống phá khối đại đoàn kết 
dân tộc, chia rẽ giữa Đảng, 
Nhà nước với nhân dân. Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
cổ vũ và nhân rộng các gương 
điển hình tiên tiến, gương 
người tốt, việc tốt trong đồng 
bào có đạo; phát huy tinh thần 
yêu nước, thực hiện dân chủ, 
tạo ra các phong trào hành 
động cách mạng sâu rộng. 
Phát huy kỹ năng vận động 
của những người có uy tín 
trong đồng bào có đạo, vùng 
dân tộc, vùng sâu, vùng xa, 
những địa bàn khó khăn. 

Các địa phương tiếp tục chủ 
động tăng cường mối quan hệ 
gắn bó giữa chính quyền và 
các tổ chức tôn giáo, tạo sự 
đồng thuận, ủng hộ của các 
chức sắc, tín đồ các tôn giáo, 
đồng thời thực hiện tốt các 
chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước. 
Chủ động nắm chắc tình hình, 
đảm bảo an ninh trật tự trên 
từng địa bàn.

Thứ tư, tập trung xây 
dựng, củng cố hệ thống chính 
trị vùng giáo; kiện toàn, 
củng cố, sắp xếp tổ chức, bộ 
máy, cán bộ làm công tác tín 
ngưỡng, tôn giáo các cấp, 
nâng cao chất lượng hoạt 
động của các chi bộ, chi đoàn, 
chi hội vùng giáo, có các giải 
pháp cho các xã vùng giáo 
đặc biệt khó khăn và tiềm ẩn 
khó khăn. Kịp thời kiện toàn 
tổ chức cán bộ xã, thôn vùng 
giáo, luân chuyển cán bộ phù 
hợp sau khi tiến hành sáp nhập 

xã, thôn, xóm; củng cố kiện 
toàn nâng cao chất lượng hoạt 
động của các chi bộ, chi đoàn, 
chi hội vùng giáo yếu kém.

Thứ năm, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân 
dân phối hợp chặt chẽ với các 
ngành chức năng tuyên truyền 
sâu rộng các chủ trương, chính 
sách tôn giáo của Đảng, Nhà 
nước trong chức sắc, tín đồ 
tôn giáo. Vận động chức sắc, 
tín đồ tích cực tham gia các 
phong trào thi đua yêu nước, 
phong trào “xây dựng Nông 
thôn mới, đô thị văn minh”. 
Hướng dẫn các tôn giáo hoạt 
động đúng pháp luật, phát 
huy những giá trị văn hóa, 
đạo đức lành mạnh phù hợp 
với văn hóa truyền thống của 
quê hương, đất nước. Đổi mới 
nội dung, cách thức vận động, 
hình thức sinh hoạt tập hợp 
đoàn viên, hội viên trong các 
tổ chức chi hội, chi đoàn ngày 
càng có hiệu quả q
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Các đại đưc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chư 
tôn đức, chư tăng tham dự Lễ Phật đản Vesak 2019 tại Hà Tĩnh



Thời gian qua, 
công tác xử lý vi 
phạm hành chính 

(XLVPHC) trên địa bàn 
huyện Thạch Hà đã đạt được 
những kết quả tích cực, góp 
phần quan trọng vào việc 
phòng ngừa, ngăn chặn các 
hành vi vi phạm pháp luật 
hành chính, giữ gìn an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội trên địa bàn, bảo vệ lợi 

ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của công 
dân, tổ chức.

Trong 8 tháng đầu năm 
2019, Số vụ vi phạm bị 
phát hiện, xử lý: 88 vụ (cấp 
huyện 37 vụ), với  101 đối 
tượng (chỉ tính các vụ việc 
thuộc thẩm quyền cấp huyện 
và cấp xã, không tính ngành 
dọc). Tổng số tiền phạt và số 
tiền thu được từ bán, thanh 

lý tang vật, phương tiện 
275.100.000 đồng. Về xử 
lý vi phạm hành chính, áp 
dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn: 11 đối 
tượng, lập hồ sơ đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc 1 đối 
tượng, đưa vào cơ sở giáo 
dục bắt buộc 01 đối tượng. 
Tình hình vi phạm hành 
chính trên địa bàn chủ yếu 
tập trung trong các lĩnh vực: 
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Đất đai, môi trường, an toàn 
thực phẩm, thú y, cho vay 
nặng lãi, đánh bạc.

Nguyên nhân chính 
của tình hình vi phạm hành 
chính hiện nay chủ yếu do 
một số quy định của pháp 
luật chưa được tôn trọng và 
thực thi một cách nghiêm 
minh, thậm chí có nhiều quy 
định về quản lý nhà nước 
trên các lĩnh vực mà người 
dân không hiểu biết dẫn đến 
vi phạm. 

