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Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm 
việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: 
“Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần 

phải có tính đảng mới làm được việc. Kém 
tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên” 
Theo Người, “tính đảng” trong mỗi cán bộ, 
đảng viên biểu hiện ở chỗ: Luôn đặt lợi ích 
của Đảng, của dân tộc lên trên hết; gương 
mẫu, nói đi đôi với làm...

Luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc 
lên trên hết

Trong xã hội, hoạt động của bất kỳ tổ 
chức nào cũng hướng đến mục đích nhất 
định. Mục đích của Đảng Cộng sản Việt 
Nam là đấu tranh cho quyền và lợi ích của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 
Đó là mục đích, đồng thời, cũng là lợi ích 
của Đảng. Do vậy, mọi suy nghĩ, hành 
động của đảng viên phải thấu suốt và phục 
vụ cho mục đích, lợi ích tối thượng đó. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Mỗi người 
trong Đảng phải hiểu rằng, lợi ích của cá 
nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của 

Rèn luyện tính đảng cho cán bộ, đảng viên 
theo tư tưởng hồ chí Minh
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Đảng..., phải đặt lợi ích của Đảng lên trên 
hết, lên trước hết… Vô luận lúc nào, vô 
luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt 
lợi ích của Đảng lên trước lợi ích của cá 
nhân. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng 
và cũng chính là “tính đảng”.

Làm việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, 
cẩn thận và phải làm đến nơi đến chốn

Tính đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên 
thể hiện trước tiên ở lời nói, song biểu 
hiện tập trung, tin cậy nhất ở hành động. 
Theo Bác, trong công việc, muốn đạt kết 
quả tốt mỗi cán bộ, đảng viên cần điều tra 
tình hình thực tế, nắm bắt nguyện vọng của 
quần chúng. Sau đó, phải quyết tâm thực 
hiện một cách kiên quyết, triệt để. Người 
chỉ rõ: “Đảng có hiểu rõ tình hình thì đặt 
chính sách mới đúng. Mà muốn Đảng hiểu 
rõ thì đảng viên và cán bộ phải điều tra 
và báo cáo rõ ràng tình hình từng xã, từng 
huyện, từng tỉnh, từng khu. Nếu không 
biết rõ tình hình mà đặt chính sách thì kết 
quả là “nồi vuông úp vung tròn”, không ăn 
khớp gì hết”.

Lý luận và thực hành phải luôn luôn đi 
đôi với nhau

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 
căn dặn cán bộ, đảng viên phải ra sức 
học tập lý luận và thực hành, lý luận và 
thực hành phải “nhất trí”, phải “đi đôi”               
với nhau.

Theo Người, lý luận có vai trò hết sức 
to lớn đối với thực tiễn, lý luận “như cái 
kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho 
chúng ta trong công việc thực tế. Không 
có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà 
đi”. Tuy nhiên, Bác cũng luôn nhắc nhở 
rằng, có lý luận rồi thì phải kết hợp chặt 
chẽ với kinh nghiệm thực tế, liên hệ với 
thực tiễn nếu không mắc bệnh lý luận 
suông, tức bệnh giáo điều. Người khẳng 

định, “Lý luận cũng như cái tên (hoặc viên 
đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. 
Có tên mà không bắn, hoặc bắn lung tung, 
cũng như không có tên”.

Không những vạch ra những biểu hiện 
của “tính đảng”, Người còn chỉ rõ những 
căn bệnh mà mỗi cán bộ, đảng viên mắc 
phải do kém “tính đảng” như: ba hoa, 
chủ quan, địa phương, hình thức, ham 
danh vị, ích kỷ, thiếu kỷ luật, hủ hoá, xa                   
quần chúng…

Những năm gần đây, do tác động từ 
mặt trái của cơ chế thị trường khiến “tính 
đảng” trong một bộ phận không nhỏ cán 
bộ, đảng viên đã suy giảm. Đại hội lần thứ 
XI, Đảng ta chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái 
về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống 
trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội 
chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp 
tục diễn biến phức tạp…”. Suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên, chính là những biểu hiện 
của sự giảm sút hay kém “tính đảng”. 

Quán triệt những chỉ dẫn quý báu của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy, tổ chức đảng 
các cấp, các ngành cần quan tâm nâng cao 
tính đảng cho cán bộ, đảng viên, theo đó:

Một, nâng cao chất lượng tự phê bình 
và phê bình

Để chữa những căn bệnh do kém “tính 
đảng” gây ra, Người chỉ rõ: “Chúng ta phải 
ráo riết dùng phê bình và tự phê bình để 
giúp nhau chữa cho hết những bệnh ấy. Có 
như thế Đảng mới chóng phát triển...”. 

Hiện nay, việc phê bình và tự phê bình 
đã được tiến hành ở các chi bộ song chất 
lượng chưa cao. Muốn tăng cường “tính 
đảng” cho cán bộ, đảng viên thì việc tự phê 
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bình và phê bình cần phải được tiến hành 
một cách nghiêm túc. Các chi bộ và từng 
cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc 
hơn nữa mục đích, yêu cầu, cách thức tự 
phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đặc biệt vai trò gương mẫu của cấp 
ủy. Chi bộ cần khuyến khích và trân trọng 
những cán bộ, đảng viên dám nói thẳng, 
nói đúng sự thật nhằm xây dựng sự đoàn 
kết, dân chủ trong chi bộ.

Hai, tổ chức tốt việc học tập, nghiên 
cứu lý luận, nhất là Chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, 
đảng viên

Xét cho cùng, suy giảm “tính đảng” 
chính là phai nhạt về mục tiêu, lý tưởng, 
từ đó, dẫn đến sự tha hóa, biến chất về 
đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng 
viên. Để ngăn chặn điều này, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh căn dặn mỗi cán bộ, đảng 
viên phải không ngừng học tập, trau dồi 
lý luận. Người chỉ rõ: “…có học tập lý 
luận Mác - Lênin mới củng cố được đạo 
đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng 
cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới 
làm được tốt công tác Đảng giao phó                                               
cho mình...”.

Hiện nay, không ít cán bộ, đảng viên 
đang xem nhẹ việc học tập, nghiên cứu lý 
luận, học một cách qua loa, chiếu lệ, một 
số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức hết 
được giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí 
Minh, thiếu lý luận khoa học để nhận thức 
và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong 
thực tiễn cuộc sống. Bởi vậy, trong tình 
hình hiện nay, các cấp uỷ, tổ chức đảng 
các cấp cần tăng cường giáo dục chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp 
cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về mục 
đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, trách 
nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ đất nước, tạo sự chuyển biến tích 

cực trong nhận thức và hành động. 

Ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò 
quan trọng trong việc giữ vững và nâng cao 
“tính đảng” cho mỗi cán bộ, đảng viên. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “…muốn 
biết ai ra sức làm, ai làm cho qua chuyện, 
chỉ có một cách, là khéo kiểm soát. Kiểm 
soát khéo bao nhiêu khuyết điểm cũng lòi 
ra hết, hơn nữa, kiểm tra khéo, về sau nhất 
định khuyết điểm sẽ bớt đi…”.

Để nâng cao “tính đảng” trong mỗi cán 
bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát 
cần phải được tiến hành một cách thường 
xuyên, liên tục và chặt chẽ hơn. Phải tiến 
hành kiểm tra toàn diện, gồm nhiều nội 
dung: việc đảng viên thực hiện Điều lệ 
Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 19 
điều đảng viên không được làm, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất 
đạo đức, lối sống... Trong kiểm tra cần 
chú ý lắng nghe dư luận quần chúng, tiếp 
nhận ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 
nhận xét, phê bình cán bộ, đảng viên theo 
định kỳ hoặc đột xuất. Cần coi trọng phát 
hiện các nhân tố tích cực, điển hình hay, 
việc làm tốt, từ đó cấp uỷ tổng kết, tuyên 
dương, khen thưởng và nhân rộng.

Tăng cường rèn luyện “tính đảng” cho 
cán bộ, đảng viên là trực tiếp góp phần 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng, việc rèn luyện “tính đảng” 
cho cán bộ, đảng viên hiện nay cần phải 
gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề 
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và 
Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nguồn: Xaydungdang.org.vn
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Ngày 14/5/2015, Ban Chỉ đạo Trung 
ương về PCTN ban hành Thông báo 
116-TB/BCĐTW về Kết luận của 

đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, 
Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng (PCTN) tại Phiên họp thứ 
7 của Ban Chỉ đạo. Bản tin Nội chính Hà Tĩnh 
xin giới thiệu một số nội dung Thông báo:

Ngày 25/4/2015, tại Trụ sở Trung ương 
Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (sau 
đây gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 7 để 
đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN 3 
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 
trong thời gian tới; thảo luận, cho ý kiến đối 
với dự thảo Báo cáo kết quả, tiến độ điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án và xác minh các vụ 
việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 

dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, nắm tình hình 
hoạt động tín dụng tại 04 Ngân hàng Thương 
mại Nhà nước.

Tham dự Phiên họp có đại diện lãnh đạo 
các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương; Văn 
phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Tổng Bí 
thư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công 
an; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế 
và chức vụ, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an; 
Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ; 
Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều 
tra án kinh tế, chức vụ (Vụ 1), Vụ Thực hành 
quyền công tố và Kiểm sát điều tra án tham 
nhũng (Vụ 1B), Viện Kiểm sát nhân dân Tối 
cao; Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân Tối cao.

Sau khi nghe đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ 

Kết luận của đồng chí nguyễn Phú tRọng, 
tổng bí thư, tRưởng ban chỉ đạo tRung ương về 
Phòng, chống thaM nhũng tại Phiên họP thứ 7
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đạo và đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung 
ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 
trình bày các dự thảo văn bản; ý kiến phát biểu 
của các đồng chí dự họp, đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu 
dương Ban Nội chính Trung ương đã chuẩn bị 
chu đáo, công phu các nội dung phục vụ phiên 
họp, Ban Chỉ đạo cơ bản đồng tình và lưu ý, 
nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Về đánh giá kết quả công tác PCTN
Trong thời gian vừa qua, được sự quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức 
Đảng, chính quyền, công tác PCTN tiếp tục 
được triển khai tích cực, như: Tuyên truyền, 
giáo dục về PCTN; thực hiện các giải pháp 
phòng ngừa tham nhũng, nhất là cải cách hành 
chính; phối hợp giữa các cơ quan chức năng 
trong PCTN; phát hiện, xử lý tham nhũng. 
Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo triển khai khá 
toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 
PCTN, rất ráo riết, quyết liệt cả phòng và 
chống tham nhũng, có hiệu quả cụ thể. Đã 
chỉ ra những trọng tâm cần tập trung, những 
khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để chỉ đạo, 
như: lĩnh vực ngân hàng, đất đai; khâu điều 
tra, giám định tư pháp chậm; xử lý tham nhũng 
chưa nghiêm, cho hưởng án treo không đúng; 
thực hiện ráo riết, quyết liệt, có hiệu quả việc 
kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN, 
nhất là kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác thanh tra, phát hiện, khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ 
việc tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm 
trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; nghiên cứu, 
đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thu 
hồi tài sản tham nhũng; nâng cao hiệu quả 
công tác phối hợp giữa các cơ quan trong đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng v.v… Từ năm 
2013 đến nay, Ban Chỉ đạo đã trực tiếp theo 
dõi, chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý 4 
vụ việc, 16 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, 
phức tạp, đã xét xử sơ thẩm 09 vụ /90 bị cáo, 
với 8 án tử hình (7 đối tượng), 9 chung thân, 

một đối tượng 30 năm tù, 6 đối tượng 20 năm 
tù… Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ 
án tham nhũng có tác dụng răn đe, giáo dục và 
phòng ngừa chung, được dư luận đồng tình, 
ủng hộ và đánh giá cao. Nhìn chung, công tác 
PCTN trên phạm vi cả nước trong thời gian 
qua được triển khai khá đồng bộ và đã có sự 
chuyển biến tích cực, rõ nét.

