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đồng chí phan đình trạc, phó trưởng ban thường trực
 ban nội chính trung ương thaM gia ban chỉ đạo 

trung ương về phòng chống thaM nhũng

BẢN TIN NỘI CHÍNH HÀ TĨNH

Ngày 08-9-2015, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban 
Bí thư đã ký ban hành Quyết định số 1974 - QĐNS/TW của Bộ Chính Trị về việc 
đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực 

Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Đồng chí Phan Đình Trạc sinh năm 1958, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám 

đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, là đại biểu Quốc hội khóa 
11, 12, 13 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Từ tháng 01-2013 được điều 
động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, từ tháng 01-2015, được giao 
nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và điều hành hoạt 
động■
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Xác định công tác phòng, chống tham 
nhũng là nhiệm vụ hết sức quan 
trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống 
tham nhũng từ tỉnh đến cơ sở; tạo bước 
chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành 
động; củng cố lòng tin của nhân dân; thúc 
đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển bền 
vững. Vừa qua, đồng chí Võ Kim Cự, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh đã thay mặt Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy ký ban hành Quy định về kiểm 
tra công tác phòng, chống tham nhũng 
(PCTN).

Theo đó, Quy định gồm 4 Chương, 19 
Điều; điều chỉnh trình tự, nội dung, hình 
thức kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác PCTN 
tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa 
phương, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh. 

Mục tiêu nhằm đẩy mạnh công tác 
phòng ngừa tham nhũng, nâng cao ý thức, 
trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp 
và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật 
Nhà nước về công tác PCTN.

Nội dung công tác kiểm tra PCTN gồm: 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, 
quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước về PCTN. Việc triển khai 

thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham 
nhũng; trách nhiệm của người đứng đầu 
trong thực hiện nhiệm vụ PCTN. Công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp 
luật trong phát hiện những vụ việc có dấu 
hiệu tiêu cực, tham nhũng; khởi tố, điều tra, 
truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án 
tham nhũng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải 
quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ 
chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan chức 
năng và bản án của Tòa án có liên quan đến 
tham nhũng. Các nội dung khác liên quan 
đến công tác PCTN theo yêu cầu của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Công tác kiểm tra PCTN được thực 
hiện theo chương trình, kế hoạch công tác 
PCTN hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy hoặc kiểm tra đột 
xuất theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung 
ương về PCTN, Ban Nội chính Trung ương, 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường 
vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính 
Tỉnh ủy. 

Thời hạn tiến hành một cuộc kiểm tra 
không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày 
công bố quyết định kiểm tra. Trường hợp 
có nhiều vấn đề phức tạp cần kéo dài thời 
hạn kiểm tra thì phải xin ý kiến chỉ đạo của 
Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu trên 
cơ sở chương trình công tác hằng năm của 
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ban 
Nội chính Trung ương và Chương trình, kế 
hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ban Nội chính 
Tỉnh ủy có trách nhiệm xây dựng, tham mưu 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương 
trình, kế hoạch kiểm tra công tác phòng 
chống tham nhũng phù hợp với đặc điểm, 
tình hình thực tế của tỉnh■

BAN BIÊN TẬP

ban thường vỤ tỉnh ỦY hÀ tĨnh ban hÀnh QuY đỊnh
về KiỂM tra cÔng tÁc phòng, chống thaM nhũng



Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, 
tầm quan trọng của công tác nội 
chính đối với sự phát triển bền 

vững; xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong 
thời kỳ Hà Tĩnh đẩy mạnh CNH - HĐH và 
hội nhập quốc tế. Để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác nội chính ngang tầm với 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội, đồng thời khắc phục căn bản những 
hạn chế, yếu kém của công tác nội chính 
và tổ chức, hoạt động của các cơ quan 
nội chính. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ 
động, phối hợp với các cơ quan trong Khối 
tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 
hành Quyết định số 1145-QĐ/TU thành 

lập Ban Nghiên cứu, soạn thảo Nghị quyết 
của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội 
chính đến năm 2020 và định hướng những 
năm tiếp theo”. Qua hơn 6 tháng làm việc 
tích cực, nghiêm túc và khoa học, Ban Nội 
chính Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực của 
Ban Nghiên cứu, soạn thảo) đã tham mưu, 
thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng nghị 
quyết, gồm các nội dung sau:

Tham mưu thành lập Ban Nghiên cứu, 
soạn thảo Nghị quyết

 Ban Nghiên cứu, soạn thảo gồm 18 đồng 
chí đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan 
do 01 đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm 
Trưởng Ban; đồng chí Uỷ viên Ban Thường 

ban chẤp hÀnh đẢng bộ tỉnh hÀ tĨnh
ban hÀnh nghỊ QuYẾt về cÔng tÁc nội chính

BAN BIÊN TẬP

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự 
phát biểu quán triệt nội dung, định hướng triển khai xây dựng Đề án, xây dựng Nghị quyết
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vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính làm Phó 
Trưởng Ban thường trực. Ban Nghiên cứu, 
soạn thảo ra quyết định thành lập Tổ giúp 
việc gồm đại diện lãnh đạo, trưởng phòng 
các cơ quan khối nội chính, Ban Nội chính 
Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Xây dựng Kế hoạch làm việc của Ban 
Nghiên cứu, soạn thảo, Tổ giúp việc

Tổng hợp, nghiên cứu kỹ các văn bản 
của Trung ương, của Tỉnh liên quan trực 
tiếp hoặc có nội dung liên quan đến công 
tác nội chính. xây dựng Đề cương sơ bộ 
của Đề án; Đề cương báo cáo khảo sát, phụ 
lục thống kê số liệu xin ý kiến các cơ quan 
khối Nội chính, các huyện, thành, thị ủy và 
các cơ quan liên quan.

Xây dựng dự thảo Đề án chi tiết xin ý 
kiến các cơ quan khối Nội chính, các huyện, 
thành, thị ủy và các cơ quan liên quan

Tiếp thu ý kiến góp ý, thống nhất Đề 
cương báo cáo khảo sát, phụ lục thống kê 
số liệu gửi các ngành thuộc khối nội chính; 
các huyện, thành, thị ủy và một số cơ quan 
liên quan; chỉ đạo các huyện, thành, thị uỷ, 
các cơ quan khối nội chính và một số sở, 
ban, ngành tự điều tra, khảo sát và báo cáo 

kết quả về Ban Nghiên cứu, soạn thảo. 

Tổ chức khảo sát thực tế các cơ quan, 
đơn vị 

Thành lập 4 Tổ điều tra, khảo sát do các 
đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Trưởng Ban 
Nội chính Tỉnh uỷ; Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng 
và các đồng chí thành viên Ban Nghiên 
cứu, soạn thảo, Tổ giúp việc trực tiếp khảo 
sát tại 11 cơ quan trong khối nội chính và 
các đơn vị trực thuộc; 12 huyện, thành 
phố, thị xã (trong đó đã khảo sát ở 19 xã, 
thị trấn) và 5 sở, ngành, cơ quan để đánh 
giá tình hình, kết quả thực hiện và những 
hạn chế, khó khăn, khuyết điểm trong triển 
khai thực hiện công tác nội chính tại địa 
phương, đơn vị giai đoạn 2011- 2014.

 Viết dự thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết 
lần 1

Trên cơ sở báo cáo điều tra, khảo sát 
của các ngành trong khối nội chính, các 
huyện, thành, thị ủy và báo cáo khảo sát 
của Tổ Công tác, Ban Nghiên cứu, soạn 
thảo tổng hợp, phân tích, đánh giá, thống 
kê những vấn đề có tính hệ thống, những 
vấn đề có tính hiện thực,...tổ chức viết dự 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long nhấn 
mạnh: Đề cương báo cáo phải cụ thể, xuất phát 
từ thực tiễn, chỉ rõ các tồn tại, hạn chế và đề xuất 
giải pháp để có sự tổng hợp, đưa vào nghị quyết 
sát đúng, mang tính khả thi cao

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy    
Nguyễn Văn Huyên: Qua các cuộc khảo sát 
thực tế cơ sở, cần hoàn thiện Đề án một cách 
khoa học để xây dựng Nghị quyết đảm bảo giải 
quyết tốt các yêu cầu thực tiễn đặt ra
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thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết lần 1 và gửi 
các đồng chí thành viên Ban Nghiên cứu, 
soạn thảo xin ý kiến. 

Tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện thành dự 
thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết lần 2 gửi 
xin ý kiến góp ý, tiếp thu ý kiến của các cơ 
quan trong khối Nội chính, một số đơn vị 
liên quan và các thành viên Ban Nghiên cứu, 
soạn thảo.

Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Đề 
án, dự thảo Nghị quyết lần 2 

Cấp Trung ương: các đồng chí lãnh đạo, 
các vụ, cục thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ 
chức Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, 
Tòa án nhân dân tối cao và Viện KSND tối 
cao. Cấp tỉnh: các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (Lần 1: tháng 7/2015); 
các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Lần 
1: Tháng 8/2015); các cơ quan trong khối nội 
chính cấp tỉnh và các đồng chí Thành viên 
Ban Nghiên cứu, soạn thảo (05 Lần). Cấp 
huyện: thường trực các huyện, thành, thị ủy, 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Lần 1: Tháng 
8/2015; Lần 2: Tháng 9/2015).

Trên cơ sở các ý kiến góp ý ở Trung 
ương; của các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, 

các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; 
thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng 
ủy trực thuộc và các cơ quan trong khối nội 
chính; các thành viên Ban soạn thảo,... Cơ 
quan Thường trực Ban soạn thảo đã tiếp thu, 
bổ sung, hoàn thiện thành dự thảo Đề án, dự 
thảo Nghị quyết lần 3.

Hoàn thiện dự thảo Đề án lần 3; dự thảo 
Tờ trình; dự thảo Nghị quyết; tổ chức phản 
biện, thẩm định Đề án.

Tổ chức thảo luận xin ý kiến các đồng 
chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các 
đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh về dự 
thảo Nghị quyết, Tờ trình, Đề án và các báo 
cáo (Lần 2: Tháng 9/2015). 

Hoàn chỉnh Đề án, Tờ trình, Nghị quyết 
đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định.

Với cách làm như trên, ngày 24/9/2015, 
dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim 
Cự, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh 
(khóa XVII) đã họp và 100% thống nhất  
thông qua Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến 
năm 2020 và định hướng những năm tiếp 
theo”.

Tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định 
về sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng 
Lĩnh: Các thành viên Ban nghiên cứu, soạn thảo 
cần cho ý kiến, bổ sung, hoàn thiện hơn về phần 
giải pháp bởi đây là phần quan trọng nhất của Đề 
án để xây dựng Nghị quyết chuyên đề mang tính 
bao quát, định hướng cao

Đồng chí Nguyễn Văn Huyên thay mặt Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đọc Tờ trình Nghị quyết
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là điều kiện cần và đủ để 
xây dựng Hà Tĩnh sớm trở 
thành tỉnh có công nghiệp 
và dịch vụ phát triển; đồng 
thời ghi nhận và đánh giá 
cao sự nỗ lực, cố gắng của 
Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
Đề án, Nghị quyết trình 
ra Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh đảm bảo tính khoa 
học và tính thực tiễn cao; 
được thực hiện bài bản, 
công phu, tổ chức lấy ý 
kiến nhiều lần, được đánh 
giá cao cả về bố cục và nội 
dung.

Kết luận hội nghị, Bí 
thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự 
ghi nhận, đánh giá cao ý 
thức, trách nhiệm và sự tâm huyết của các 
đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ban 
Nghiên cứu, soạn thảo, Ban Nội chính 
Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối nội 
chính. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Công 
tác nội chính phải được gắn chặt và đặt 
song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội, là điều kiện tiên quyết đảm bảo 
cho sự phát triển bền vững. Nghị quyết ra 
đời là một bước tiến lớn về nhận thức của 
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân 
Hà Tĩnh đối với công tác nội chính; việc 
triển khai thực hiện nghị quyết cần hướng 
đến mục tiêu xuyên suốt là huy động được 
cả hệ thống chính trị, mà nòng cốt thực 
hiện là các cơ quan khối nội chính, đáp 
ứng yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã 
hội tỉnh nhà phát triển nhanh, hiệu quả và 
bền vững. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: (1) 
Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy 
trực thuộc và các huyện, thành, thị ủy tổ 
chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết; gắn 
với tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình 

và kết quả thực hiện các văn bản có liên 
quan đến công tác nội chính và phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng 
chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết cụ thể, hiệu quả. (2) Đảng đoàn Hội 
đồng nhân dân và Ban Cán sự Đảng Ủy 
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng và 
triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách 
thực hiện công tác nội chính phù hợp với 
từng giai đoạn cụ thể gắn với thực hiện 
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. (3) Đảng 
ủy, các ban cán sự đảng và lãnh đạo các 
cơ quan trong khối nội chính căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ của ngành và các văn bản, 
nghị quyết khác có liên quan xây dựng kế 
hoạch, quy chế phối hợp thực hiện. (4) 
Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối 
hợp với các ban xây dựng Đảng, Ủy ban 
Kiểm tra, các cấp ủy, tổ chức đảng tham 
mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
triển khai thực hiện Nghị quyết; theo dõi, 
kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định 
kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 
với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh■

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư,  
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
mở rộng thảo luận, thống nhất thông qua việc ban hành Nghị quyết
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Xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh 
trật tự (ANTT) phục vụ sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội là công tác trọng 
tâm, xuyên suốt của lực lượng Công 
an. Hằng năm Đảng ủy, Ban Giám đốc 
Công an Hà Tĩnh đã xây dựng chương 
trình, kế hoạch, giải pháp chỉ đạo các 
đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương 
thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần tạo môi 
trường đầu tư an toàn và hấp dẫn. Thực 
hiện khẩu hiệu hành động “Cán bộ, 
chiến sỹ Công an Hà Tĩnh, thi đua mỗi 
ngày làm một việc tốt vì sự phát triển, đi 
lên của tỉnh nhà” đã tạo khí thế thi đua 
sôi nổi, lập công trong toàn lực lượng, 
đảm bảo ANTT trên địa bàn…

đẢM bẢo an ninh trẬt tự
phỤc vỤ Sự nghiỆp phÁt triỂn Kinh tẾ - XÃ hội cỦa tỉnh

Đại tá LÊ VĂN SAO
UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh 
Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2010 - 2015, Hà Tĩnh đã có bước 

phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, 
nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so kế hoạch 
đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng 
trưởng cao; thương mại - dịch vụ chuyển 
biến về chất lượng và hình thức kinh 
doanh, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục 
tăng khá; thu ngân sách 9 tháng đầu năm 
2015 đạt 8.800 tỷ đồng... Đó là kết quả 
tổng hợp từ ý chí đến hành động của toàn 
Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Trong đó có 
sự đóng góp thầm lặng của lực lượng Công 
an đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát 
kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển 
khai đồng bộ nhiều biện pháp, tham mưu 
có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền đồng 

thời thực hiện vai trò nòng cốt trong đảm 
bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Chủ động 
tham mưu trong lựa chọn đối tác đầu tư 
và thực hiện có hiệu quả các phương án 
bảo vệ thi công, triển khai các công trình, 
dự án trọng điểm. Tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân 
dân nắm vững chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, đồng thời, tiếp  tục 
quán triệt vai trò, trách nhiệm của người 
chiến sỹ Công an nhân dân trong sự nghiệp 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ 
đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa 
phương thường xuyên tăng cường phương 
tiện, lực lượng, chủ động trong mọi tình 
huống khi có yêu cầu.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia 
(ANQG), Công an tỉnh đã chủ động nắm 
chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính 
quyền chỉ đạo thực hiện các nghị quyết về 
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công tác Công an đảm bảo an ninh, an toàn 
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 
Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ 
bí mật của Nhà nước, bảo vệ an toàn hoạt 
động của các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn 
hóa diễn ra trên địa bàn. Chủ động rà soát, 
nắm tình hình các điểm tranh chấp, khiếu 
kiện, tập trung đông người, kịp thời tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, 
không để phức tạp, kéo dài; phòng ngừa, 
ngăn chặn các hoạt động lợi dụng khiếu 
kiện để kích động 
gây rối ANTT. Tổng 
kết 10 năm thực hiện 
Chỉ thị 49 của Ban 
Bí thư về “Xây dựng 
gia đình thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước”; sơ kết 
3 năm thực hiện Chỉ 
thị 09 của Ban Bí thư 
và Chương trình hành 
động 488 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về 
“Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với 
phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ trong 
tình hình mới”; tổng 
kết 7 năm công tác 
Công an thực hiện Pháp lệnh Công an xã 
(2008 - 2015). Tăng cường chỉ đạo, hướng 
dẫn lực lượng Công an xã thực hiện tốt 
Tiêu chí 19 về ANTT, phục vụ Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới.