Ngay từ đầu năm UBND 
huyện đã tổ chức tập huấn 
kỹ năng chuyên sâu về 
XPVPHC cho các đối tượng 
trực tiếp tham mưu và người 
có thẩm quyền xử lý vi phạm 
hành chính trên địa bàn. 
Đồng thời cung cấp các tài 
liệu liên quan cho đội ngũ 
này. Qua đó, trang bị thêm 
kỹ năng, kiến thức; kịp thời 
giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc trong thực tiễn áp 
dụng pháp luật về XLVPHC, 
hạn chế những sai sót trong 
quá trình thực thi công vụ về 
XLVPHC. Vì vậy, trong 8 
tháng đầu năm trên địa bàn 
không phát sinh khiếu nại, tố 
cáo, yêu cầu trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước liên 
quan đến công tác xử lý vi 
phạm hành chính.

Tuy nhiên, quá trình 
thực hiện còn có một số khó 
khăn, vướng mắc từ chính 
các quy định của pháp luật 
trong XLVPHC như: Trình 
tự thủ tục, hệ thống biểu 

mẫu không thống nhất giữa 
quy định của Chính phủ 
với các ngành; một số hành 
vi vi phạm, ranh giới giữa 
XLVPHC hoặc để chuyển 
hóa xử lý hình sự chưa thật 
rõ nét nên đôi lúc còn lúng 
túng trong thực hiện (ví dụ 
như đối với hành vi cho vay 
nặng lãi); thẩm quyền xử 
phạt đối với công an thấp 
dẫn đến nhiều vụ việc đơn 
giản nhưng vẫn phải chuyển 
hồ sơ chủ tịch UBND huyện 
xử lý (ví dụ trong lĩnh vực an 
ninh trật tự…).

Một vấn đề nữa mà qua 
theo dõi thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính 
nhận thấy, Luật xử lý vi 
phạm hành chính có phạm vi 
và đối tượng tác động rộng, 
liên quan trực tiếp đến cuộc 
sống hàng ngày của người 
dân, hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp; rất 
nhiều hành vi vi phạm phát 
sinh trên thực tế nhưng cấp 
có thẩm quyền chưa kịp thời 
phát hiện hoặc phát hiện 
nhưng không xử lý để đảm 
bảo tính nghiêm minh của 
pháp luật nhằm răn đe, hạn 
chế các vi phạm. Thậm chí, 
trên một số lĩnh vực (ví dụ 
đất đai, xây dựng) nếu không 
tiến hành xử lý vi phạm hành 
chính đối với hành vi vi phạm 
thì sẽ không tiến hành xử lý 
được các hành vi tiếp theo 
như buộc tháo dở công trình, 
cưỡng chế thu hồi…, vì vậy 
sẽ hạn chế hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước. Ngoài ra, 
qua hoạt động thanh tra hành 
chính gần như chưa áp dụng 
xử phạt vi phạm hành chính 
đối với các vi phạm theo quy 
định pháp luật.    

Để nâng cao hiệu quả 
công tác XLVPHC trên địa 
bàn, thiết nghĩ các cơ quan, 
đơn vị, địa phương cần tăng 
cường hơn nữa công tác thi 
hành pháp luật về XLVPHC; 
tiếp tục tuyên truyền, phổ 
biến các quy định của Luật 
XLVPHC và các văn bản 
pháp luật có liên quan bằng 
các hình thức, biện pháp 
thích hợp để nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của 
người dân; tổ chức các lớp 
tập huấn nghiệp vụ để cập 
nhật kịp thời các kiến thức 
pháp luật liên quan nhằm 
nâng cao chất lượng công tác 
XLVPHC cho các cá nhân có 
thẩm quyền XLVPHC, hạn 
chế các sai phạm về trình tự 
thủ tục và nội dung khi ban 
hành các quyết định xử phạt  
VPHC. Đặc biệt là phát hiện 
và xử lý kịp thời, nghiêm 
minh các hành vi vi phạm 
pháp luật theo chức năng, 
thẩm quyền.

Đồng thời, đề nghị các 
cơ quan có thẩm quyền cần 
tăng cường hơn nữa việc đầu 
tư các phương tiện, thiết bị 
kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ 
cho công tác thi hành pháp 
luật về XLVPHC q
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MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

1.	 Ban	Nội	chính	tỉnh	ủy
Ban Nội chính đã tích 

cực tham mưu Thường trực, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 
hành 19 văn bản; tổ chức 06 
hội nghị sơ, tổng kết và Hội 
nghị tập huấn công tác nội 
chính Đảng cho cán bộ chủ 
chốt cấp tỉnh và huyện; ban 
hành 63 văn bản lãnh đạo, chỉ 
đạo, thực hiện nhiệm vụ công 
tác Nội chính, phòng chống 
tham nhũng và cải cách tư 
pháp; triển khai kiểm tra, rà 
soát các cuộc thanh tra kinh 
tế - xã hội và việc thực hiện 
các kiến nghị của Kiểm toán 
Nhà nước năm 2018; tổ chức 
kiểm tra, đôn đốc công tác nội 
chính và phòng, chống tham 
nhũng 06 cấp ủy; 

Ban luôn duy trì chế độ 
giao ban hàng tháng với các 
cơ quan trong khối Nội chính 
và đôn đốc việc thực hiện 
các thông báo kết luận của 
Thường trực Tỉnh ủy, việc 
tổng kết các nghị quyết, chỉ 

thị đối với các cơ quan cấp 
huyện; nắm và dự báo tình 
hình an ninh trật tự trên địa 
bàn tỉnh kịp thời tham mưu 
Thường trực, Ban Thường vụ 
Tinh ủy chỉ đạo xử lý.