Các nội dung công tác PCTN theo Kết luận 
tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo và Cuộc 
họp Thường trực Ban Chỉ đạo đang được triển 
khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và kế 
hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, công tác PCTN vẫn còn một số 
hạn chế: Một số khâu trong công tác thanh tra, 
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giám định 
tư pháp còn chậm, chưa đạt yêu cầu; công tác 
thông tin, tuyên truyền về kết quả PCTN thời 
gian qua chưa đầy đủ, nên xã hội chưa thấy 
hết được ý nghĩa, kết quả tích cực của công tác 
PCTN; nạn sách nhiễu, “tham nhũng vặt” còn 
phổ biến, gây bức xúc trong xã hội; công tác 
PCTN ở nhiều địa phương chưa chuyển biến 
mạnh, còn hạn chế v.v…

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời 
gian tới

Công tác PCTN đã có chủ trương, giải 
pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật bài bản, 
tương đối đồng bộ. Vấn đề quyết định là phải 
tập trung thực hiện. Vì vậy, đòi hỏi quyết 
tâm lớn, trách nhiệm cao từ Ban Chỉ đạo đến 
những người trực tiếp thực hiện; sự nỗ lực, cố 
gắng của các cơ quan, đơn vị chức năng trong 
PCTN; tăng cường công tác kiểm tra, đôn 
đốc của Ban Chỉ đạo, nhất là những lĩnh vực, 
những khâu thực hiện còn yếu, chậm. Với yêu 
cầu đó, trong thời gian tới cần thực hiện tốt 
các nhóm nhiệm vụ được nêu trong Báo cáo 
số 115-BC/BCĐTW ngày 11/5/2015 của Ban 
Chỉ đạo; trong đó cần chú trọng một số nội 
dung sau:

Một, tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thể 
chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa 
tham nhũng và các quy định của pháp luật về 
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PCTN cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013. 
Triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện 
Luật PCTN để kiến nghị sửa đổi toàn diện 
Luật PCTN và các luật liên quan khác cho phù 
hợp tình hình hiện nay.

Hai, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục về PCTN, tạo sức 
mạnh, áp lực xã hội trong đấu tranh chống 
tham nhũng.

Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên 
cứu, đề xuất cơ chế bảo đảm cung cấp kịp thời, 
đúng pháp luật những thông tin về PCTN cho 
các cơ quan báo chí; lãnh đạo, chỉ đạo định 
hướng thông tin, tuyên truyền về công tác 
PCTN.

Ba, triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban 
Chỉ đạo về việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc 
công tác PCTN tại 04 bộ và 10 tỉnh, thành; 
Kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương kiểm 
tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến 
nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 
trong hai năm 2013 và 2014.

Bốn, chỉ đạo triển khai việc rà soát tổng 
thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại các 
địa phương để xem xét, chuyển các vụ việc có 
dấu hiệu tội phạm tham nhũng sang cơ quan 
điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật.

Năm, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác 
phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến 
độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham 
nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ 
đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn 
đốc; các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, tạo 
sức mạnh đủ sức răn đe tham nhũng.

Sáu, các Thành viên Ban Chỉ đạo trong 
việc thực hiện nhiệm vụ được giao cần chủ 
động làm việc với các bộ, ngành, địa phương 
được phân công theo dõi, phụ trách để kiểm 
tra, đôn đốc công tác PCTN; tập trung vào vai 
trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, 

chính quyền và người đứng đầu trong lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác PCTN.

Giao Ban Nội chính Trung ương - Cơ 
quan Thường trực của Ban Chỉ đạo xây dựng 
Kế hoạch để Thường trực Ban Chỉ đạo làm 
việc với một số địa phương về công tác PCTN.

Bảy, chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án 
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án 
tham nhũng trong tình hình hiện nay”; Đề án 
“Sơ kết 03 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo”.

Tám, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 
các Quy chế phối hợp trong công tác PCTN 
giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ 
quan chức năng; tăng cường sự phối hợp giữa 
các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý 
các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Chín, để nâng cao hiệu quả công tác thu 
hồi tài sản tham nhũng, yêu cầu các cơ quan 
chức năng cần chú trọng áp dụng kịp thời các 
biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng ngay 
trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy 
định của pháp luật.

Ban Cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn 
Quốc hội nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật 
PCTN 2005, trong đó chú ý hoàn thiện chế 
định về thu hồi tài sản tham nhũng; cụ thể hóa, 
bổ sung đồng bộ những quy định về thu hồi 
tài sản tham nhũng trong quá trình sửa đổi Bộ 
luật Tố tụng Hình sự, Luật Tương trợ tư pháp 
và một số luật liên quan khác.

Mười, kịp thời khen thưởng những tổ 
chức, cá nhân làm tốt công tác PCTN, xử lý 
nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ 
đạo tổ chức biểu dương, khen thưởng những 
tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác 
PCTN; chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên 
cứu cơ chế trích thưởng cho những tổ chức thu 
hồi được nhiều tài sản tham nhũng...

Nguồn: Noichinh.vn
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Cùng với sự ra đời, phát triển của Khu 
Kinh tế Vũng Áng, nhiều dự án lớn đang 
được triển khai: Dự án Formosa; Trung 

tâm Nhiệt điện; Cảng nước sâu Sơn Dương… 
thị trấn Kỳ Anh và các xã Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, 
Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương được đầu tư 
phát triển theo hướng đô thị, tạo diện mạo mới 
của một đô thị loại III. Trước sự phát triển sôi 
động của Khu Kinh tế Vũng Áng, có hơn 130 
doanh nghiệp, hàng vạn lao động đến từ 32 
quốc gia đang tích cực xây dựng, sản xuất trên 
công trường. Sự phát triển của Khu Kinh tế đã 
làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế của địa 
phương; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 
của huyện Kỳ Anh, giai đoạn 2012 - 2014  đạt 
23,3%, năm 2014 đạt 26,5%; tỷ trọng công 
nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ, 
du lịch chiếm trên 87%; thu nhập bình quân 
đầu người đạt gần 33 triệu đồng/năm; thu ngân 
sách trên địa bàn đạt 1.349 tỷ đồng, chi ngân 
sách 566 tỷ đồng. 

Đánh giá việc điều chỉnh địa giới hành 
chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã 
Kỳ Anh, Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội cho 
rằng do xuất phát từ nhu cầu khách quan, phù 
hợp với các quy hoạch chung, tạo động lực đẩy 
nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng và lợi 
thế của khu vực. 

Tại Phiên họp thứ 37 vừa qua, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 
các Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập 
thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó thị 
xã Kỳ Anh mới sẽ bao gồm Khu Kinh tế Vũng 
Áng - một trong 5 khu kinh tế trọng điểm ven 
biển và là khu kinh tế động lực với các ngành 
công nghiệp nặng của cả nước và khu vực như: 
luyện cán thép, nhiệt điện, lọc hóa dầu…tại 
đây có Cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn 
Dương nắm giữ vai trò quan trọng về an ninh 
- quốc phòng và giao thông hàng hải của khu 
vực và quốc tế.

ủy ban thưỜng vỤ Quốc hội
thÔng Qua đề án thÀnh lậP thỊ XÃ KỲ anh

                                                                Một  góc thị xã Kỳ Anh mới 
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- Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 
trước hết đồng chí cho biết công tác nội 
chính và PCTN có đóng góp như thế 
nào vào sự phát triển chung của tỉnh?

Đ/c Võ Kim Cự: Công tác nội chính và 
PCTN của tỉnh ta trong thời gian qua được 
triển khai thực hiện trong điều kiện tình hình 
chính trị, kinh tế thế giới và khu vực diễn 
biến phức tạp; kinh tế trong nước còn nhiều 
khó khăn. Đặc biệt, do việc Trung Quốc hạ 
đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào 
sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền 
kinh tế của nước ta, ngày 14/5/2014, tại Khu 
Kinh tế Vũng Áng đã xảy ra vụ xô xát giữa 
một số công nhân Việt Nam và công nhân 
Trung Quốc, làm phức tạp tình hình an ninh 
trật tự, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Dự 
án Khu liên hợp gang thép và cảng nước 
sâu Sơn Dương Formosa và các dự án khác 
trong Khu Kinh tế Vũng Áng; ảnh hưởng 
đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn. 

Tuy vậy, được sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo, giúp đỡ liên tục của Trung ương, 
Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã khắc phục 
khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được kết 
quả toàn diện trên các lĩnh vực; nhiều chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch 
đề ra, về đích trước một năm so với mục 
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Kinh tế tăng 
trưởng năm 2014 đạt 25,89%; cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng 
giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng chiếm 
41%; thương mại, dịch vụ 42%; nông, lâm 
nghiệp, thủy sản giảm còn 15%. Tổng thu 
ngân sách trên địa bàn đạt trên 12 ngàn tỷ 
đồng, gấp hơn 2 lần năm 2013. GDP bình 
quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng. Các 
công trình, dự án tiếp tục được triển khai cơ 
bản đảm bảo tiến độ. Một số công trình, dự 
án đã hoàn thành, đi vào hoạt động và phát 
huy hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm cho 
người lao động, đóng góp lớn vào ngân sách 
của tỉnh. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết 
liệt, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết 
quả toàn diện. Nhiều mô hình sản xuất, kinh 

cÔng tác nội chính 
vÀ Phòng, chống thaM nhũng cẦn chuyên SÂu hơn

Đồng chí Võ Kim Cự
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Nhân dịp Bản tin Nội chính Tỉnh 
ủy Hà Tĩnh ra số 02/2015, đồng 
chí Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 
Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã 
dành thời gian trả lời phỏng vấn 
về công tác nội chính và phòng 
chống tham nhũng (PCTN). Xin 
trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
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doanh có hiệu quả cao được nhân rộng. Đến 
nay, toàn tỉnh có trên 7.500 mô hình sản 
xuất nông nghiệp cho doanh thu từ 100 triệu 
đến 1 tỷ đồng/năm; có 26 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển 
khá đa dạng. Kim ngạch xuất nhập khẩu 
hàng hóa qua các cửa khẩu và cảng biển 
trên địa bàn tăng nhanh. Hoạt động tín dụng 
ngân hàng tiếp tục phát triển, thực hiện có 
hiệu quả các giải pháp hỗ trợ lãi suất, thúc 
đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư 
được mở rộng; tăng cường mối quan hệ hợp 
tác với các tỉnh của Lào và vùng Đông Bắc 
Thái Lan, các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Đài Loan, Singapore, Bỉ, Canada. Việc thu 
hút, quản lý và thực hiện các nguồn vốn đầu 
tư nước ngoài đạt kết quả khá. Thành lập 
mới hơn 500 doanh nghiệp; cấp giấy chứng 
nhận đầu tư cho 50 dự án, trong đó có 47 
dự án đầu tư trong nước và 3 dự án đầu tư  
nước ngoài. 

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan 
tâm phát triển toàn diện. Giáo dục - đào tạo 
luôn thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn 
đầu cả nước. Công tác đào tạo nghề được 
chú trọng. Mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh 
được củng cố, tăng cường ở các tuyến. Chất 
lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân chuyển 
biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm. 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,42%. 

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, 
kinh tế phát triển, xã hội ổn định đã tạo điều 
kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả nhiệm 
vụ xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ 
thống chính trị trong sạch vững mạnh; đoàn 
kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân 
được tăng cường, tạo niềm tin tưởng, phấn 
khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân. Công tác phòng chống tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực 
hiện khá nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp 

phòng ngừa.
Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND 
tỉnh và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của 
UBND tỉnh, sự cố gắng của các cấp, các 
ngành, trong đó có sự đóng góp tích cực 
và quan trọng của các cơ quan trong khối         
Nội chính.

Tuy vậy, công tác nội chính và PCTN 
của tỉnh thời gian qua vẫn còn bộc lộ một 
số điểm cần phải quan tâm, đó là: Công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
hiệu quả chưa cao; công tác đảm bảo an ninh 
nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh trật tự các 
khu kinh tế, phòng chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội, an toàn giao thông có thời điểm còn 
bị động. Một số loại tội phạm mới, tội phạm 
có tổ chức, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông 
diễn biến phức tạp. Công tác nắm, dự báo 
tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ 
phòng ngừa chưa chuẩn xác, chưa kịp thời, 
thiếu sâu sát và đồng bộ; đấu tranh chống 
tội phạm chưa quyết liệt. Chất lượng hoạt 
động của một bộ phận chuyên trách, cán bộ, 
công chức, sỹ quan, chiến sỹ còn bất cập. 
Trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, công 
cụ hỗ trợ phục vụ công tác, nghiệp vụ chưa 
đảm bảo. Công tác phối hợp giữa các cơ 
quan nội chính với các sở, ban, ngành, đoàn 
thể có lúc thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, 
thanh tra, tuần tra, kiểm soát chưa thường 
xuyên; xử lý vi phạm trong thanh tra, kiểm 
tra thiếu các chế tài, chưa kiên quyết. Trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
về công tác PCTN ở một số nơi chưa thực 
sự được quan tâm đúng mức; việc công khai 
minh bạch và mức độ thanh liêm ở nhiều 
cán bộ, công chức còn hạn chế, nhất là trong 
những lĩnh vực nhạy cảm có liên quan tới 
thủ tục giao dịch hành chính với người dân, 
doanh nghiệp.

- Công tác PCTN là nhiệm vụ quan 
trọng của tỉnh thời gian qua, xin đồng chí 
đánh giá về lĩnh vực này?
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 Đ/c Võ Kim Cự: Tỉnh ủy rất coi trọng 
công tác PCTN, lãng phí và coi tham nhũng, 
lãng phí là vấn nạn. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chỉ thị 
số 37-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê 
khai tài sản; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ 
thàng lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện chủ trương của Trung ương, của 
tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 
ở một số huyện, thành phố, thị xã và ngành. 
UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh đã 
xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường 
xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý 
điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao nhằm phát huy sức mạnh của 
cả hệ thống chính trị trong tỉnh; thực hiện 
đồng bộ các giải pháp, coi phòng ngừa là 
chính, kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm 
minh các hành vi vi phạm về tham nhũng, 
lãng phí. Tỉnh đã xác định công tác PCTN 
vừa  cấp bách, vừa là lâu dài, phải tiến hành 
một cách kiên quyết, kiên trì, thường xuyên 
và đồng bộ, với những bước đi thích hợp, 
đảm bảo tính vững chắc và có trọng tâm, 
trọng điểm. 