Trên lĩnh vực giữ gìn TTATXH, Công 
an tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều 
đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo 
vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Tiếp tục 
triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã, 

phường, thị trấn không tệ nạn ma túy” tại 
các địa bàn: TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, 
huyện Thạch Hà, Lộc Hà… Phối hợp các 
lực lượng tập trung đấu tranh khám phá 
các đường dây mua bán ma túy từ Lào về 
Việt Nam. Phát hiện, bắt giữ 86 vụ, 134 
đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, 
vận chuyển trái phép pháo, thu giữ gần 
1.000kg pháo các loại; đã khởi tố 24 vụ, 
40 bị can về tội tàng trữ, vận chuyển, buôn 
bán hàng cấm; phát hiện, xử lý 65 trường 
hợp đốt pháo trái phép. Điều tra khám phá 
212 vụ, 356 đối tượng phạm pháp hình sự 

trong đó trọng án khám phá 22/28 vụ, triệt 
phá 45 ổ nhóm, 141 đối tượng cướp, cướp 
giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, cố ý gây 
thương tích, gây rối trật tự công cộng… 
Khởi tố điều tra 308 vụ, 650 bị can. Kết 
thúc điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố 
314 vụ, 624 bị can.

Bên cạnh sự phát triển kinh tế thì vấn 
đề về ANTT luôn tiềm ẩn những phức tạp 
mới. Nhiều đối tượng xấu đã kích động, lôi 
kéo nhân dân cản trở, gây rối, ảnh hưởng 

Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường động viên Ban chuyên 
án bắt 2 đối tượng vận chuyển 300kg thuốc nổ qua địa bàn TP Hà Tĩnh
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đến triển khai dự án. Các loại tội phạm 
diễn biến phức tạp cả về tính chất, quy mô 
và phương thức hoạt động. Trước tình hình 
đó, Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với 
các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân 
dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội 
phạm, giữ gìn ANTT; triển khai nhiều đợt 
cao điểm phòng chống tội phạm, góp phần 
ổn định tình hình ANTT, kiềm chế và làm 
giảm tình hình tội 
phạm trên địa bàn. 

Để thực hiện 
tốt nhiệm vụ bảo 
đảm an ninh, trật tự 
phục vụ sự nghiệp 
phát triển kinh tế 
- xã hội của địa 
phương. Trong thời 
gian tới, lực lượng 
Công an toàn tỉnh 
cần tập trung thực 
hiện hiệu quả các 
giải pháp trọng tâm 
sau:

Làm tốt công 
tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương và triển khai thực hiện nghiêm 
túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ về tăng cường 
các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội 
phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động 
của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các 
đoàn khách quốc tế, các mục tiêu công 
trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, các 
ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Chủ 
động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, 
kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, 
không để bị động, bất ngờ, không để hình 
thành “điểm nóng”.

Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp 
và truy nã tội phạm, giải quyết những vấn 
đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa 
bàn trọng điểm. Đối với Khu Kinh tế Vũng 
Áng, tập trung chỉ đạo thực hiện các giải 
pháp mang tính đột phá trong phòng ngừa, 
ngăn chặn, đấu tranh triệt phá các băng, 
nhóm tội phạm, nhất là các băng, nhóm hoạt 
động liên tỉnh, từ nơi khác đến hoạt động 
trên địa bàn tỉnh; tăng cường đấu tranh với 

tội phạm kinh tế, tham nhũng, nhất là trong 
lĩnh vực quản lý đất đai, dự án, thuế, lừa 
đảo; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tích 
cực, chủ động đấu tranh, xử lý tội phạm và 
vi phạm pháp luật về môi trường. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về ANTT gắn với thực 
hiện cải cách hành chính, đảm bảo công 
khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải 
quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp và nhân dân. Tiếp tục thực 
hiện nghiêm túc Pháp lệnh Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 
vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật 
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liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tập trung quản lý 
người nước ngoài, người lao động, quản 
lý cư trú và các ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện về ANTT. Thực hiện quyết 
liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự 
ATGT, PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và 
nâng cao nhận thức cho mọi người hiểu 
rõ vị trí, vai trò quan trọng các khu kinh 
tế, các địa bàn trọng điểm trong quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc 
phòng an ninh. Từ đó, tham mưu có cơ chế, 
chính sách phù hợp nhằm tiếp tục thúc đẩy 
quá trình kêu gọi đầu tư cũng như thúc đẩy 
tiến độ phát triển của các dự án đã được 
phê duyệt; quá trình đó phải gắn với việc 
triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm 
đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình 
phát triển; gắn kinh tế với quốc phòng và 
an ninh, gắn quốc phòng với an ninh trong 
quan hệ kinh tế đối ngoại.

Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các biện pháp công tác nắm tình hình, 
chú trọng tình hình liên quan đến việc thực 
hiện chính sách đền bù, giải phóng mặt 
bằng, tái định cư, công nhân lao động tại 
công trường; các loại tội phạm hình sự tại 
địa phương và từ các địa phương khác đến 
để thực hiện hành vi phạm tội; tội phạm ma 
túy, mại dâm. Tập trung triển khai các biện 
pháp nghiệp vụ của ngành Công an gắn với 
việc nghiên cứu triển khai biện pháp kinh 
tế, tổ chức xây dựng thế trận an ninh nhân 
dân.      

Tham mưu cho các cấp, các ngành 
xây dựng Đề án đảm bảo an ninh, trật tự 
ở các khu kinh tế trong thời kỳ hội nhập 
kinh tế quốc tế; huy động sức mạnh của 
toàn dân, toàn xã hội vào việc phòng ngừa, 
phát hiện và đấu tranh với các hoạt động 

chống phá của các thế lực thù địch và các 
loại tội phạm. Thường xuyên làm tốt công 
tác phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh 
tế trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự 
theo quy chế phối hợp. Tổ chức phát động 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở những 
nơi đang diễn ra nhiều vấn đề phức tạp về 
an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng bảo 
vệ các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. 
Kết hợp với việc thường xuyên tổ chức 
lực lượng Công an chính quy tiến hành 
việc tuần tra vũ trang ở những vị trí, khu 
vực quan trọng tại các nhà máy, khu tập 
trung đông công nhân, khu vực dân cư có 
nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Tiếp tục tăng cường lực lượng, phương 
tiện cho Đồn Công an Khu Kinh tế Vũng 
Áng, Đội Cảnh sát PCCC Vũng Áng, Tiểu 
đoàn CSCĐ đủ về số lượng, từng bước 
nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật 
tự ở Khu Kinh tế trong thời gian trước mắt 
cũng như lâu dài. Tổ chức xây dựng quy 
chế phối hợp lực lượng giữa Đồn Công an 
Khu Kinh tế Vũng Áng với Tổ công tác 
của Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát cơ 
động với các đầu mối của Công an huyện 
và Công an tỉnh trong việc tổ chức các biện 
pháp phòng ngừa, nắm tình hình, xử lý các 
vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy 
ra trên địa bàn Khu Kinh tế đảm bảo đúng 
quy định của pháp luật và quy định của 
ngành Công an.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ 
Công an Hà Tĩnh đủ về số lượng, mạnh về 
chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi 
trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy KT-XH 
tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững■
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phÁt huY SỨc Mạnh cỦa hỆ thống chính trỊ 
vÀ Khối đại đoÀn KẾt toÀn DÂn, QuYẾt tÂM XÂY Dựng 
thÀnh phố hÀ tĨnh giÀu Mạnh, vĂn Minh, hiỆn đại

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2010 - 
2015, thành phố Hà Tĩnh đã đạt được 
những kết quả khá toàn diện. Kinh 

tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa - xã hội có 
nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, quốc 
phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng 
đi vào chiều sâu. 