Ban chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan tham 
mưu, chuẩn bị tốt các điều 
kiện phục vụ 8 phiên tiếp 
công dân định kỳ của đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy; đôn đốc, 
giám sát việc thực hiện kiết 
luận của đồng chí Bí thư Tỉnh 
uỷ tại phiên tiếp công dân đối 
với các sở, ngành liên quan 
và cấp huyện. Duy trì nghiêm 
túc việc tiếp công dân thường 
xuyên tại Ban và tham gia 
14/14 phiên tiếp dân định kỳ, 
chuyên đề của tỉnh; tiếp nhận, 
tham mưu xử lý 120 đơn thư 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh của nhân dân; kiến 
nghị với Thường trực Tỉnh 
ủy chỉ đạo xử lý 12 đơn có 
nội dung quan trọng và trực 
tiếp theo dõi, đôn đốc việc 
giải quyết của các cơ quan có 

thẩm quyền.
Phát hành 03 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 PCTN ở 
các địa phương, đơn vị.

2.Thanh	tra
Toàn ngành đã thực hiện 

436 cuộc thanh tra, kiểm 
tra 5.824 tổ chức, cá nhân; 
đã phát hiện sai phạm tại 
1.684 tổ chức, cá nhân; kiến 
nghị xử lý hành chính 08 
cá nhân; kiến nghị chuyển 
cơ quan điều tra nghiên cứu 
xử lý 01 vụ việc (Kết luận 
số 3465/KL-TT của Thanh 
tra Sở Tài chính tại Thị xã 
Kỳ Anh); tổ chức tiếp 5.512 
lượt người (định kỳ: 1.972; 
thường xuyên: 3.540), có 68 
đoàn đông người, chủ yếu là 
các đoàn phản ánh, kiến nghị 
liên quan đến đền bù, hỗ trợ 
sau sự cố môi trường biển; 
đã giải quyết 283/353 vụ 
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việc KNTC, đạt tỷ lệ 80,2%. 
Công tác phòng chống tham 
nhũng được quan tâm thực 
hiện, trong đó chú trọng công 
tác tuyên truyền và thực hiện 
đồng bộ các giải pháp phòng 
ngừa tham nhũng. 

3.	Sở	Tư	pháp:	
Công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật đã được triển 
khai tích cực, đồng bộ với 
nhiều hình thức phong phú, 
đa dạng; công tác hỗ trợ pháp, 
hành chính và bổ trợ tư pháp 
có nhiều chuyển biến tích cực 
góp phần nâng cao nhận thức 
pháp luật, duy trì trật tự, an 
toàn xã hội, tạo môi trường 
ổn định cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh nhà. Thẩm 
định 70 dự thảo văn bản QPPL 
của tỉnh, góp ý 126 dự thảo 
văn bản của Trung ương và 

của tỉnh, thực hiện tự kiểm tra 
54 văn bản QPPL do UBND 
tỉnh ban hành. 

4.	Hải	quan:	
Thường xuyên quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ thu ngân sách. Thu 
xuất nhập khẩu đạt 5.484,6 
tỷ đồng, bằng 79,49% dự 
toán được giao; chủ động 
triển khai quyết liệt, đồng bộ 
các giải pháp nhằm phòng 
ngừa, đấu tranh với các hành 
vi buôn lậu, gian lận thương 
mại, ma túy; phát hiện, bắt 
giữ và xử lý 192 vụ buôn 
lậu, vận chuyển trái phép và 
vi phạm hành chính; phối 
hợp bắt giữ15 vụ buôn bán, 
vận chuyển trái phép chất 
ma túy.

5.	Chi	cục	Kiểm	lâm:
Tổ chức tuyền truyền, 

phổ biến và triển khai thực 
hiện công tác bảo vệ rừng và 
phòng, chống cháy rừng. Kịp 
thời phát hiện, xử lý 80 điểm 
phát lửa và 20 điểm cháy 
rừng/9 huyện, thị xã với diện 
tích có rừng bị ảnh hưởng: 
diện tích bị cháy không có khả 
năng phục hồi 218,72 ha; xử 
lý 18 vụ, trong đó xử lý hành 
chính 15 vụ, phạt tiền 54,95 
triệu đồng, xử lý hình sự 3 vụ 
/05 đối tượng. Phát hiện xử lý 
212 vụ vi phạm lĩnh vực lâm 
nghiệp; tịch thu 219,391 m3 
gỗ các loại, 95,1 kg động 
vật rừng, 12.125,4 kg lâm 
sản khác và 13 phương tiện; 
tổng thu nộp ngân sách nhà 
nước 1,778 tỷ đồng, tăng 
cường công tác tuần tra, 
kiểm soát, xử lý vi phạm 
trong việc khai thác và lấn 
chiếm đất rừngq
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Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh



Giao ban tháng khối Nội chính

Giải bóng chuyền hơi khối các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
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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 do

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức