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành 
chính, tiến hành rà soát, hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật của tỉnh để điều chỉnh, 
bổ sung các văn bản không còn phù hợp, cải 
tiến quy trình, thủ tục hành chính; phân cấp, 
phân quyền đối với từng cấp, từng ngành, 
từng đơn vị, từng công chức và đặc biệt là 
việc xác định trách nhiệm của người đứng 
đầu trong cơ quan, tổ chức; thu gọn đầu 
mối trong việc giải quyết các thủ tục giao 
dịch hành chính đối với người dân và doanh 
nghiệp theo mô hình “một cửa” nhằm đẩy 
mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, giảm thiểu 
các đầu mối trung gian dễ phát sinh phiền 
hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và chồng chéo; 
xây dựng hệ thống chính sách minh bạch, 

cụ thể, có hình thức công bố công khai để 
dân biết, dân giám sát việc giải quyết công 
việc của cán bộ, công chức; vai trò, trách 
nhiệm của Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong việc 
chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn 
vị trong khối Nội chính, nhất là việc thanh 
tra, điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, vụ 
việc có liên quan đến tham nhũng. Từ đó 
hiệu quả công tác PCTN của tỉnh cơ bản đã 
được nâng lên và từng bước kiềm chế, ngăn 
chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm, tạo được 
lòng tin của nhân dân với Đảng, góp phần 
ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương .

- Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực 
có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến 
tình hình trong nước, trong tỉnh. Đồng chí 
nhận định như thế nào về công tác nội chính 
và PCTN của tỉnh ta hiện nay?

 Đ/c Võ Kim Cự: Năm 2015 và những 
năm tiếp theo, đất nước và tỉnh ta đứng 
trước nhiều thời cơ, vận hội, thách thức mới. 
Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà đang đẩy mạnh 
triển khai thực hiện các chương trình, dự án 
kinh tế trọng điểm, tạo động lực mới để hoàn 
thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVII đề ra. Tuy nhiên, tình hình quốc tế, 
trong nước, trong tỉnh còn nhiều diễn biến 
khó lường, các thế lực thù địch, các phần tử 
chống đối tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, lôi 
kéo, kích động biểu tình, khiếu kiện đông 
người, cản trở các hoạt động đầu tư, sản 
xuất, kinh doanh... Một số loại tội phạm, 
tệ nạn xã hội mới và tai nạn giao thông có 
chiều hướng gia tăng; những biến động về 
tài chính, giá cả, thiên tai, dịch bệnh diễn 
biến phức tạp... Trước tình hình đó, công tác 
nội chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng, 
đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của 
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các cấp uỷ đảng, chính quyền, vai trò tham 
mưu, nòng cốt của các cơ quan nội chính và 
sự vào cuộc của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, 
các tổ chức đoàn thể, sự tham gia tích cực, 
hiệu quả của các tầng lớp nhân dân. 

- Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 
nội chính và PCTN thời gian tới là gì, thưa 
đồng chí?

Đ/c Võ Kim Cự: Thời gian tới, công tác 
nội chính và PCTN cần tập trung vào một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt, thực 
hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước về 
công tác nội chính, cải cách tư pháp và 
PCTN; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý 
thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác 
nội chính và PCTN; không ngừng củng cố 
nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế 
trận an ninh nhân dân vững chắc; kịp thời 
phát hiện, giải quyết những vấn đề phức 
tạp, không để xảy ra điểm nóng về an ninh 
trật tự trên địa bàn.

Thứ hai: Cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, 
chính sách về quản lý kinh tế - xã hội; thực 
hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch 
trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, trong đó chú trọng các lĩnh vực như: 
đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng 
đất đai, mua sắm tài sản công, thu chi ngân 
sách, công tác tổ chức cán bộ... Tăng cường 
thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc 
triển khai thực hiện Luật PCTN, Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; các cơ quan, 
đơn vị chủ động triển khai những biện pháp 
hiệu quả để PCTN, lãng phí ở ngay trong cơ 
quan, đơn vị mình.

Thứ ba: Thường xuyên nâng cao năng 

lực và sức chiến đấu của Đảng, chú trọng 
công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan 
nội chính, nhất là nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong 
công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát, trước 
mắt Ban Nội chính cần tập trung tham mưu 
cho Ban Chấp chấp hành đảng bộ tỉnh sớm 
ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác nội chính; 
tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan nội 
chính, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc 
“Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”, Chỉ thị 35, Chỉ thị 20, Kết luận 
05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tập trung 
triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW 
của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 137-KH/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng 
bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ tư: Làm tốt công tác phối hợp 
giữa các cơ quan, đơn vị trong khối nội 
chính, giữa khối nội chính với các sở, ban, 
ngành đoàn thể; phát huy vai trò phản 
biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể trong công tác nội chính, phòng chống 
tham nhũng, giám sát của các cơ quan dân 
cử đối với các cơ quan tư pháp; tiếp tục ra 
quân trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm pháp luật...

Tôi tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của 
các cấp ủy đảng, sự cố gắng, nỗ lực của các 
cơ quan trong khối nội chính và cả hệ thống 
chính trị, công tác nội chính và PCTN của 
tỉnh nhà trong thời gian tới sẽ tiếp tục có 
nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng niềm 
mong đợi, kỳ vọng của nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Thực hiện: Trần Đình Trọng

Trưởng Phòng Theo dõi công tác nội chính
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BAN BIÊN TẬP

Đồng chí Võ Kim Cự,  Bí thư Tỉnh ủy: Ban Nội chính phải xác định rõ hai nhiệm vụ trọng tâm 
là tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và theo dõi, tham mưu Thường trực, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hoạt động của các cơ quan khối Nội chính

Ngày 14/4/2015, đồng chí Võ Kim 
Cự, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm 
việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy 

để đánh giá về công tác nội chính, phòng 
chống tham nhũng (PCTN) thời gian qua 
và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 
trong thời gian tới. Cùng dự có đồng chí 
Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, đồng chí Hà Văn Thạch, Ủy viên 
Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban 
Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn 

Văn Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo 
tình hình, kết quả hoạt động từ ngày thành 
lập đến nay và chương trình công tác trọng 
tâm 2015.

Báo cáo nêu rõ, sau gần 2 năm đi vào 
hoạt động, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã 
nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sớm 
đi vào hoạt động nền nếp, cơ bản thực hiện 
tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều 
văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển 
khai thực hiện công tác nội chính và PCTN 

đồng chí bí thư tỉnh ủy 
lÀM việc vỚi ban nội chính tỉnh ủy
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của tỉnh; chủ trì phối hợp với các cơ quan 
chức năng đề xuất với Thường trực Tỉnh 
ủy cho chủ trương, định hướng xử lý 13 
vụ việc vi phạm pháp luật được dư luận     
quan tâm.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực triển 
khai các chương trình, kế hoạch kiểm tra, 
giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện công tác nội chính và PCTN tại các 
huyện, thành, thị ủy và 05 Đảng ủy, 02 
Ban cán sự Đảng. Đặc biệt, Ban đã khảo 
sát, tổng hợp, nghiên cứu đánh giá và 
thẩm định kết quả xét xử án hình sự 295 
vụ/684 bị cáo của tòa án nhân dân 2 cấp 
tỉnh, huyện; qua đó, có nhiều kiến nghị, đề 
xuất chỉ đạoh nâng cao chất lượng xét xử. 
Đồng thời, nghiên cứu kết quả xử lý các vụ 
việc được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 
tại huyện Kỳ Anh. Đề xuất Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh chuyển cơ 
quan điều tra xử lý hình sự 04 vụ việc/04 
đối tượng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Nam 
Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và 
các đại biểu đi sâu thảo luận về các nhiệm 
vụ trọng tâm của Ban Nội chính Tỉnh ủy 
trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất các 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Ban. Đặc biệt là các giải pháp về 
công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, mối 
quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong 
khối Nội chính.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Kim 
Cự, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương 
tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban 
Nội chính Tỉnh ủy sau gần hai năm thành 
lập, trong bối cảnh, điều kiện còn nhiều khó 
khăn, đã đoàn kết, tích cực tham mưu cho 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
triển khai thực hiện các chủ trương, nghị 
quyết của Đảng về công tác nội chính và 

PCTN, bước đầu đạt được những kết quả 
quan trọng. Chủ động phối hợp tham mưu 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15-CT/TW, 
ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị; chấn 
chỉnh, nâng cao chất lượng xét xử theo 
hướng siết chặt điều kiện cho hưởng án 
treo. Công tác phối hợp giữa các cơ quan 
trong khối Nội chính được duy trì thường 
xuyên, nền nếp; công tác tham mưu xử lý 
kịp thời các vụ việc, vụ án phức tạp, có 
dấu hiệu, hành vi tham nhũng được tăng 
cường; việc đề xuất chỉ đạo nâng cao chất 
lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra và chấp 
hành kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 
được thực hiện nghiêm túc. Kết quả công 
tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã góp phần 
tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy nhằm 
nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ 
quan nội chính, nhất là công tác điều tra, 
truy tố, xét xử và thi hành án; góp phần đẩy 
mạnh công tác cải cách tư pháp; đảm bảo 
quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát 
triển kinh tế - xã hội, tăng cường quan hệ 
đối ngoại, thúc đẩy quá trình hội nhập của 
tỉnh nhà.

Phân tích bối cảnh, tình hình khu vực 
và thế giới, đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư 
Tỉnh ủy nhấn mạnh công tác nội chính và 
PCTN là lĩnh vực khó khăn, phức tạp. Mặt 
khác, do tác động tiêu cực mặt trái cơ chế 
thị trường, hoạt động của các loại tội phạm, 
tệ nạn xã hội, tệ quan liêu tham nhũng, lãng 
phí ngày càng tinh vi, trong khi tổ chức bộ 
máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy mới ổn 
định, chưa có bộ máy tham mưu công tác 
nội chính ở cấp huyện; năng lực, trình độ 
đội ngũ cán bộ, công chức, các phương 
tiện, điều kiện có mặt chưa theo kịp sự phát 
triển của tỉnh. Vì vậy, việc tham mưu, chỉ 
đạo thực hiện nhiệm vụ nội chính và PCTN 
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bên cạnh việc phát huy kết quả đạt được, 
cần phải tiếp tục nỗ lực vươn lên để đáp 
ứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong 
thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác 
nội chính và PCTN, Ban Nội chính Tỉnh ủy 
thực hiện tốt các nội dung sau: 

Một, từng bước nâng cao năng lực, 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình 
độ lý luận, bản lĩnh chính trị, phẩm chất 
đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức; 
tích cực nghiên cứu sâu và nắm vững chủ 
trương, chính sách, pháp luật, nhất là hệ 
thống pháp luật, chính sách mới ban hành 
theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Khẳng 
định rõ vai trò của Ban Nội chính trong 
việc tham mưu cho cấp ủy những vấn đề 
có tính chiến lược trong công tác nội chính 
và PCTN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới.

Hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ 
trương của Đảng, pháp luật Nhà nước 
về nội chính và PCTN; tăng cường kiểm 
tra, giám sát công tác PCTN các huyện, 
thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 
và trách nhiệm của người đứng đầu; tham 
gia với Hội đồng thi đua khen thưởng 
tỉnh khi xét thành tích của các tổ chức, 
đơn vị, cá nhân về thực hiện nhiệm vụ 
nội chính, PCTN, lãng phí.

Ba, tham mưu, chỉ đạo nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan 
trong khối Nội chính; chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan trong khối Nội chính đẩy 
nhanh và nâng cao chất lượng công tác cải 
cách hành chính trong điều tra, truy tố, xét 
xử; khắc phục tình trạng chậm trễ, kéo dài, 
phấn đấu rút ngắn thời gian xử lý nhưng 
không để oan sai, bỏ lọt tội phạm trong 

quá trình điều tra, truy tố xét xử của các cơ 
quan tư pháp.

Bốn, phối hợp tham mưu, chỉ đạo 
triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 
cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-
NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị 
về  “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 
2020”. Tập trung nâng cao chất lượng công 
tác xét xử của tòa án nhân dân 2 cấp, nhất 
là xét xử các vụ án hành chính, kinh tế.

Năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
trong khối Nội chính đôn đốc, chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ 
quan nội chính cấp huyện. Tăng cường đôn 
đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 
kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và 
việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. 
Nâng cao chất lượng công tác bổ trợ tư 
pháp, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân. 