Sự phát triển của tỉnh nhà trong những 
năm qua đã tạo nên những cú hích mới cho 
kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh 
và bền vững hơn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
tích cực theo hướng kinh tế đô thị, tỷ trọng 
ngành TM - DV đến năm 2015 đạt 56,04%, 
CN - TTCN - XD đạt 41,09%; thu nhập bình 
quân đầu người năm 2015 đạt gần 40 triệu 
đồng, tăng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Công 
tác quy hoạch, quản lý đô thị được chú trọng, 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có nhiều 
chuyển biến tích cực. Tổng số vốn đầu tư xây 
dựng đạt gần 10.680 tỷ đồng, trong đó, vốn 
do Thành phố quản lý đạt trên 6.000 tỷ đồng. 

Thành phố cũng đã hoàn thành Dự án Cải 
thiện môi trường đô thị miền Trung và triển 
khai Dự án phát triển đô thị loại II với tổng 
mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Giá trị sản xuất 
công nghiệp, TTCN so với đầu nhiệm kỳ tăng 
50,78%. Tổng số vốn đầu tư xây dựng nông 
thôn mới từ năm 2011 - 2014 đạt gần 140 
nghìn tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, thông 
tin, thể dục thể thao, văn học, nghệ thuật có 
nhiều tiến bộ; giáo dục - đào tạo luôn thuộc 
tốp đầu của tỉnh…

Điểm nhấn trong lãnh đạo, chỉ đạo là việc 
tập trung đổi mới công tác tổ chức cán bộ. 
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng 
bộ Thành phố đã ban hành Nghị quyết 02 về 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp 
theo cùng với việc đề ra những chủ trương, 
chính sách nhằm tăng cường công tác phân 
cấp quản lý, sắp xếp, bố trí cán bộ. Thành 
phố đã thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ 
từ Thành phố về cơ sở và điều động cán bộ từ 

HOÀNG TRUNG DŨNG
UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020 
trong điều kiện có nhiều thuận lợi 
song phải đối mặt với không ít khó 
khăn, thách thức; Đảng bộ và nhân 
dân thành phố Hà Tĩnh quyết tâm 
phát huy những kết quả đạt được, 
thực hiện thắng lợi mục tiêu: xây 
dựng thành phố giàu mạnh, văn 
minh, hiện đại; xứng đáng với vị thế 
trung tâm tỉnh lỵ; đạt đô thị loại II 
trước năm 2018
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cơ sở về Thành phố. Chỉ tính riêng trong dịp 
đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
trong số 16 xã, phường, Thành phố đã thay 
đổi 10 Bí thư Đảng ủy, 10 Chủ tịch UBND, 
09 Chủ tịch HĐND và 11 Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ xã phường. Thực hiện Chỉ thị 36 
của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy 
đã vận động 21 đồng chí cán bộ cốt cán xã, 
phường không đủ tuổi tái cử theo quy định 
nghỉ hưởng chế độ. 

Hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở 
đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
Đảng, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng 
thực thi công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ 
nhân dân của cán bộ, công chức như duy trì 
tốt việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ hàng năm; 
triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 
của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 
Đảng được chú trọng thường xuyên; công tác 

vận động quần chúng được triển khai đồng 
bộ ... Trong nhiệm kỳ, mặc dù triển khai hàng 
trăm dự án trọng điểm nhưng nhìn chung 
Thành phố đã tạo được sự đồng thuận trong 
nhân dân. Điển hình như Dự án Trung tâm 
thương mại và nhà ở Vincom của Tập đoàn 
Vingroup, chỉ trong thời gian 5 tháng, Thành 
phố đã giải phóng mặt bằng 5,7 ha bàn giao 
cho chủ đầu tư triển khai dự án. Các cơ quan 
khối nội chính tiếp tục thực hiện tốt công tác 
cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân. Đến nay, Thành 
phố Hà Tĩnh không còn tồn đọng các vụ việc 
khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đang mở ra với 
nhiều vận hội mới song cũng báo hiệu nhiều 
trở ngại, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Thành 
phố Hà Tĩnh phải vượt qua. Nhu cầu phát 
triển của Thành phố rất lớn, trong khi đó 
điểm xuất phát còn thấp, chất lượng cán bộ 
tuy có được nâng lên nhưng so với yêu cầu 
còn nhiều bất cập; việc thực hiện những tiêu 

Một góc thành phố Hà Tĩnh về đêm
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chí còn lại của đô thị loại II đang hết sức 
khó khăn. Với ý chí quyết tâm cao, Đảng bộ 
và nhân dân Thành phố xác định mục tiêu 
phát triển: Xây dựng thành phố Hà Tĩnh giàu 
mạnh, văn minh, hiện đại là nhiệm vụ trọng 
tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
vững mạnh là then chốt; xứng đáng với vị 
thế trung tâm tỉnh lỵ; đạt đô thị loại II trước 
năm 2018. Theo đó, Thành phố đã xác định 
bốn nội dung đột phá nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
bao gồm:

Một là, tập trung cao công tác quy hoạch, 
quản lý quy hoạch, trật tự đô thị. Đa dạng 
hoá huy động nguồn lực, tạo môi trường hấp 
dẫn thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng 
đô thị đồng bộ, hiện đại

Đây chính là nhiệm vụ trọng tâm hàng 
đầu của Thành phố trong nhiệm kỳ tới nhằm 
phát triển đô thị nhanh, bền vững. Trong đó, 
tập trung gắn quy hoạch với phát triển kinh 
tế - xã hội; đa dạng hóa huy động tối đa các 
nguồn lực từ nguồn ngân sách nhà nước, 
doanh nghiệp, vốn ODA, huy động từ nhân 
dân; lồng ghép các chương trình, dự án, phát 
triển các loại thị trường vốn, các hình thức 
liên doanh, liên kết ...

Hai là, khai thác tối đa tiềm năng, lợi 
thế; phát triển mạnh kinh tế đô thị, ưu tiên 
phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch chất 
lượng cao

Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đi 
vào chiều sâu, phát huy hiệu quả hệ thống 
chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương 
mại theo Nghị quyết số 01-NQ/Th.U của Ban 
Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tăng cường 
lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ và du 
lịch đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 
Đây sẽ là gam màu chủ đạo để thành phố Hà 
Tĩnh đánh thức những tiềm năng, thế mạnh 
của một địa bàn có nhiều lợi thế về văn hóa, 
sinh thái, du lịch.

Ba là, nâng cao chất lượng nếp sống văn 
hóa, văn minh đô thị; xây dựng hình ảnh 
người Thành Sen năng động, trách nhiệm, 
văn minh, thân thiện 

Những giải pháp chủ yếu để thực hiện mũi 

đột phá này được xác định là: Tăng cường 
công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông 
tin, thể dục, thể thao; nâng cao chất lượng 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” và thực hiện hiệu quả Đề án 
“Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn 
minh đô thị”; đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát 
huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn. 
Đổi mới, phát triển toàn diện giáo dục - đào 
tạo; xây dựng Thành phố từng bước trở thành 
trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao của tỉnh và khu vực. Thực hiện hiệu quả 
công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân 
dân, dân số, kế hoạch hoá gia đình và bảo vệ 
trẻ em; chiến lược quốc gia giảm nghèo, giải 
quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Bốn là, tăng cường cải cách hành chính, 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trung thực, 
tâm huyết

Đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ 
đạo, phương thức hoạt động của tổ chức 
Đảng. Phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý, 
điều hành của chính quyền các cấp; chấn 
chỉnh lề lối, thái độ, tác phong làm việc của 
cán bộ, công chức, đảng viên thực sự gần gũi, 
trách nhiệm với công dân. Tăng cường hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan trong khối nội 
chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật 
các khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 
cán bộ, công chức, xử lý nghiêm khắc những 
cán bộ thiếu tinh thần, trách nhiệm, gây phiền 
hà, sách nhiễu cho nhân dân.

Xây dựng thành phố Hà Tĩnh phát triển 
toàn diện, xứng đáng là trung tâm tỉnh lỵ là 
trách nhiệm của toàn thể Đảng bộ và nhân 
dân, của các cấp, các ngành. Với kết quả đạt 
được và những bài học kinh nghiệm về công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo đúc rút trong nhiệm kỳ 
qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố nguyện 
đồng sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, 
nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần 
thứ XX đã đề ra, xây dựng thành phố Hà Tĩnh 
giàu mạnh, văn minh, hiện đại■
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bộ đội biÊn phòng hÀ tĨnh tĂng cường cÁc biỆn phÁp
bẢo vỆ chỦ QuYền an ninh biÊn giỚi, biỂn đẢo

Đại tá Võ TRọNG HảI
TUV - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh

Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh 
đã giành được nhiều thành tựu to 
lớn trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế 

liên tục tăng trưởng cao, chính trị ổn định, 
quốc phòng - an ninh được giữ vững, hội 
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tuy 
nhiên, tình hình thế giới và khu vực có 
nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cùng 
với tranh chấp chủ quyền lãnh thổ thì các 
mối đe dọa an ninh phi truyền thống như: 
chủ nghĩa khủng bố, biến đổi khí hậu, tội 
phạm xuyên quốc gia, di cư tự do qua biên 
giới, vấn đề dân tộc và tôn giáo… tiếp tục 
nổi lên. Các thế lực thù địch tiếp tục các 
hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước dưới 
nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Chúng 
đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biễn 
hoà bình, bạo loạn lật đổ”. Ngoại biên bọn 
phản động ra sức đẩy mạnh hoạt động phá 

hoại Đảng và Nhà nước Lào; tuyên truyền, 
lôi kéo, kích động người Mông di cư tự do, 
âm mưu thành lập “Vương quốc Mông tự 
trị”; tội phạm về ma túy gia tăng với thủ 
đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Hoạt 
động đầu tư, viện trợ của một số nước, tổ 
chức phi chính phủ tại Lào, đặc biệt là phía 
đối diện với biên giới tỉnh Hà Tĩnh, đã 
làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an 
ninh chính trị. Đối với nội biên, trên tuyến 
biên giới, bờ biển của Hà Tĩnh đang triển 
khai nhiều dự án kinh tế trọng điểm, đã và 
đang đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp về 
ANCT, TTAT xã hội, an ninh chủ quyền 
biên giới. Trên biển, tàu thuyền nước ngoài 
vi phạm chủ quyền, tình trạng sử dụng chất 
nổ, tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư 
cụ vẫn còn diễn ra. Thời tiết diễn biến khá 
phức tạp, mưa, bão, lũ quét để lại hậu quả 

Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh lên kế hoạch đánh án ma túy
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nặng nề cho sản xuất và đời sống nhân dân, 
chi phối đến môi trường hoạt động của 
BĐBP. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền an ninh biên giới quốc gia, Thường 
vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng Hà Tĩnh đã triển khai lãnh đạo, chỉ 
đạo đồng bộ các mặt công tác, tăng cường 
nhiều biện pháp có tính đột phá nhằm tạo 
chuyển biến mạnh mẽ về sức mạnh tổng 
hợp của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với 
cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng 
quân xây dựng “thế trận biên phòng toàn 
dân vững chắc”; chủ động nắm chắc tình 
hình, kịp thời tham mưu với Thường trực 
Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về 
những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác Biên phòng, như: Tỉnh ủy ban 
hành Chỉ thị số 39-CT/TU về “Tăng cường 
công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên 
giới, vùng biển - đảo trong tình hình mới”. 
Quá trình lãnh đạo luôn bám sát nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nhất là 
bảo vệ ANCT - TTATXH ở các khu kinh 
tế trọng điểm, dự án lớn. Phối hợp chặt 
chẽ với các cấp, các ngành liên quan tuyên 
truyền, tổ chức thực hiện tốt các hiệp định, 
Quy chế Biên giới quốc gia, nhất là Nghị 
định 34/CP, Nghị định 161/CP, Nghị định 
32/CP..., Luật Biên giới Quốc gia. Triển 
khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên 
phòng, tăng cường tác tuần tra bảo vệ 
đường biên, mốc quốc giới, tuần tra trên 
biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh 
biên giới quốc gia; hoàn thành việc cắm 
53/53 mốc và 08 cọc dấu. Tổ chức ký kết 
và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp 
với lực lượng Công an, Quân sự, Hải quân, 
Hải quan, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Kiểm 
lâm, Cảng vụ, Tập đoàn Formosa…Tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố 
nâng cao chất lượng lực lượng trinh sát, 
phòng chống tội phạm ma túy. Chủ động 
nắm chắc tình hình, nhất là tình hình ngoại 

biên, các khu kinh tế trọng điểm, địa bàn 
vùng giáo, trên biển; tham mưu kịp thời 
cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ 
Tư lệnh BĐBP. Điển hình như: vụ gây mất 
an ninh - trật tự ở thôn Đông Yên, xã Kỳ 
Lợi; vụ lợi dụng việc Trung Quốc hạ đặt 
trái phép dàn khoan HD 981 trên vùng biển 
Việt Nam gây rối ANTT ngày 14/5/2014 
tại Công ty Formosa. 

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ra 
Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/ĐU, ngày 
15/9/2011 về “Lãnh đạo nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác cửa khẩu trong 
tình hình mới”, củng cố, nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác 
tại cửa khẩu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 
nâng cấp Đồn BPCK cảng Vũng Áng thành 
Ban Chỉ huy BPCK cảng Vũng Áng - Sơn 
Dương. Công tác kiểm tra, kiểm soát tại 
cửa khẩu bộ, cảng biển, cửa sông, cửa lạch 
được duy trì chặt chẽ; khai thác, sử dụng 
có hiệu quả phương tiện, máy móc phục vụ 
kiểm soát xuất, nhập cảnh; làm tốt công tác 
cải cách thủ tục hành chính tạo thuận tiện 
cho hoạt động lưu thông biên giới, đúng 
pháp luật và thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu 
cầu mở cửa hội nhập góp phần xây dựng, 
phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà. Đấu 
tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi 
phạm pháp luật ở khu vực cửa khẩu. 

Một trong những thành tích nổi bật 
của BĐBP Hà Tĩnh đã đấu tranh có hiệu 
quả với các loại tội phạm. 5 năm qua, 
BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực 
lượng chức năng đã đấu tranh thắng lợi 94 
chuyên án, vụ án/169 đối tượng, bắt giữ 
23 vụ/260 đối tượng người Mông (Việt 
Nam) vượt biên trái phép; tiếp nhận xử 
lý 43 vụ/261 đối tượng do bạn Lào trao 
trả. Thu 336 bánh hêrôin, 27,38kg ma túy 
dạng đá; 3,5 tấn tiền chất ma túy, 3.016kg 
cần sa khô; 55.396 viên ma túy tổng hợp 
(hồng phiến); 464kg thuốc nổ; 545,6kg 
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pháo, 320 khẩu súng các loại; 1.109 kíp 
nổ; 447m dây cháy chậm; 412 mét khối gỗ 
các loại; 7.685kg gỗ trắc; 1,336 tấn quặng; 
22.263kg sắt; 3.250kg dây cáp đồng; 800 
kg nhôm; 40.885 lít dầu; 1,1 tấn đường; 
99 bản truyền đơn, 79 trang tài liệu có nội 
dung phản động, 284 tập kinh thánh và 216 
đĩa DVD tuyên truyền đạo trái phép; bắt 

01 tàu nước ngoài buôn lậu dầu; 01 tàu chở 
1.336 tấn quặng sắt không có giấy tờ hợp 
lệ... Tiêu biểu là công tác phối hợp với bạn 
Lào đấu tranh với các tội phạm, nhất là tội 
phạm ma túy, với quan điểm “giúp bạn là 
giúp mình”, “chủ động phòng ngừa từ xa” 
đã đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án lớn. 
Điển hình, ngày 23/7/2015, tại huyện Pạc 
Xan, tỉnh Bôlykhămxay, BĐBP Hà Tĩnh 
phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay 
đã phá thành công chuyên án 466 LV, bắt 
11 đối tượng, thu giữ 3,5 tấn tiền chất ma 
túy, 2 tấn cần sa khô ép bánh, 1 máy ép cần 
sa, 1 xe ô tô. Các đối tượng trong đường 
dây chủ yếu là người quốc tịch Pháp, Mỹ, 
Lào, Thái Lan...

Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực, chủ 
động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương và trực tiếp tham gia xây dựng, 

củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, 
xã hội ở khu vực biên giới; tuyên truyền 
vận động quần chúng nhân dân chấp hành 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật Nhà nước, các văn bản pháp luật 
về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vận 
động và giúp nhân dân di dời, giải phóng 
mặt bằng tại các dự án kinh tế trọng điểm 

của tỉnh; tham mưu cho 
UBND tỉnh triển khai kế 
hoạch thực hiện Đề án 
“Tăng cường phổ biến 
giáo dục pháp luật cho 
cán bộ, nhân dân khu 
vực biên giới, hải đảo” 
giai đoạn 2013- 2016 
đạt kết quả tốt; phối hợp 
với Học viện Chính trị 
Khu vực I - Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ 
Chí Minh tổ chức lớp 
“Bồi dưỡng kiến thức về 
dân tộc, tôn giáo và chủ 
trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước ta đối 

với dân tộc và tôn giáo” nhằm nâng cao 
lý luận, nhận thức cho cán bộ BĐBP về 
công tác dân tộc, tôn giáo trong thực hiện 
nhiệm vụ. 

Làm tốt công tác đối ngoại Biên 
phòng; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, các cấp, các ngành đẩy mạnh 
quan hệ phối hợp với chính quyền các cấp 
2 tỉnh Bôlikhămxay và Khăm - muộn nước 
CHDCND Lào. Tổ chức giao ban định kỳ, 
đột xuất để thông tin tình hình và phối hợp 
hoạt động giữa hai bên, góp phần tăng cường 
công tác quản lý biên giới. Tổ chức các lớp 
tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, 
bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng chống 
tội phạm cho cán bộ quân sự, công an tỉnh 
Bôlykhămxay; triển khai ký kết nghĩa giữa 
các đồn Biên phòng với các đơn vị bảo vệ 
biên giới của Lào. Tham mưu cho Tỉnh ủy 

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triệt phá đường dây 5,5 tấn ma túy
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ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU và UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch số 381-KH/UBND 
về “Tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân 
cư hai bên biên giới giữa tỉnh Hà Tĩnh với 
2 tỉnh nước bạn Lào”. Đến nay, đã tổ chức 
ký kết nghĩa 3 cặp thôn, bản, cụm dân cư 
2 bên biên giới.Thực hiện tốt hiệp định 
tương trợ tư pháp, trao trả công dân 2 nước 
vi phạm pháp luật. Phát huy có hiệu quả 
Trạm xá kết hợp quân - dân y bản Thoọng 
Pé (Lào) luôn được chính quyền, dân bản 
tin yêu, góp phần xây dựng biên giới hòa 
bình, hữu nghị.

Thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới 
quốc gia. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng Hà Tĩnh đã đề ra một số nội dung, 
biện pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo như sau:

Một, tiếp tục quán triệt sâu sắc tình 
hình nhiệm vụ công tác Biên phòng; thực 
hiện đồng bộ các biện pháp công tác 
Biên phòng, xây dựng đầy đủ hệ thống 
văn kiện tác chiến, kế hoạch bảo vệ biên 
giới, vùng biển. Thường xuyên tổ chức 
luyện tập, nâng cao khả năng chỉ huy, 
thực hành chiến đấu, tăng cường công tác 
tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng chiến đấu, 
quản lý chặt chẽ biên giới, không để bị 
động bất ngờ. Tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các 
Nghị định của Chính phủ về các văn bản 
pháp luật quản lý biên giới, khu vực biên 
giới, cửa khẩu, kết hợp chặt chẽ kinh tế 
với QP - AN.

Hai, chủ động nắm chắc tình hình nội, 
ngoại biên, tình hình trên biển, tình hình 
an ninh nông thôn, vùng giáo, thực hiện tốt 
các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Đấu 
tranh có hiệu quả với các loại tội phạm 
tình báo, gián điệp, quản lý tốt người nước 
ngoài hoạt động trên địa bàn biên giới; 
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên 
giới, biển đảo. 

Ba, tập trung đổi mới, nâng cao chất 
lượng nắm, dự báo tình hình, ưu tiên địa bàn, 
đơn vị trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các 
địa phương, đơn vị, lực lượng; xử lý có hiệu 
quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn biên giới 
đúng quan điểm, chủ trương quy định của 
pháp luật; bảo đảm tuyệt đối về người, vũ 
khí trang bị của đơn vị; quan tâm chăm lo 
xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng cơ 
sở mạng lưới mật, quản lý chặt chẽ địa bàn, 
đối tượng; tổ chức điều tra, nghiên cứu địa 
bàn, mục tiêu và các đối tượng tình báo, gián 
điệp, phản động, chú trọng địa bàn ngoại 
biên, khu vực cửa khẩu, Khu Kinh tế Vũng 
Áng, Cầu Treo; xây dựng và triển khai đề án 
đảm bảo an ninh trật tự ở các khu kinh tế 
trọng điểm của Tỉnh trên khu vực biên giới.

Bốn, tập trung lãnh đạo nâng cao chất 
lượng công tác xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, 
cảng biển, trước hết là xây dựng, nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm 
công tác tại cửa khẩu, cảng biển, trạm kiểm 
soát khu kinh tế; bố trí theo hướng chuyên 
sâu vừa bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất 
đạo đức, vừa phải có trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ công tác cửa khẩu, trình độ ngoại 
ngữ, công nghệ thông tin...

Năm, tăng cường xây dựng, củng cố 
tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; 
thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công 
tác đối ngoại trong tình hình mới, nhất là 
Nghị định số 89 của Chính phủ và các quy 
định của các cấp về công tác đối ngoại 
Biên phòng. Nâng cao hiệu quả công tác  
quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng 
chống các loại tội phạm. Duy trì quan hệ, 
phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các lực 
lượng chức năng của nước ban Lào góp 
phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu 
nghị, ổn định và phát triển■
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tòa Án nhÂn DÂn tỉnh thực hiỆn tốt 
nhiỆM vỤ chính trỊ cỦa đỊa phương

NGUYễN VĂN THắNG
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 

Cùng với sự phát triển nhanh về 
kinh tế - xã hội, các loại tội phạm, 
tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến 

phức tạp; các tranh chấp dân sự, kinh tế, 
hành chính, hôn nhân có yếu tố người 
nước ngoài trở nên phổ biến. Trong 6 
tháng đầu năm 2015, nhiều loại án tăng 
nhanh cả về tính chất phức tạp và quy mô. 
Trước thực tế đó ngành toà án Hà Tĩnh 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. Công tác giải quyết các loại án đảm 
bảo đúng pháp luật và theo tinh thần cải 
cách tư pháp, đảm bảo cho những người 
tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền, 

nghĩa vụ của mình; phán quyết của Toà án 
căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại 
phiên tòa và trên cơ sở xem xét một cách 
toàn diện, khách quan các chứng cứ của vụ 
án. Vì vậy, kết quả xét xử đảm bảo khách 
quan, đúng người, đúng tội, không trường 
hợp nào quá hạn luật định; chưa có trường 
hợp nào Toà án kết án oan người không 
có tội; đáp ứng yêu cầu phòng chống tội 
phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị của 
địa phương.