Sáu, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ 
trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các 
cơ quan khối Nội chính tham mưu thành 
lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng 
tỉnh và giao Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ 
quan thường trực Ban Chỉ đạo; xây dựng 
tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ban hành quy chế hoạt động; quy trình kiểm 
tra, giám sát công tác PCTN và chương 
trình công tác trọng tâm hằng năm.

Đối với một số kiến nghị, đề xuất của 
Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và yêu cầu 
Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
tiếp thu, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh 
ủy và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề 
xuất với Thường trực, Ban Thường vụ xem 
xét, quyết định.
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Thực hiện Chương trình công tác trọng 
tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung 
ương về PCTN; Hướng dẫn của Ban 

Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát 
các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại các địa 
phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã 
ban hành Kế hoạch tổ chức rà soát các cuộc 
thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích qua công tác rà soát các 
cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội từ năm 2011 
đến năm 2014 để xem xét, đánh giá tình hình 
và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai 
phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng 
theo quy định của pháp luật qua công tác 
thanh tra; những khó khăn, vướng mắc; tồn 
tại, hạn chế và nguyên nhân; giải pháp nâng 
cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai 
phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng 
qua hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội. Đồng 
thời qua đó, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác 
thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các 
kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau 

thanh tra đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm 
về tham nhũng; xem xét để kiến nghị chuyển 
các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về 
tham nhũng đến cơ quan điều tra để điều tra, 
xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan 
trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: 
Công tác rà soát các kết luận thanh tra kinh 
tế - xã hội phải trên tinh thần chỉ đạo của 
Trung ương và gắn với việc thực hiện Kết 
luận của Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ 
đạo Trung ương về PCTN.

Trước đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham 
mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức quán 
triệt, chỉ đạo các ngành: Công an, Viện Kiểm 
sát, Tòa án, Thanh tra và các địa phương, đơn 
vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các kiến 
nghị của Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về PCTN kiểm tra, giám sát việc 
thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét 
xử các vụ án tham nhũng, các vụ việc có dấu 
hiệu tham nhũng tại Hà Tĩnh.

hÀ tĨnh tRiỂn Khai Kế hoạch RÀ Soát 
các cuộc thanh tRa Kinh tế - XÃ hội vÀ Kết luận 

của ban chỉ đạo tRung ương về Pctn
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Australia luôn được đánh giá là một 
trong những quốc gia trong sạch 
nhất trong Bảng xếp hạng chỉ số 

cảm nhận tham nhũng của tổ chức Minh 
bạch quốc tế (năm 2012 xếp thứ 7/174 với 
85/100 điểm, năm 2013 xếp thứ 9/175 với 
81/100 điểm, năm 2014 xếp thứ 11/174 với 
80/100 điểm). Hiện nay, Australia đang tích 
cực hỗ trợ và phối hợp với Việt Nam trong 
lĩnh vực PCTN. Tháng 3/2015, Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương và Ban Nội chính Trung 
ương tổ chức đoàn công tác học tập, nghiên 
cứu kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng 
(PCTN) tại Australia. Chuyến công tác này 
nằm trong chương trình hỗ trợ của Australia 
dành cho Việt Nam về PCTN. 

Chuyến công tác nhằm mục đích 
nghiên cứu, học tập kinh nghiệm PCTN 
của Australia, trong 3 tuần với 42 chuyên 
đề, do 26 chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực 
PCTN của Australia trình bày. Nội dung 
chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Hệ 
thống PCTN trong Chính phủ Australia; 
Hệ thống PCTN theo UNCAC (Công 
ước Liên hợp quốc về PCTN) và các yêu 
cầu của UNCAC về PCTN; các công cụ 
phát hiện và chẩn đoán tham nhũng; các 
chương trình bảo vệ người tố cáo; thu hồi 
tài sản từ các vụ tham nhũng; các hệ thống 
PCTN trong ngành tài chính; các biện pháp 
PCTN trong đầu tư nước ngoài và đất đai; 
tham nhũng trong ngành viễn thông, hàng 

NGUYỄN VĂN HUYÊN
UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

học tậP Kinh nghiệM 
Phòng chống thaM nhũng auStRalia
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không, chứng khoán, hải quan và quản lý 
biên giới; công khai tài sản, thẩm định tài 
sản, thu hồi tài sản tội phạm; quản lý rủi ro 
tham nhũng trong các ngành khai khoáng 
và quản lý đất đai; kiểm toán độc lập đối 
với chính phủ; vai trò, chế độ báo cáo, 
nghĩa vụ, chức năng của các cơ quan kiểm 
toán cấp bang và liên bang trong công tác 
PCTN, đặc biệt đối với các vụ tố giác tham 
nhũng; hệ thống điều tra tham nhũng, các 
biện pháp giám sát, quy trình, quy tắc ứng 
xử; hệ thống đảm bảo liêm chính của bang 
và liên bang…

Nhà nước Liên bang Australia có hệ 
thống liêm chính quốc gia gồm các cơ quan 
lập pháp, hành pháp, tư pháp và các chính 
đảng trong Quốc hội để thực hiện công 
tác PCTN. Quốc hội Liên bang lập ra các 
cơ quan độc lập để thực hiện PCTN như: 
cơ quan giám sát bầu cử độc lập, cơ quan 
kiểm toán tối cao, cơ quan chuyên giải quyết 
khiếu nại của dân, Uỷ ban dịch vụ công, Uỷ 
ban cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng và 
các công ty.

Bởi vì các bang và vùng lãnh thổ của 
Australia có hiến pháp và luật pháp riêng 
nên việc thành lập Uỷ ban chống tham 
nhũng độc lập (ICAC) do các bang và 
vùng lãnh thổ tự quyết định. Uỷ ban chống 
tham nhũng độc lập được pháp luật của 
bang trao quyền trực tiếp điều tra, khám 
xét, quay phim, đặt máy ghi âm, nghe lén 
điện thoại, tạo tình huống để tham nhũng 
bộc lộ. Các trường hợp phạm tội có liên 
quan ở các bang khác thì khi xử lý được 
các bang phối hợp, thoả thuận với nhau để 
giải quyết.

 Mặc dù Australia được tổ chức Minh 
bạch quốc tế xếp thứ hạng cao, nhưng 
quốc gia này vẫn xác định tham nhũng đã 
và đang tiếp tục diễn ra ở tất cả các cấp độ, 

trên tất cả các lĩnh vực. Chính vì vậy, quan 
điểm của Australia trong công tác PCTN 
là: chủ động, tỉnh táo và luôn sẵn sàng. 
Các hành vi tham nhũng được xác định 
thường xảy ra ở các cơ quan quản lý yếu 
kém, thiếu tính minh bạch, thiếu sự kiểm 
soát bên trong và bên ngoài, do đó, công 
tác PCTN phải được thực hiện có trọng 
tâm, trọng điểm, đồng thời phải kết hợp 
với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, 
giáo dục đạo đức nghề nghiệp; nâng cao 
công tác quản lý, giám sát, thực thi pháp 
luật nghiêm minh... 

Tham nhũng hiện đang là một vấn 
nạn toàn cầu và các quốc gia trên thế giới 
đang tích cực hành động để ngăn chặn, 
đẩy lùi tham nhũng. Việc tham gia học tập 
trong chuyến đi này đã giúp cho các thành 
viên của đoàn có thể học hỏi được nhiều 
kinh nghiệm của nước bạn trong công 
tác PCTN. Tuy nhiên, do điều kiện, hoàn 
cảnh của Việt Nam khác với Australia nên 
không thể áp dụng rập khuôn các giải pháp 
phòng, chống tham nhũng của họ mà phải 
lựa chọn những giải pháp phù hợp với đặc 
điểm riêng của nước ta. Nhưng một điều 
chắc chắn rằng muốn xây dựng một xã 
hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”, xã hội có lòng tin thì 
cần đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng, lãng phí để thực 
sự ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn này. Hiện nay, 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ đang rất quan 
tâm đến công tác PCTN, ban hành nhiều 
văn bản, triển khai nhiều biện pháp thực 
hiện PCTN, mỗi đảng bộ, cơ quan, đơn 
vị, nhất là người đứng đầu cần có quyết 
tâm cao trong tổ chức thực hiện thì mới 
từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, 
lãng phí tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ 
vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - 
xã hội nước nhà.
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Đảng bộ Quân sự tỉnh là đảng bộ cấp 
trên cơ sở; có 06 Đảng bộ cơ sở, 
731 đảng viên. Quán triệt Chỉ thị số 

36-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 464-
CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung 
ương; Chỉ thị số 368 - CT/ĐU, Kế hoạch 
số 369-KH/ĐU của Thư ờng vụ Đảng uỷ 
Quân khu 4, Kế hoạch số 137-KH/TU của 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức đại hội 
đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng uỷ Quân 
sự tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 488-KH/
ĐU ngày 07/10/2014. Theo đó, Thường vụ 
Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quán 
triệt sâu sắc nội dung các văn bản về đại hội 

đảng các cấp đến từng chi bộ và đảng viên 
theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính 
trị (khóa XI); xây dựng kế hoạch cụ thể để 
tổ chức thực hiện. Đồng thời thành lập các 
tiểu ban gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban 
nhân sự, Tiểu ban phục vụ, Tiểu ban bảo vệ 
Đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng Ủy viên Thường vụ, Đảng ủy viên chỉ 
đạo hoạt động của từng tiểu ban và đảng bộ 
cơ sở theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. 

Trong công tác chuẩn bị, các cấp ủy tập 
trung chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự, báo 
cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp 
ủy có tính chiến đấu cao, thể hiện được tinh 
thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, 

TRẦN VĂN SƠN
UVBTV Tỉnh ủy, BCH Quân sự tỉnh

Đồng chí Trần Văn Sơn phát biểu kết luận Hội nghị

đảng ủy QuÂn SỰ tỉnh chỉ đạo lÀM tốt cÔng tác 
chuẨn bỊ, tổ chức đại hội đảng các cẤP, tiến tỚi đại hội 
đảng bộ QuÂn SỰ tỉnh lẦn thứ Xii, nhiệM KỲ 2015 - 2020
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thẳng thắn, cầu thị, nhất là thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn 
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” 
và  Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác 
chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được 
Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt 
các khâu, các bước công tác cán bộ như: rà 
soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; tổ chức hội 
nghị phát hiện, giới thiệu nhân sự cấp ủy 
khóa mới đảm bảo các tiêu chuẩn; cơ cấu, 
độ tuổi, số lượng cấp ủy viên, phù hợp đặc 
thù của đảng bộ quân sự. Chủ động xử lý, 
giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng 
mắc về công tác nhân sự.

Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, 
giáo dục chính trị, tư tưởng để đảm bảo 
phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ 
luật, tạo niềm tin, sự phấn khởi trong cán 
bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang. 
Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ, cơ quan, 
đơn vị, các tổ chức quần chúng đẩy mạnh 
thực hiện các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua lập thành tích cao nhất, chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp. Đến nay, đã 
có 97 công trình, phần việc trị giá trên 1,8 
tỷ đồng đã và đang được triển khai thi công 
chào mừng Đại hội. 

Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ 
bộ phận đúng thủ tục, nguyên tắc. Thường 
vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh xây dựng lịch 
công tác phân công các đồng chí đảng uỷ 
viên trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác 
chuẩn bị, dự và chỉ đạo đại hội trước 18 chi 
bộ của 06 đảng bộ trực thuộc và 12 đảng 
bộ quân sự huyện, thị xã, thành phố để rút 
kinh nghiệm. Thường vụ Đảng ủy đã lựa 
chọn Đảng bộ Trung đoàn 841 và phối hợp 
chỉ đạo Đảng ủy Quân sự huyện Lộc Hà tổ 

chức đại hội trước để rút kinh nghiệm chung 
cho đảng bộ cơ sở và đảng bộ trực thuộc. 
Đến nay, có 44/45 chi bộ của 06 đảng bộ 
trực thuộc, 01/01 đảng bộ bộ phận và 35/37 
chi bộ trực thuộc đảng bộ quân sự huyện, 
thị, thành đã tổ chức đại hội xong, 100% 
cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị được bầu 
vào cấp uỷ với số phiếu tín nhiệm cao. Để 
đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp, 
Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung 
chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

Một, tiếp tục chỉ đạo tập trung làm tốt 
công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các 
tổ chức cơ sở đảng bám sát theo các nội 
dung, tiến độ theo Kế hoạch 137-KH/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch 
488-KH/ĐU của Đảng bộ Quân sự tỉnh. Tập 
trung quán triệt những điểm mới và quy chế 
bầu cử trong Đảng như: độ tuổi, cơ cấu, số 
lượng cấp ủy; mở rộng dân chủ trong việc 
góp ý tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp về 
cơ cấu, tiêu chuẩn cấp ủy viên; rà soát lại 
các quy trình cán bộ theo đúng hướng dẫn 
của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, 
của Quân khu, của tỉnh đảm bảo đầy đủ                       
các bước. 