Sáu tháng đầu năm 2015, Toà án nhân 
dân hai cấp tỉnh, huyện đã thụ lý, giải 

BẢN TIN NỘI CHÍNH HÀ TĨNH

18 Số 03 - Tháng 9/2015

Đồng chí Lê Thành Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền Chủ tịch nước 
trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Tòa Hành chính TAND tỉnh



quyết 1.002 vụ/1.122 vụ, việc các loại. 
Trong đó: án hình sự giải quyết 438 vụ, 
805 bị cáo/457 vụ, 863 bị cáo; án Dân sự 
90/126 vụ việc; án Hôn nhân và gia đình 
440/495 vụ việc; án Kinh doanh  - thương 
mại 08/12 vụ; án Lao động 2/2 vụ, án 
Hành chính 24/30 vụ. Xét xử với nhiều 
vụ án trọng điểm, được dư luận quan tâm, 
điển hình như: 

Vụ án hình sự Nguyễn Văn Hoá và các 
đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy 
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây 
hậu quả nghiêm trọng”. Trong quá trình lập 
hồ sơ, thẩm định, chi trả tiền bồi thường, 
hỗ trợ tái định cư, các thành viên Hội đồng 
bồi thường giải phóng mặt bằng để xây 
dựng khu tái định cư và xây dựng cầu Bến 
Thủy 2 đi qua huyện Nghi Xuân gồm: Lê 
Duy Việt, Đậu Hữu Tuất, Nguyễn Văn 
Đức, Lê Quang Sáng, Nguyễn Văn Hóa, 
Phan Duy Khương, Nguyễn Công Minh, 
vì động cơ tình cảm cá nhân do có các mối 
quan hệ thân quen, họ hàng với Đậu Hữu 
Thân và Nguyễn Thị Hồng Nhung, trú tại 
thị trấn Xuân An, nên đã có hành vi cố ý 
làm trái quy định của Nhà nước trong việc 
bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thiếu trách 
nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được 
giao về kiểm tra, thẩm định hồ sơ dẫn đến 
sai phạm trong bồi thường, giải phóng mặt 
bằng gây thất thoát của Nhà nước số tiền 
1.051.757.200đ. Hội đồng xét xử đã tuyên 
phạt Trần Văn Hoá 07 năm tù, Đậu Hữu 
Thân 30 tháng tù đều về tội “Cố ý làm trái 
quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây 
hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Văn Đức 
24 tháng tù về hai tội “Cố ý làm trái quy 
định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu 
quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm 
gây hậu quả nghiêm trọng”; các bị cáo 

cho hưởng án treo: Lê Quang Sáng, Đậu 
Hữu Tuất 18 tháng tù, Phan Duy Khương, 
Nguyễn Thị Hồng Nhung 07 tháng tù và 
Lê Duy Việt 06 tháng tù về tội “Cố ý làm 
trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế 
gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án Nguyễn Văn Phúc và đồng bọn 
phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ 
người trái pháp luật”. Nội dung vụ án như 
sau: Do Công ty Trường Thọ không chấp 
hành trả nợ đầy đủ, kịp thời 8.280.876.000đ 
nên Nguyễn Văn Phúc đã thuê Bùi Đình 
Thống tổ chức tháo dây chuyền máy nghiền 
đá của Công ty Trường Thọ về lắp đặt tại 
mỏ đá Cây Khế. Sau đó, Bùi Đình Thống 
đã chỉ đạo Trần Mạnh Hùng cùng Trần 
Quốc Dũng, Nguyễn Văn Điệp, Hồ Quang 
Diệu đi đến mỏ đá dùng hung khí đe dọa, 
đuổi bảo vệ ra khỏi khu vực mỏ, sau đó 
thuê người tháo, vận chuyển dây chuyền 
máy nghiền đá của Công ty Trường Thọ 
có trị giá 6.252.048.000đ chuyển về mỏ 
Cây Khế xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh. 
Trần Quốc Dũng, Hồ Trọng Hưng còn có 
hành vi ép buộc anh Lê Văn Vinh lên xe 
ô tô chở đến khách sạn Đại Bàng, TP. Hà 
Tĩnh, canh giữ sáng hôm sau mới đem trở 
lại nhà ông Nguyễn Trung Tuyến ở xã Kỳ 
Tân - Kỳ Anh. Hội đồng xét xử đã tuyên 
phạt Ngyễn Văn Phúc 09 năm tù, Trần 
Mạnh Hùng 13 năm tù, Hồ Quang Diệu 12 
năm tù, Nguyễn Văn Điệp 12 năm tù về 
tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Trần Quốc Dũng 
12 năm 09 tháng tù về hai tội “Cưỡng đoạt 
tài sản” và tội “Bắt giữ người trái pháp 
luật”; Hồ Trọng Hưng 09 tháng tù về tội 
“Bắt giữ người trái pháp luật”. Đối tượng 
Bùi Đình Thống là người trực tiếp tổ chức 
việc cưỡng đoạt tài sản, nhưng hiện đã bỏ 
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trốn, hiện đang bị cơ quan điều tra truy nã.

Vụ án Hành chính “Yêu cầu huỷ các 
quyết định hành chính” được các cấp, 
ngành, dư luận quan tâm giữa người khởi 
kiện là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 
Thiên Cầm và người bị kiện là Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Công ty Cổ phần 
Đầu tư phát triển Thiên Cầm yêu cầu hủy 
Quyết định số 4160/QĐ-UBND, ngày 
20/12/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 
việc “Chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi 
Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000081 
cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 
Thiên Cầm”; hủy Quyết định số 4221/
QĐ-UBND, ngày 25/12/2013 của UBND 
tỉnh Hà Tĩnh về việc thu hồi đất; buộc 
UBND tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh nội dung 
Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000081 
theo đúng nội dung đã được phê duyệt 
tại Quyết định số 4135/QĐ-UBND, ngày 
23/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch 
Bắc Thiên Cầm. Xét thấy việc UBND tỉnh 
Hà Tĩnh ban hành quyết định thu hồi Giấy 
chứng nhận đầu tư của Công ty Thiên Cầm 
là đúng thẩm quyền theo quy định của 
Luật Tổ chức HĐND, UBND năm 2003 và 
các quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư năm 
2005 và hướng dẫn tại Điều 68 Nghị định 
108/NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính 
phủ quy định về chấm dứt hoạt động dự 
án đầu tư; Quyết định thu hồi đất số 4221/
QĐ-UBND, ngày 25/12/2013 của UBND 
tỉnh là đúng quy định pháp luật về căn cứ 
thu hồi, theo quy định tại Khoản 12, Điều 
38 Luật Đất đai năm 2003. Giấy chứng 
nhận đầu tư số 28121000081 đã bị thu 
hồi bởi Quyết định số 4160/QĐ-UBND, 
ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 
và việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư là 

đúng quy định pháp luật. Vì vậy, Toà án 
nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã bác toàn bộ yêu 
cầu của người khởi kiện.

Một vụ án Dân sự đáng chú ý giữa 
nguyên đơn là ông Trần Văn Duy và bị 
đơn là ông Trần Công Sơn (TP. Hà Tĩnh). 
Ông Duy làm đơn khởi kiện yêu cầu ông 
Sơn phải tháo dỡ hai ống nhựa đặt trên 
ống gang thoát nước của ông Duy và tháo 
dỡ hai cánh cửa sổ tầng hai phía Đông, 
bức tường phía Đông xây trên đất của 
nguyên đơn, buộc bị đơn phải hoàn trả 
hoặc bồi thường theo giá thoả thuận. Cấp 
sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu 
khởi kiện của ông Duy, buộc ông Sơn 
phải trả lại cho ông Duy 4,62m2 và số 
tiền 2.200.000đ và tháo dỡ các vật, công 
trình xây dựng, lắp đặt dưới lòng đất, trên 
mặt đất và trên không gian phần đất thuộc 
quyền sử dụng của gia đình ông Duy. Bác 
yêu cầu của ông Duy về việc tháo dỡ 2 
cánh cửa sổ trên tầng hai nhà ông Sơn và 
yêu cầu ông Sơn phải trả 2,27m2. Ông Sơn 
làm đơn kháng cáo không nhất trí với bản 
án sơ thẩm. Trong giai đoạn phúc thẩm, 
Toà án đã nhiều lần kiên trì hoà giải hai 
bên đương sự, ông Duy xin rút đơn khởi 
kiện. Hội đồng xét xử đã chấp nhận đơn 
kháng cáo của bị đơn ông Trần Công Sơn 
về việc ông Sơn không lấn chiếm đất của 
ông Duy, sửa bản án sơ thẩm, bác toàn bộ 
yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn Duy.