Hai, lãnh đạo việc xây dựng dự thảo 
báo cáo chính trị cần lấy ý kiến rộng rãi 
trong cán bộ, đảng viên, quần chúng của 
cơ quan, đơn vị, các đồng chí cấp ủy viên 
trong nhiệm kỳ đã nghỉ hưu, chuyển công 
tác, để đánh giá đúng những kết quả đạt 
được; tìm ra tồn tại, khuyết điểm, nguyên 
nhân, để rút ra những kinh nghiệm chủ yếu 
và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới 
nhằm phát huy trí tuệ, thế mạnh của đảng 
bộ. Đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 03 
của Bộ Chính trị, trách nhiệm của cấp ủy 

(Xem tiếp trang 35)
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Hà Tĩnh là tỉnh sớm thành lập và hình 
thành tổ chức bộ máy thực hiện công 
tác phòng chống tham nhũng (PCTN) 

theo Nghị quyết số 294A/2007/UBTVQH12 
ngày 27/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội và Quyết định số 138/2009/QĐ-TTCP 
ngày 9/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Từ 
đầu năm 2008 đến tháng 7/2013, Ban chỉ đạo 
PCTN tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
làm Trưởng Ban, đã tổ chức ban hành nhiều 
văn bản về quy định, quy chế phối hợp tổ chức 
thực hiện công tác PCTN. Tổ chức biên soạn 
3 tập tài liệu (600 cuốn Hệ thống các văn bản 
pháp luật về PCTN, 1.500 cuốn Tài liệu công 
tác PCTN, 3.500 cuốn Tài liệu tuyên truyền 
về công tác PCTN dùng để phát thanh trên hệ 
thống loa truyền thanh ở cơ sở); phối hợp với 
Hội đồng TTPBGDPL của tỉnh, Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh mở nhiều 
trang tin, chuyên mục, phóng sự về công tác 
PCTN. Trong 2 năm 2011 và 2012, Văn phòng 
Ban chỉ đạo PCTN tỉnh đã chủ trì tổ chức mở 
30 lớp tập huấn cho gần 3.000 cán bộ lãnh đạo, 
công chức ở các huyện, thị, thành phố, các sở, 
ban, ngành cấp tỉnh về công tác PCTN. Chủ 
động sáng tạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng, 
chống tham nhũng cấp huyện do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện làm trưởng ban và 
thanh tra huyện là cơ quan thường trực, ở các 
sở, ban, ngành, các doanh nghiệp có vốn Nhà 
nước do thủ trưởng cơ quan làm trưởng ban, 
cơ quan thanh tra làm cơ quan thường trực. Hệ 
thống loa truyền thanh cơ sở thôn xóm, khối 
phố mỗi tháng 3 ngày (đầu, giữa và cuối tháng) 
tuyên truyền tài liệu về đường lối, chủ trương 
của Đảng, pháp luật của nhà nước, một số quy 
định về công khai minh bạch trong công tác 
phòng ngừa tham nhũng, tổ chức và hoạt động 
của ban giám sát đầu tư cộng đồng do Ban Chỉ 

đạo biên soạn và phát hành. 
Từ việc tuyên truyền, tập huấn, hình thành 

tổ chức, tham mưu theo dõi, tổ chức thực hiện 
công tác phòng, chống tham nhũng đã nâng 
cao được nhận thức trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân, làm chuyển biến một bước về 
công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống 
tham nhũng. Từ năm 2010 đến năm 2013, Ban 
Chỉ đạo PCTN tỉnh đã trực tiếp tổ chức 112 
cuộc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác 
PCTN tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa 
vào diện chỉ đạo điểm một số vụ việc, vụ án có 
hành vi tham nhũng để giáo dục và răn đe đối 
với tội phạm tham nhũng. Điển hình: vụ nhận 
hối lộ ở Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn xã Đức Trung, huyện Đức 
Thọ truy tố 2 bị can; vụ nhận hối lộ và tham ô 
ở rừng phòng hộ Hương Sơn truy tố 15 bị can; 
vụ tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở xã 
Đức Thanh, huyện Đức Thọ truy tố 3 bị can; 
vụ lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ ở 

NGUYỄN HỮU DIỆP
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

nhÌn lại cÔng tác Phòng, chống thaM nhũng
ở tỉnh ta vÀ nhiệM vỤ, giải PháP tRong thỜi gian tỚi
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xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân truy tố 4 bị 
can…. Nhờ đó, công tác đấu tranh PCTN đã 
góp phần giáo dục răn đe, phòng ngừa tham 
nhũng trên địa bàn.

Sau khi chuyển đổi mô hình, tổ chức thành 
lập Ban Nội chính Tỉnh ủy trên cơ sở sáp nhập 
Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTN với Phòng Nội 
chính của Văn phòng Tỉnh ủy, với chức năng 
tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
mà trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ, 
Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính 
và PCTN. Sau gần 2 năm hoạt động, Ban Nội 
chính đã tích cực tham mưu Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển 
khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của 
Đảng về công tác PCTN, bước đầu đã khẳng 
định được vai trò, vị thế. 

Công tác phối hợp giữa các cơ quan 
trong khối Nội chính được duy trì thường 
xuyên, nền nếp; tham mưu xử lý kịp thời các 
vụ việc, vụ án phức tạp, có dấu hiệu, hành vi 
tham nhũng, dư luận quan tâm. Tham mưu 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện 
nghiêm túc kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán; thành lập Đoàn kiểm tra việc thanh tra 
vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các 
vụ án tham nhũng nghiêm trọng trên địa bàn; 
chỉ đạo xử lý hình sự 04 vụ việc có dấu hiệu 
tham nhũng tại huyện Kỳ Anh. 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ 
đạo ban thường vụ các huyện, thành, thị uỷ 
phân công uỷ ban kiểm tra cấp huyện thực 
hiện nhiệm vụ tham mưu cấp uỷ về công tác 
nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tổ 
chức tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính 
và phòng, chống tham nhũng cho đại diện 
Thường trực cấp uỷ và lãnh đạo uỷ ban kiểm 
tra các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. 

Công tác PCTN của tỉnh tiếp tục thu được 
một số kết quả quan trọng góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn. Một số giải pháp 
được thực hiện có hiệu quả như: công khai 
minh bạch trong hoạt động ở một số lĩnh vực 
được thực hiện khá nền nếp; kê khai tài sản thu 

nhập;... tập trung xử lý các hành vi sai phạm 
trong quản lý kinh tế - xã hội. 

Ban Nội chính chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh 
tiến độ xử lý một số vụ án tham nhũng, vụ việc 
có dấu hiệu tham nhũng như: vụ “Cố ý làm 
trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh 
tế gây hậu quả nghiêm trọng - Thiếu tinh thần 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại Hội 
đồng BTGPMB Dự án Cầu Bến Thủy 2, thị 
trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; vụ “Tham ô 
tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Cao 
su Hà Tĩnh...

Tuy nhiên, công tác PCTN là nhiệm vụ rất 
khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, trong thời gian 
qua còn một số tồn tại, hạn chế sau: Một số cấp 
ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu chưa thực 
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công 
tác PCTN; việc thực thi pháp luật, quản lý Nhà 
nước trên một số lĩnh vực kinh tế - xã hội còn 
yếu kém, để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm 
trọng; thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra 
chưa nghiêm, nhất là xử lý các tổ chức, cá nhân 
sai phạm; việc xem xét các dấu hiệu phạm tội 
qua hoạt động thanh tra, kiểm tra để chuyển cơ 
quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật 
còn bất cập...

Để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, 
trong thời gian tới, ngoài 6 nhóm nhiệm vụ, 
giải pháp theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 
25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa 
XI), cần tập trung thực hiện tốt Chương trình 
công tác nội chính và PCTN năm 2015 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo kết luận 
của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc 
với Ban Nội chính, cụ thể: 

Một, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của 
Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng chống 
tham nhũng, lãng phí.

Hai, tăng cường kiểm tra, giám sát các 
cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và trách 
nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN.

(Xem tiếp trang 24)
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Cách mạng tháng Tám thành công đã xoá 
bỏ chính quyền thực dân phong kiến 
và lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà, nhà nước của dân, do dân và vì dân, 
từ đó mở ra một kỷ nguyên mới đối với đất 
nước - kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. 

Ngay từ những ngày đầu giành được chính 
quyền về tay nhân dân, Đảng và Nhà nước đã 
khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước cách 
mạng, trong đó Toà án là công cụ quan trọng để 
bảo vệ chính quyền non trẻ. Ngày 13/9/1945, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh 
số 33C thiết lập các Toà án Quân sự, đánh dấu 
sự ra đời của hệ thống Toà án Việt Nam. Tháng 
4/1958, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà quyết định thành lập Toà án nhân dân 
Tối cao, với Hiến pháp năm 1959 và Luật Tổ 
chức Toà án năm 1960 đánh dấu một bước tiến 
quan trọng có tầm vóc lịch sử về pháp quyền 
và pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tính 
dân chủ trong hoạt động của Toà án nhân dân 
và công tác xét xử từng bước được nâng lên, 
tạo niềm tin vững chắc đối với nhân dân, nhân 
dân thực sự thực hiện quyền làm chủ của mình.

Với chức năng là công cụ trong hệ thống 
các cơ quan chuyên chính vô sản, Toà án Hà 
Tĩnh đã tích cực phát huy vai trò của mình, kịp 
thời xét xử nghiêm minh bọn phản cách mạng, 
các hoạt động gián điệp, các hành vi chống 
phá chính quyền nhân dân… Thông qua công 
tác xét xử, Toà án đã vạch trần âm mưu, thủ 
đoạn của các thế lực phản động, tích cực tuyên 
truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp 
luật của Đảng, Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ 
chính trị tại địa phương.

Chiến tranh kết thúc, đất nước hoàn toàn 
thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
Toà án Hà Tĩnh đã sáp nhập với Toà án Nghệ 

An thành Toà án nhân dân Nghệ Tĩnh. Toà án 
nhân dân hai cấp tiếp tục thể hiện vai trò của 
mình trong việc xét xử nghiêm bọn phản động 
cách mạng, các hoạt động gián điệp, bọn đầu 
sỏ Việt gian phản động, các hành vi chống phá 
chính quyền nhân dân, các tội phạm nghiêm 
trọng phá huỷ công trình quan trọng về an 
ninh quốc gia như: vụ án ở Tây Hồ, Lộc Yên, 
Hương Khê và nhiều vụ án phản cách mạng 
khác. Ngoài ra, Toà án nhân dân các cấp đã 
khẩn trương đưa ra xét xử nghiêm minh đối với 
các tội xâm phạm về kinh tế, về trật tự xã hội, 
tính mạng, tài sản của nhân dân; các vụ án về 
hôn nhân gia đình, các vụ kiện tranh chấp dân 
sự, án kiện hợp đồng kinh tế, lao động...

Từ năm 1991 tái lập tỉnh lại nay, kế tiếp 
thành tích đã đạt được, trong thời kỳ đổi mới, 
Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã có 
nhiều cố gắng vươn lên để bám sát và phục vụ 
có hiệu quả công cuộc đổi mới của Đảng và 
Nhà nước. Dưới sự chỉ đạo của Toà án nhân 

 NGUYỄN VĂN THẮNG
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 

toÀ án nhÂn DÂn hai cẤP tỉnh hÀ tĨnh gÓP PhẦn 
XÂy DỰng Kinh tế - XÃ hội tỉnh nhÀ ngÀy cÀng Phát tRiỂn
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dân Tối cao và sự lãnh đạo sát sao của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Toà án nhân 
dân Hà Tĩnh đã tiến hành xét xử những vụ án 
lớn, đặc biệt nghiêm trọng về các tội: “Mua bán 
trái phép chất ma tuý”, “Giết người”, “Cướp 
tài sản”, điển hình là 05 đường dây buôn bán 
ma tuý lớn, đã tuyên phạt 27 án tử hình, 32 án 
chung thân và hàng trăm án tù có thời hạn. Bên 
cạnh đó, công tác xây dựng và củng cố Toà án 
nhân dân cả về chất lượng và số lượng đội ngũ 
cán bộ được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Toà án 
tỉnh quan tâm sát sao, đúng mức. 

Đặc biệt, Nghị 
quyết 49-NQ/TW 
ngày 02/6/2005, Kết 
luận 79-KL/TW ngày 
28/07/2010, Kết luận 
92-KL/TW ngày 
12/3/2014 của Bộ 
Chính trị ra đời đã xác 
định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, thẩm quyền 
của Tòa án là cơ quan 
thực hiện quyền tư 
pháp, Tòa án có vị trí 
trung tâm và xét xử 
là trọng tâm của hoạt 
động tư pháp. Ban cán 
sự Đảng, lãnh đạo Toà 
án nhân dân tỉnh Hà 
Tĩnh đã phát huy trách nhiệm, thể hiện vị thế, 
vai trò của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị tại địa phương. Những năm gần đây, Tòa án 
nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực 
hiện nhiệm vụ công tác trong bối cảnh tình hình 
kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển, tỉnh 
đang triển khai các công trình, dự án một cách 
quyết liệt, tích cực và hiệu quả; tình hình an 
ninh, trật tự tiếp tục được giữ vững. Tuy nhiên, 
tình hình tội phạm vẫn chưa giảm, còn tiềm ẩn 
nhiều yếu tố khó lường; xuất hiện các loại tội 
phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài. Các loại 
tệ nạn cờ bạc, mại dâm ma túy vẫn chưa được 
đẩy lùi triệt để. Các tranh chấp dân sự diễn biến 
phức tạp, đặc biệt là về đất đai. Các khiếu kiện 

hành chính về đền bù, giải phóng mặt bằng, 
tái định cư ngày càng tăng về số lượng và tính 
chất phức tạp. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã 
tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tòa 
án nhân dân Tối cao, của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, sự 
phối hợp, giúp đỡ của UBND tỉnh và các ban, 
ngành liên quan, nỗ lực phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

Từ năm 2012 đến năm 2014, Toà án nhân 
dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết 5.394 

vụ việc các loại, trong đó cấp tỉnh giải quyết 
890 vụ việc, cấp huyện 4.504 vụ việc. Nhiều 
vụ án phức tạp đã được đưa ra xét xử kịp thời, 
nghiêm minh, được dư luận đồng tình, góp 
phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội địa phương như: vụ án Đặng 
Văn Quang và đồng bọn phạm tội “Cố ý gây 
thương tích”, “Giữ người trái pháp luật” và 
“Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Yên 
Lộc, Can Lộc; Nguyễn Đình Ân và đồng bọn 
phạm tội “Vu khống” và “Lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản”; vụ án “Chống người thi hành công 
vụ”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Trộm cắp 
tài sản” tại dự án Formosa, Khu Kinh tế Vũng 
Áng; vụ án “Chống người thi hành công vụ”, 

           Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự chúc mừng lãnh đạo Tòa án tỉnh
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“Bắt giữ người trái pháp luật” tại huyện Thạch Hà... Đặc 
biệt, đã đưa ra xét xử lưu động 266 vụ án, thông qua đó góp 
phần vào việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 
nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng, chống 
tội phạm trong nhân dân và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính 
trị của địa phương.

Nhìn chung, công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo 
đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người 
vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Hình phạt mà Toà án áp dụng 
đối với các bị cáo đảm bảo tính nghiêm minh, qua đó góp 
phần tích cực vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm theo 
tinh thần Chỉ thị 48 - CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính 
trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Mọi phán quyết 
của Toà án đều căn cứ vào kết quả tranh tụng. Hội đồng xét 
xử điều hành việc tranh tụng giữa công tố, luật sư, bị cáo, bị 
hại và những người tham gia tố tụng đảm bảo theo tinh thần 
Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, 
hạn chế được oan sai trong công tác xét xử của Toà án. Công 
tác giải quyết các vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính của 
Toà án hai cấp đảm bảo đúng pháp luật, góp phần bảo vệ các 
quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước, tập thể và công dân. 
Đặc biệt, được sự cộng tác và phối hợp chặt chẽ của chính 
quyền các cấp (huyện Vũ Quang, Kỳ Anh, Hương Sơn, thành 
phố Hà Tĩnh...) việc giải quyết các vụ án hành chính kịp thời 
đã góp phần vào việc ổn định tình hình và triển khai các công 
trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 
thời gian tới, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh 
quán triệt các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp như: tiếp tục 
đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên toà theo hướng thực chất, 
đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật; 
đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; làm tốt công 
tác đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Toà án nhân dân 
tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ, công chức Toà án nhân dân hai cấp tiếp 
tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó, lập nhiều thành tích 
hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 
Toà án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2015), đại hội đảng bộ 
các cấp và các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước.

Ba, nâng cao chất lượng 
công tác kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán, điều tra, kiểm sát, 
xét xử để phát hiện kịp thời và 
xử lý nghiêm các vụ việc tham 
nhũng, lãng phí nhất là các vụ 
án nghiêm trọng, phức tạp mà 
dư luận xã hội quan tâm.

Bốn, tổ chức rà soát các kết 
luận thanh tra kinh tế - xã hội 
từ năm 2011-2014, xem xét để 
kiến nghị chuyển các vụ việc 
sai phạm có dấu hiệu tội phạm 
về tham nhũng, kinh tế, chức 
vụ đến cơ quan điều tra, xử lý 
nghiêm minh theo quy định của 
pháp luật, tăng tính răn đe, giáo 
dục phòng ngừa chung.

Năm, thực hiện tốt công tác 
tiếp nhận thông tin, giải quyết 
đơn thư tố cáo tham nhũng; 
phát hiện và biểu dương, khen 
thưởng kịp thời những cá nhân, 
tập thể có thành tích, dũng cảm 
tố cáo tham nhũng theo quy 
định mới tại Thông tư liên tịch 
số 01/2015/TTLT-BNV-TTCP 
ngày 16/3/2015 của Bộ Nội vụ 
- Thanh tra Chính phủ để động 
viên nhân dân tích cực tham gia 
PCTN. 

Sáu, kiện toàn bộ máy, 
nâng cao năng lực, chất lượng 
cán bộ, công chức của Ban Nội 
chính Tỉnh ủy và các lực lượng 
làm nhiệm vụ PCTN ở các cơ 
quan Công an, Viện Kiểm sát, 
Toà án, Thanh tra đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ PCTN trong thời    
gian tới.

nhÌn lại cÔng tác... 
(Tiếp theo trang 21)
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Trong những năm qua, tình hình 
kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh có 
những phát triển vượt bậc, tốc độ 

tăng trưởng GDP các năm đều tăng; thu hút 
nhiều dự án lớn đầu tư trong và ngoài nước 
như: Dự án Khu liên hợp thép và cảng Sơn 
Dương, Nhiệt điện Vũng Áng, Thuỷ điện 
Ngàn Trươi - Cẩm Trang…

Đóng góp cho sự phát triển của tỉnh 
nhà, Cục Hải quan Hà Tĩnh xác định mục 
tiêu là một tập thể vững mạnh, đẩy nhanh 
cải cách hiện đại hoá hải quan, tạo điều 
kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào các địa 
bàn trong tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân 
sách Nhà nước… Một trong những giải 
pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu đó 
của Cục đó là thực hiện tốt công tác phòng, 
chống tham nhũng (PCTN). Lãnh đạo 
Cục Hải quan Hà Tĩnh xác định công tác 
PCTN vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến 
hành một cách kiên quyết, kiên trì, thường 
xuyên và đồng bộ, với những bước đi thích 
hợp, đảm bảo tính vững chắc và có trọng 
tâm, trọng điểm. Kết quả đạt được là việc 
chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của cấp 
ủy đảng trực tiếp, sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cơ quan lãnh đạo cấp trên như Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải 
quan trong triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ kinh tế, chính trị được giao. 

Tình hình trật tự an toàn xã hội được 
bảo đảm, công tác PCTN tiếp tục được cấp 
ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm, góp phần 
quan trọng trong việc giữ được niềm tin 
với nhân dân và thúc đẩy các hoạt động 
kinh tế - xã hội phát triển. Cục Hải quan 

Hà Tĩnh là một trong những đơn vị dẫn đầu 
về cải cách hiện đại hóa Hải quan. Thời 
gian qua, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã triển 
khai thành công hệ thống thông quan tự 
động VNACCS/VCIS, tạo thuận lợi thông 
quan nhanh chóng, giảm bớt phiền hà, sách 
nhiễu cho nhân dân, doanh nghiệp làm thủ 
tục Hải quan. Bên cạnh đó, hàng năm Cục 
Hải quan Hà Tĩnh đều tổ chức nhiều cuộc 
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để tuyên 
truyền những chủ trương, chính sách mới, 
đồng thời qua đó giải đáp, tháo gỡ kịp thời 
các vướng mắc phát sinh trong hoạt động 
xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên 
địa bàn. Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng đã tổ 
chức tập huấn về công tác PCTN cho toàn 
thể cán bộ, công chức của ngành nhằm nâng 
cao nhận thức trong chủ động PCTN, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhờ làm 
tốt những công tác trên nên trong 3 năm trở 
lại đây, Cục Hải quan Hà Tĩnh không phát 
sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo; được Bộ 

      LƯƠNG TRƯỜNG THỌ
    Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh

cÔng tác Phòng chống thaM nhũng 
tại cỤc hải Quan hÀ tĨnh
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Tài Chính, ngành Hải quan và Tỉnh khen 
ngợi, đánh giá cao thông qua các đợt thanh 
tra, kiểm tra tại đơn vị.  Đây là một kết quả 
đáng ghi nhận, thể hiện được quyết tâm 
của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị trong 
điều hành, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm 
vụ được giao.

Công tác PCTN tại Cục Hải quan Hà 
Tĩnh được thực hiện khá bài bản, đồng 
bộ trên tất cả các mặt công tác, chú trọng 
coi phòng ngừa là chính, kiên quyết phát 
hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi 
phạm về tham nhũng, lãng phí. Cục Hải 
quan Hà Tĩnh đã áp dụng rất nhiều biện 
pháp để tăng cường công tác PCTN như: 
thường xuyên tuyên truyền, phổ biến 
quán triệt chủ trương, đường lối chính 
sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về 
công tác PCTN cho toàn thể cán bộ, đảng 
viên; công khai, minh bạch trong các 
hoạt động của đơn vị như: tổ chức cán 
bộ; quản lý tài chính; thanh tra, kiểm tra; 
giải quyết khiếu nại, tố cáo; minh bạch 
tài sản, thu nhập… Xây dựng và tổ chức 
thực hiện tốt quy tắc ứng xử của ngành, 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội 
ngũ cán bộ, công chức; quy định và xử 
lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó 
của người đứng đầu. Thực hiện tốt công 
tác cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải 
quan, xây dựng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008; 
tăng cường áp dụng khoa học công nghệ 
vào quản lý, điều hành đơn vị; thường 
xuyên tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra; kiểm tra, giám sát đột xuất, 
thanh tra công vụ tới các đơn vị nhằm 
phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp 
cán bộ, công chức vi phạm khi thi hành 
nhiệm vụ…

Từ những hoạt động trên, hiệu quả 
công tác PCTN của Cục Hải quan Hà Tĩnh 

cơ bản đã được nâng lên và từng bước 
kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi 
vi phạm, tạo thêm được lòng tin của nhân 
dân, doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước, 
thúc đẩy đầu tư, góp phần ổn định chính 
trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 
Nhằm phát huy những mặt đã đạt được, 
khắc phục những mặt còn hạn chế đối với 
công tác PCTN, Cục Hải quan Hà Tĩnh xác 
định trong thời gian tới cần tập trung vào 
một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước về công tác 
PCTN; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, 
trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với 
công tác PCTN. 

Hai, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
việc công khai, minh bạch trong hoạt động 
của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra công vụ; 
tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 
của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 
trong việc triển khai thực hiện Luật PCTN, 
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
các đơn vị chủ động triển khai những biện 
pháp hiệu quả để PCTN, lãng phí ở ngay 
trong đơn vị mình.

Ba, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng lực lượng; tăng cường 
giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ 
cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay” và việc “Học tập, làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập trung 
triển khai có hiệu quả Chỉ thị 36-CT/TW 
của Bộ Chính trị về chuẩn bị đại hội đảng 
các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng.
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tĂng cưỜng cÔng tác nội chính gÓP PhẦn thỰc hiện 
thẮng lỢi nhiệM vỤ Phát tRiỂn Kinh tế XÃ - hội tỉnh nhÀ

Trong những năm qua, đặc biệt từ đầu 
năm 2011 đến nay, mặc dù tình hình 
thế giới, khu vực và Biển Đông diễn 

biến phức tạp, kinh tế - xã hội trong nước 
còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với 
sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Đảng 
bộ và nhân dân tỉnh nhà, cùng với sự quan 
tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung 
ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, 
ban ngành và đoàn thể Trung ương. Theo 
báo cáo của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, Hà  
Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực, 
nổi bật trên các lĩnh vực:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng: giai đoạn 
2011-2013 bình quân đạt 14,8%; năm 
2014 đạt 25,89% so với cùng kỳ. GDP 
bình quân đầu người đạt trên 34 triệu 
đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch 
theo hướng tích cực; các nguồn vốn đầu 

tư toàn xã hội tăng nhanh; thu NSNN năm 
2014 đạt 11.496 tỷ đồng. Các ngành kinh 
tế phát triển đúng định hướng, chuyển đổi 
mô hình kinh tế phát triển chiều sâu gắn 
với tái cấu trúc kinh tế nông nghiệp hàng 
hóa quy mô lớn. Cơ cấu công nghiệp tiếp 
tục chuyển dịch theo hướng tăng nhanh 
tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến. 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới đến nay đã có 26 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới.

Chất lượng giáo dục, y tế được nâng 
cao; giáo dục toàn diện được giữ vững; 
giáo dục mũi nhọn đạt kết quả khá. Công 
tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân chuyển biến tích cực.  Văn hóa 
- xã hội chuyển biến tích cực, đời sống 
nhân dân từng bước được cải thiện. Dân 
ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO 

LÊ MẠNH HÙNG
Nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh
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công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại 
diện của nhân loại. Cải cách hành chính, 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
được tập trung chỉ đạo quyết liệt. 

Công tác nội chính và PCTN được 
triển khai thực hiện một cách đồng bộ và 
hiệu quả hơn; các cơ quan nội chính đã có 
nhiều cố gắng, phối hợp chặt chẽ, có trọng 
tâm, trọng điểm; công tác phát hiện, khởi 
tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình 
sự, kinh tế, chức vụ được tăng cường; chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Nội 
chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội 
chính có nhiều chuyển biến tích cực, ngày 
càng được nâng lên và đi vào chiều sâu. 
Kết quả đó đã góp phần tích cực và quan 
trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh nhà. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được vẫn còn bộc lộ một số hạn chế trong 
việc nắm thông tin, dự báo diễn biến tình 
hình trên một số lĩnh vực có lúc, có nơi 
chưa thực sự chủ động, sâu sát, hiệu quả. 
Vì vậy, công tác nội chính trong thời gian 
tới bên cạnh việc khắc phục những hạn 
chế, khó khăn cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng 
vươn lên, phát huy kết quả đạt được, tăng 
cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan 
trong Khối, nắm chắc, dự báo sát, đúng 
tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực 
nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. 

Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao, bền vững, thực hiện tốt mục 
tiêu tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng 
cao chất lượng và khả năng cạnh tranh; 
tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến 
độ triển khai thực hiện các dự án trọng 
điểm; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính và thực hành tiết kiệm, chống 
tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh Chương 

trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 
QPAN, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tiếp 
tục nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm 
an sinh xã hội phấn đấu năm 2015 hoàn 
thành và vượt các chỉ tiêu: tốc độ tăng 
trưởng GDP đạt 24%; GDP bình quân đầu 
người trên 40 triệu đồng; sản lượng lương 
thực trên 51 vạn tấn; thu ngân sách trên 
địa bàn đạt trên 14.500 tỷ đồng... Bên cạnh 
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính 
trị thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, 
giải pháp về phát triển kinh tế; văn hóa 
xã hội; cải cách hành chính... Ban Nội 
chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối 
Nội chính cần thực hiện tốt các nhiệm vụ 
trọng tâm sau:

Một, Ban Nội chính Tỉnh ủy bám sát 
chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục 
đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên 
của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đối với các cơ quan nội chính trên tất cả 
các mặt: xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo 
dục pháp luật; bảo đảm an ninh quốc gia, 
giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
tỉnh.

Hai, tăng cường sự phối hợp hoạt động 
giữa lực lượng quân sự, công an, biên 
phòng; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo 
việc nắm và kiểm soát tình hình, dự báo 
sát đúng, phát hiện kịp thời, xử lý nhanh 
gọn, dứt điểm các vụ việc từ khi mới phát 
sinh, không để xảy ra điểm nóng trên địa 
bàn. Đảm bảo tốt công tác an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội nhằm phục vụ 
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 
- 2020. Đẩy mạnh các biện pháp kiềm 
chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, các 
biện pháp phòng chống cháy nổ, cứu hộ,        
cứu nạn.  

Ba, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, có 
hiệu quả Chương trình công tác số 1456-

(Xem tiếp trang 32)
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Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị 

sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm vượt 
qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Theo lộ trình, 
đại hội đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2015, 

hoàn thành trong tháng 6/2015; đại hội đảng 
bộ cấp trên cơ sở bắt đầu từ tháng 6/2015, 
hoàn thành trong tháng 8/2015; đại hội đảng 
bộ cấp tỉnh tiến hành trong tháng 9/2015.

Trong bối cảnh đất nước ta đang đứng 
trước những thuận lợi, song cũng phải đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức lớn, tình hình 
thế giới, khu vực và trong nước đang có những 
diễn biến rất phức tạp, nhất là tình hình biển 
Đông, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh 
hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây chia rẽ nội 
bộ… để chống phá Đảng, Nhà nước, tác động 
đến tình hình an ninh trật tự thời điểm diễn ra 
đại hội các cấp nói chung và trên địa bàn Hà 
Tĩnh nói riêng. Do vậy, bảo vệ an toàn tuyệt 
đối đại hội đảng các cấp được Đảng ủy, Ban 
Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định là 
nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong 
năm 2015 và là thành quả thiết thực nhất để 

chào mừng kỷ niệm 70 năm 
ngày truyền thống Công an 
nhân dân Việt Nam và các 
ngày lễ lớn của đất nước.

Thời gian qua, Công 
an Hà Tĩnh đã tổ chức Hội 
nghị quán triệt Chỉ thị số 
36-CT/TW, Chỉ thị số 39-
CT/TW của Bộ Chính trị 
về Đại hội Đảng và công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ; 
Chỉ thị số 08/CT-BCA-A81 
của Bộ Công an về công 
tác công an bảo đảm an 
ninh, trật tự, an toàn đại 

hội đảng các cấp tới 100% cán bộ, chiến sỹ. 
Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 281/KH-
CAT-PA83 về bảo vệ đại hội đảng các cấp, 
tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII của Đảng. Qua đó, nhằm nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng 
của công tác công an tham gia phục vụ đại 
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, 
triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động 
nắm, soát xét và dự báo tình hình, tham mưu 

ĐẠI TÁ: NGUYỄN SỸ QUÂN
Trưởng phòng CTCT Công an tỉnh

cÔng tác cÔng an PhỤc vỤ đại hội đảng các cẤP, 
tiến tỚi đại hội đại biỂu toÀn Quốc lẦn thứ Xii của đảng
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kịp thời sát, đúng cho cấp ủy đảng, chính 
quyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các 
cấp, các lực lượng để phòng ngừa, đấu tranh 
có hiệu quả đối với hoạt động chống phá 
của các thế lực thù địch và hoạt động của 
các loại tội phạm, bảo vệ an toàn đại hội 
đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trên cơ sở 
đó Công an Hà Tĩnh tập trung thực hiện một 
số nội dung trọng tâm như:

Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân 
trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn đại 
hội đảng. Bám sát và thực hiện tốt các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã 
hội, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của 
BCH Trung ương (khóa XI) về Chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội 
bộ; tập trung bảo vệ cương lĩnh, quan điểm, 
tư tưởng của Đảng, quá trình chuẩn bị nhân 
sự; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Đại 
hội và các cơ quan chức năng rà soát nhân 
sự cấp uỷ nhiệm kỳ mới nhằm kịp thời phát 
hiện, đề xuất xử lý những cán bộ, đảng viên có 
quan điểm sai trái, vi phạm tiêu chuẩn chính 
trị, chính sách, pháp luật, vi phạm nguyên tắc, 
quy định của Điều lệ Đảng. 

Tổ chức tốt công tác cảnh vệ, lập phương 
án bảo vệ an ninh, an toàn cho các đoàn đại 
biểu dự Đại hội, nhất là các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc 
tế. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu 
chính trị, kinh tế trọng điểm. Thực hiện có 
hiệu quả các đợt tấn công trấn áp các loại 
tội phạm bảo đảm tốt an ninh trật tự, nhất 
là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, triệt 
phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, 

băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bảo kê, 
sử dụng “vũ khí nóng” tội phạm ma túy, tội 
phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội 
phạm sử dụng công nghệ cao. Tập trung bắt 
các đối tượng truy nã, triệt phá các tụ điểm 
về tệ nạn xã hội.

Tăng cường công tác quản lý cư trú, ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật 
tự, kiểm tra chặt chẽ việc quản lý, sử dụng, 
vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 
tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, 
làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; tổ chức 
thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy, 
nổ nhất là trước và trong thời gian diễn ra đại 
hội đảng các cấp, bố trí lực lượng Cảnh sát cơ 
động sẵn sàng giải quyết các tình huống xấu 
có thể xảy ra.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 
Quân sự, Biên phòng tăng cường tuần tra, 
kiểm soát bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa 
bàn trọng điểm, nơi tổ chức đại hội đảng 
các cấp, không để đột xuất, bất ngờ. Rà 
soát, xây dựng, bổ sung và triển khai các 
phương án, kế hoạch phòng chống khủng 
bố, bắt cóc con tin, các hoạt động gây rối, 
phá hoại, biểu tình, bạo loạn để chủ động 
giải quyết khi có tình huống phức tạp xảy 
ra. Phối hợp với các cơ quan báo chí của 
Trung ương và địa phương xây dựng kế 
hoạch phối hợp tuyên truyền trước, trong và 
sau Đại hội; chú trọng tuyên truyền về công 
tác bảo vệ Đại hội của lực lượng Công an. 
Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động chào 
mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống 
Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2015), 
10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 
(19/8/2005-19/8/2015), tạo khí thế thi đua 
sôi nổi, dấu ấn trong cán bộ, chiến sĩ và 
nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, lập nhiều 
thành tích hướng tới chào mừng Đại hội Đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
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Thời gian qua, tình hình chính trị nội bộ 
trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định. Nhìn 
chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân 

tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật Nhà nước; sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều 
hành của chính quyền. Đại đa số cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, 
đánh giá cao các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các 
vấn đề khó khăn của đất 
nước, thể hiện rõ bản lĩnh 
và quyết tâm đổi mới            
của Đảng.

Việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh, chuyên đề 
năm 2014 về “Nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, 
chống chủ nghĩa cá nhân, 
nói đi đôi với làm”, gắn 
với việc tiếp tục khắc phục 
những hạn chế, khuyết 
điểm đã được chỉ ra qua 
tự phê bình và phê bình 
theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI) đã đạt được một số 
kết quả. Nhìn chung, các khuyết điểm, hạn 
chế từng bước được khắc phục bằng những 
việc làm khá cụ thể. Song, ở một số ít cơ quan, 
đơn vị nội bộ còn thiếu tính thống nhất, thậm 
chí có biểu hiện mất đoàn kết. Một số cấp uỷ, 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự 
quan tâm đúng mức, thậm chí có nơi còn coi 
nhẹ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện 
chưa nghiêm túc, thường xuyên Quy định số 
57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị 
và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW của Ban Tổ 

chức Trung ương “Một số vấn đề về bảo vệ 
chính trị nội bộ Đảng”. Công tác quản lý cán 
bộ, đảng viên, lưu học sinh, người lao động có 
liên quan đến yếu tố người nước ngoài trong 
thực tế vẫn lúng túng. Một số cấp uỷ, đảng 
viên thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 
07/02/2014 của Bộ Chính trị “Quy định về 
nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý 
đảng viên ở nước ngoài” còn khó khăn.  

Năm 2015 là năm diễn ra đại hội đảng bộ 

các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng, đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết 
của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhằm 
ngăn chặn hoạt động chống phá, âm mưu chia 
rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ của các thế lực thù 
địch và các phần tử xấu trong và ngoài nước, 
bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp. Công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ cần tập trung thực 
hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một, tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, nội 
dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo 

thỰc hiện tốt cÔng tác bảo vệ chính tRỊ nội bộ gÓP PhẦn 
XÂy DỰng vÀ bảo vệ đảng tRong tÌnh hÌnh hiện nay

LÊ NGỌC HóA
Trưởng phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
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tĂng cưỜng cÔng tác... 
(Tiếp theo trang 28)

CT/TU, ngày 15/01/2015 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công 
tác nội chính và phòng chống 
tham nhũng; Kết luận kiểm tra, 
giám sát tại Hà Tĩnh của Ban 
Chỉ đạo Trung ương về PCTN. 
Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tăng 
cường đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện Chương trình công tác 
nói trên.

Bốn, tiếp tục nâng cao trách 
nhiệm của người đứng đầu trong 
thực hiện nhiệm vụ nội chính 
và PCTN. Thực hiện có hiệu 
quả các giải pháp thực hành tiết 
kiệm, phòng chống tham nhũng, 
lãng phí. Tăng cường đối thoại, 
giải quyết kịp thời các khiếu 
nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát, kết 
quả thực hiện kết luận thanh tra, 
kiểm toán; chú trọng công tác 
thanh tra, thực hiện Luật phòng, 
chống tham nhũng.

Năm, phát huy vai trò giám 
sát, phản biện xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị - xã hội. Triển khai thực hiện 
tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động đoàn viên, hội viên, các 
tầng lớp nhân dân tích cực tham 
gia các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động, hướng 
tới chào mừng đại hội đảng các 
cấp và các sự kiện trọng đại 
của quê hương, đất nước trong                                 
năm 2015.

vệ chính trị nội bộ. Xác định rõ trách nhiệm của cấp 
uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu, nhất là cấp uỷ 
cơ sở trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Đẩy 
mạnh việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính 
trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên 
trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; 
thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của 
Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ trong tình hình hiện nay.

Hai, thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, kịp thời 
phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý, sử dụng 
phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị 
theo Hướng dẫn số 07- HD/BTCTU, ngày 29/12/2014 
của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về hướng dẫn công tác rà soát 
chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Ba, thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình 
chính trị nội bộ trên địa bàn, nhất là ở những cơ quan, 
đơn vị nội bộ có vấn đề, địa bàn trọng điểm để chủ 
động tham mưu cho cấp uỷ có giải pháp hữu hiệu; giải 
quyết tốt đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

Bốn, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên 
ra nước ngoài và quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cá nhân 
người nước ngoài. Thực hiện tốt Quy định số 228-QĐ/
TW ngày 07/02/2014 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ của 
đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. 
Giữ gìn bí mật Nhà nước; chống “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hoá” trong nội bộ ta. 

Năm, thẩm định, xác minh hồ sơ và làm tốt công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác tuyển dụng, 
bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên và công tác nhân 
sự phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016-2021.

Sáu, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế phối 
hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh uỷ với các ban, ngành liên 
quan về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.  

Bảy, tiếp tục củng cố tổ chức cán bộ, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các 
cấp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng 
đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp 
ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
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Thấm sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: “thi đua là yêu nước, có yêu 
nước mới thi đua”, quán triệt Chỉ thị 

thi đua của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, 
hàng năm ngành Kiểm sát Hà Tĩnh luôn nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, của 

nhân dân. Nhiều năm liền được Viện KSND 
Tối cao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn 
đầu, năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ 
tặng Cờ thi đua và năm 2014 được Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc... 

Những kết quả, thành tích xuất sắc đạt 
được trong phong trào thi đua có nhiều yếu 
tố nhưng cốt lõi là từ nhận thức, trách nhiệm, 
đặc biệt là có sự cải tiến về biện pháp, cách 
làm để tổ chức phong trào thi đua, thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn đạt năng suất, chất 
lượng hiệu quả cao, cụ thể:

Một, ngay từ đầu năm, trên cơ sở Chỉ thị 
công tác của Viện KSND Tối cao, đặc điểm 
tình hình của đơn vị và năng lực, sở trường 

của từng cán bộ, Kiểm sát viên, Viện KSND 
tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch và 
giao ước thi đua, trong đó, đề ra được những 
nhiệm vụ trọng tâm cũng như những chỉ tiêu 
nghiệp vụ cụ thể đáp ứng được yêu cầu cải 
cách tư pháp để cùng phấn đấu thực hiện, 
hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 

Hai, Tập 
thể Lãnh đạo cơ 
quan luôn chú 
trọng nêu cao 
tinh thần đoàn 
kết giữa các tổ 
chức đoàn thể, 
vai trò lãnh đạo 
của cấp ủy… 
làm cho công tác 
thi đua phải thực 
sự là của tập thể, 
do tập thể bàn 
bạc, thảo luận để 

thống nhất phấn đấu thực hiện hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ. 

Ba, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chuyên môn và nhiệm vụ chính trị địa phương, 
trong những năm qua, ngành Kiểm sát Hà 
Tĩnh đã không ngừng cải tiến biện pháp, đề 
cao tính sáng tạo, đổi mới hoạt động để nâng 
cao chất lượng trên các lĩnh vực công tác. 
Bên cạnh đó, Lãnh đạo Viện rất chú trọng 
chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chuyên đề 
nghiệp vụ. Ngoài những chuyên đề do Viện 
KSND Tối cao triển khai, các phòng nghiệp 
vụ còn xây dựng các chuyên đề hướng dẫn 
nghiệp vụ kiểm sát có tính thực tiễn, gắn với 
tình hình đặc điểm và kết quả công tác của 

PHAN QUÝ NHẤT
Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh 

Một Số Kinh nghiệM của viện KSnD tRong tổ chức
Phong tRÀo thi đua thỰc hiện XuẤt SẮc nhiệM vỤ chuyên MÔn
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đơn vị. Điển hình như trong công tác thực 
hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc 
thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự: 
Phòng nghiệp vụ luôn tìm tòi, nghiên cứu 
và cải tiến về quản lý nghiệp vụ kiểm sát xét 
xử hình sự, phân công Kiểm sát viên nghiên 
cứu án từ khi có kháng cáo, chủ động chuẩn 
bị tốt các vấn đề cần tranh luận với luật sư, 
người bào chữa, bị cáo, bị hại có thể đưa ra 
tại phiên tòa, đầu tư thời gian nghiên cứu, 
xây dựng văn bản phát biểu quan điểm giải 
quyết vụ án, nắm vững căn cứ pháp luật, 
phân tích cụ thể, thuyết phục... Đồng thời, 
thông qua công tác thực hành quyền công 
tố, kiểm sát xét xử, phòng đã thường xuyên 
tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành văn bản 
thông báo rút kinh nghiệm. Nhờ đó, chất 
lượng công tác ngày càng được nâng cao, 
các yếu điểm dần được khắc phục.

Bốn, phân công công tác gắn với chức 
trách cán bộ đảm nhận, luôn đảm bảo sự 
phù hợp, điều hòa khối lượng công việc 
cho từng cá nhân, hàng năm, trên cơ sở 
số lượng, chất lượng cán bộ, căn cứ vào 
Kế hoạch, chương trình công tác, Lãnh 
đạo Viện KSND tỉnh đã chỉ đạo các đơn 
vị kịp thời phân công kiểm sát viên thực 
hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm công tác 
của ngành. Theo đó, đối với các chuyên 
đề nghiệp vụ chuyên sâu thì phải giao cho 
các đồng chí trưởng, phó phòng hoặc giao 
đồng chí Kiểm sát viên có năng lực, có quá 
trình tích lũy kinh nghiệm nghiệp vụ thực 
hiện. Việc phân công công tác phải đảm 
bảo phù hợp năng lực, sở trường để kiểm 
sát viên phát huy được tính độc lập, sáng 
tạo, có ý thức, trách nhiệm phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng 
thời với việc phát huy tinh thần dân chủ, 
trí tuệ tập thể, Lãnh đạo Viện đã thường 
xuyên theo dõi, tăng cường công tác kiểm 
tra, đôn đốc cán bộ, kiểm sát viên thực 
hiện nhiệm vụ, kịp thời động viên khuyến 
khích tinh thần, thái độ làm việc nhiệt 
tình, tính chủ động, say mê của mỗi cán 

bộ, Kiểm sát viên.
Xác định thế hệ trẻ là lực lượng năng 

động và xung kích, là người được kế thừa 
kinh nghiệm từ những cán bộ đi trước, 
phát huy tốt tính sáng tạo, đổi mới chính vì 
vậy, trong phát động, triển khai các phong 
trào thi đua, Lãnh đạo Viện luôn quan tâm, 
hướng vào thế hệ trẻ. Trong công tác, Lãnh 
đạo Viện Kiểm sát hai cấp đã tin tưởng cán 
bộ trẻ trên cơ sở định hướng và giám sát 
chặt chẽ để kịp thời điều chỉnh khi cần 
thiết. Có những việc đã giao hẳn cho thế 
hệ trẻ và đã thu được nhiều kết quả tích 
cực, như: công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật, các hoạt động phong 
trào để tạo động lực hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chuyên môn. Hiện nay, trong đội 
ngũ lãnh đạo của ngành Kiểm sát Hà Tĩnh 
có nhiều đồng chí là cán bộ trẻ, có năng 
lực chuyên môn và sáng tạo. 

Năm, thường xuyên tổ chức kiểm tra 
định kỳ từ đơn vị cấp phòng đến các đơn 
vị cấp huyện. Tổ chức kiểm tra chéo giữa 
các phòng, các huyện cũng như kiểm tra 
chéo giữa các cá nhân với nhau. Có quy 
định “điểm liệt” trong công tác thi đua, do 
đó, đã tạo nên không khí, động lực thi đua, 
phấn đấu hàng ngày, trong từng công việc và 
nhiệm vụ cụ thể. Do vậy, phong trào thi đua 
trong toàn ngành luôn vận động, sôi nổi, đạt 
kết quả rõ nét. Ngoài ra, công tác sơ, tổng 
kết các phong trào thi đua được tổ chức kịp 
thời, bình chọn khách quan, đúng tiêu chuẩn, 
trong đó đặc biệt tăng cường khen thưởng 
đột xuất và chú trọng nhân rộng điển hình 
tiên tiến là cán bộ trẻ để động viên, khuyến 
khích phong trào thi đua.

Phát huy truyền thống của một đơn vị 
trong sạch, vững mạnh, xuất sắc, từ 2010- 
2014, phong trào thi đua của ngành Kiểm 
sát Hà Tĩnh tiếp tục được giữ vững và đổi 
mới; đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên không 
ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo 
đức lối sống và trình độ chuyên môn nghiệp 
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vụ. Trong 5 năm, Viện 
KSND tỉnh đã xây 
dựng được 8 tập thể và 
23 cá nhân điển hình 
tiên tiến, trong đó, 
có những tập thể, cá 
nhân tiêu biểu, nhiều 
năm liền được Viện 
Kiểm sát Tối cao tặng      
Bằng khen…

Từ thực tiễn công 
tác phát động, triển 
khai các phong trào 
thi đua trong những 
năm qua, Viện KSND 
tỉnh đã đúc kết được 
các kinh nghiệm như 
trên. Trong thời điểm 
“ngành ngành thi đua, 
người người thi đua” 
thì việc duy trì và phát 
triển phong trào thi 
đua ở mức cao luôn là 
yếu tố quyết định để 
hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chính trị, nhiệm vụ 
chuyên môn. Điều này 
không chỉ nói lên hiệu 
quả trong việc đưa ra 
hướng dẫn, biện pháp 
thực hiện kịp thời, sát 
sao của Lãnh đạo Viện 
mà còn nói lên sự cố 
gắng, nỗ lực không 
ngừng của các cán bộ, 
kiểm sát viên trong 
toàn ngành. Nhờ đó, vị 
trí, vai trò của ngành 
Kiểm sát ngày càng 
được khẳng định, được 
các cấp ủy Đảng và 
nhân dân tin tưởng.

và người đứng đầu. Đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận 
đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ 
cấp trên trực tiếp và văn kiện của Trung ương.

Ba, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải quán triệt sâu 
sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội 
ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Tiến 
hành chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, đảm bảo phát huy dân 
chủ trong phát hiện, giới thiệu, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, 
kỷ cương, thực sự trí tuệ, công tâm, khách quan để lựa chọn 
những cán bộ, đảng viên ưu tú nhất, có đầy đủ phẩm chất 
chính trị, đạo đức, uy tín và năng lực tham gia cấp ủy khóa 
mới; đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, 
cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo 
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Bốn, việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp phải 
theo tinh thần đổi mới, dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng 
cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn, tiết 
kiệm, tránh phô trương hình thức. Công tác chuẩn bị phải chu 
đáo, toàn diện; tổ chức đại hội chặt chẽ đúng nguyên tắc, quy 
định, quy trình, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm đúng thời 
gian quy định. 

Năm, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp ủy 
phải tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm 
kỳ 2010-2015; thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình, 
không để bị động, bất ngờ, không phức tạp hóa tình hình. 
Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, yếu kém của 
cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thi 
đua, tuyên truyền hướng về đại hội đảng các cấp; nêu cao tinh 
thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

 Đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, 
có ý nghĩa quan trọng của Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. 
Kết quả đại hội là cơ sở, tiền đề, động lực để các cơ quan, 
đơn vị và cán bộ, đảng viên ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

đảng ủy QuÂn SỰ tỉnh... (Tiếp theo trang 19)
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Vừa qua, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh 
ủy Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội nhiệm 
kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo 

Đại hội có đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh 
ủy viên, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ                
quan tỉnh.

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh 
được thành lập theo Quyết định số 317-QĐ/
ĐUK, ngày 04/9/2013 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sau gần hai 
năm đi vào hoạt động, đã phối hợp tích cực 
với Lãnh đạo Ban nhanh chóng ổn định tổ 
chức, kịp thời chỉ đạo xây dựng các văn bản, 
quy định, quy chế, sớm đi vào hoạt động nền 
nếp; thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; cơ bản thực 
hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2014, 

Chi bộ được công nhận là đơn vị trong sạch,        
vững mạnh. 

Đại hội đã đề ra mục tiêu, giải pháp cho 
nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng Chi bộ Ban Nội 
chính Tỉnh ủy ngày càng vững mạnh, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân 
dân giao phó. 

Tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận, 
góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội 
Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ và trí 
tuệ, Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy 
đã nhất trí bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp 
hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Hữu Diệp, 
Phó Trưởng Ban, được bầu làm Bí thư Chi 
bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu 01 đại biểu 
chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

BAN BIÊN TẬP

đại hội chi bộ ban nội chính tỉnh ủy lẦn thứ ii
nhiệM KỲ 2015 -2020
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