Thời gian qua, Thẩm phán, cán bộ Toà 
án nhân dân hai cấp đã nghiêm túc, công 
tâm, khách quan thực hiện tốt vai trò là 
cán cân công lý trong giải quyết các loại 
án, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội tỉnh nhà, chào mừng kỷ 
niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, 70 năm 
ngày Truyền thống Toà án nhân dân■
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cẨM XuYÊn thực hiỆn nhiỆM vỤ phÁt triỂn Kinh tẾ 
gẮn vỚi đẢM bẢo Quốc phòng - an ninh trÊn đỊa bÀn

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
(bổ sung, phát triển năm 2011) tại 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác 
định “Sự ổn định và phát triển bền vững 
mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội là nền 
tảng vững chắc của quốc phòng - an ninh. 
Phát triển KT-XH đi đôi với tăng cường 
sức mạnh QP-AN. Kết hợp chặt chẽ kinh tế 
với QP-AN, QP-AN với kinh tế trong từng 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách 
phát triển KT-XH và trên từng địa bàn”. 
Quán triệt sâu sắc quan điểm, cương lĩnh 
của Đảng, nghị quyết của tỉnh, trong những 
năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 
và lực lượng vũ trang huyện đã quán triệt 
và thực hiện nghiêm túc 02 nhiệm vụ có 
mối quan hệ biện chứng đó là phát triển 
kinh tế đi đôi với đảm bảo QP - AN trên 
địa bàn và coi đó là điều kiện tiên quyết 
để huyện nhà phát triển nhanh, bền vững, 
trong đó, lấy phát triển kinh tế, xây dựng 
nông thôn mới là trung tâm, xây dựng Đảng 
là then chốt, giải quyết việc làm, nâng cao 
đời sống của nhân dân là yếu tố quan trọng. 
Từ chủ trương trên huyện đã cụ thể hóa 
bằng các nghị quyết, chỉ thị của Huyện 
ủy, HĐND, chương trình hành động của 
UBND, sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị. Trước hết, tập trung phát triển KT-XH, 
nâng cao đời sống nhân dân; quan tâm công 
tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng,  xây 
dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị 
ở cơ sở. Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát 
triển KT-XH của tỉnh đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2050, huyện đã triển khai 
xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa 
phương, nhất là quy hoạch nông thôn mới 
nhằm sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi 
thế của từng vùng. Với những chủ trương 
đúng đắn và biện pháp phù hợp, kinh tế của 

huyện có bước chuyển biến tích cực, tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách 
tăng nhanh. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, giá trị 
sản xuất tăng bình quân hàng năm 11,41%, 
năm 2015 (theo giá so sánh năm 2010) ước 
đạt 5.946 tỷ, tăng 12,62%; cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tích cực giảm tỷ 
trọng nông nghiệp từ 44,18% xuống còn 
35,08%; công nghiệp, xây dựng từ 23,85% 
tăng lên 26,98%; thương mại - dịch vụ - du 
lịch từ 31,97% tăng lên 37,94%; thu nhập 
bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 
28,08 triệu, tăng 2,6 lần so với năm 2010; 
tỷ lệ hộ nghèo dự kiến cuối năm 2015 giảm 
xuống dưới 6%; thu ngân sách năm 2014 
đạt 132 tỷ, dự kiến năm 2015 đạt 150 tỷ, 
tăng 3,1 lần so với năm 2010; tổng nguồn 
vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm (2010 
- 2015) ước đạt 3.030 tỷ, bình quân hàng 
năm trên 600 tỷ, dự kiến năm 2015 đạt trên 
800 tỷ, trong đó nguồn vốn của nhân dân và 
doanh nghiệp chiếm 50%; nhiều dự án lớn 
được triển khai nhất là hạ tầng khu dân cư 
đô thị, hạ tầng giao thông, đê biển, đê sông, 

ĐẶNG QUỐC CƯƠNG
Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên
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trường học.
Trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm 

- ngư nghiệp, tiếp tục triển khai đồng bộ 
các giải pháp, gắn với cơ cấu mùa vụ theo 
hướng tăng quy mô sản xuất, thực hiện đề 
án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo 
hướng phát triển chuỗi giá trị. Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới đạt được kết quả toàn diện, chuyển 
biến tích cực, rõ nét trên tất cả các tiêu chí. 
Ngoài xã Cẩm Bình đã về đích trong năm 
2013, đến nay có thêm 2 xã (Cẩm Thành và 

Cẩm Thăng) hoàn thành 19 tiêu chí, các xã 
còn lại tăng từ 2 - 3 tiêu chí, phấn đấu năm 
2015 có thêm 4 xã về đích. Các lĩnh vực 
văn hóa xã hội tiếp tục có những bước phát 
triển vượt bậc. Phong trào “toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với 
“xây dựng nông thôn mới” và phong trào 
thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Năm 
2015, dự kiến đạt 85% hộ gia đình văn hóa; 
trên 75% thôn, tổ dân phố văn hóa. Chất 
lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học 
sinh lên lớp, tốt nghiệp hàng năm đạt trên 
98%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi và đậu vào các 
trường đại học, cao đẳng, số học sinh tham 
gia học nghề hàng năm được nâng lên. Khai 
thác có hiệu quả về tiềm năng du lịch biển, 

du lịch sinh thái, du lịch văn hóa của huyện.
Cùng với việc đẩy mạnh phát triển KT-

XH, công tác QP-AN thường xuyên được 
quan tâm, củng cố đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, quan tâm 
xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm 
an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu; tổ 
chức, giáo dục QP-AN cho các đối tượng; 
diễn tập chiến đấu trị an, tìm kiếm cứu nạn, 
phòng chống lụt bão. Lực lượng Công an 
luôn chủ động trong công tác phòng ngừa 
và đấu tranh với các loại tội phạm nhằm 

giữ vững ANTT. Đồng 
thời, triển khai thực hiện 
các kế hoạch đảm bảo 
an ninh chính trị nội bộ, 
đảm bảo an ninh văn hóa 
thông tin, phối hợp với 
lực lượng chức năng làm 
tốt công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp 
luật để người dân nâng 
cao ý thức cảnh giác với 
các loại tội phạm, duy trì, 
nâng cao chất lượng hoạt 
động của các mô hình tự 
quản, tăng cường công 
tác quản lý hành chính về 
trật tự xã hội. Bên cạnh 
đó, huyện đã chỉ đạo các 
đơn vị xây dựng và thực 

hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa ba lực 
lượng Quân sự - Công an - Biên phòng, bảo 
đảm QP - AN trên địa bàn. Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI 
(2015 - 2020) với phương hướng, mục tiêu 
tổng quát là: “Tiếp tục nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu 
lực và hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà 
nước; phát huy truyền thống, sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh 
tế. Tập trung thu hút đầu tư, huy động tối 
đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; 
khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm 
năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát 
triển KT-XH, gắn đảm bảo QP-AN. Phấn 
đấu đến năm 2020, Cẩm Xuyên có ngành 
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nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch 
phát triển, trở thành huyện nông thôn mới 
và các điểm đô thị phát triển”. Để thực hiện 
được mục tiêu quan trọng đó, huyện xác 
định một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 
sau: 

Một là, tăng cường công tác giáo dục, 
quán triệt chủ trương, quan điểm kết hợp 
KT-XH với tăng cường QP-AN tạo sự thống 
nhất cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên và quần chúng nhân dân. Phát huy 
vai trò của hệ thống chính trị, các đoàn thể, 
nòng cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong 
việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp 
nhân dân trong thực hiện 
nhiệm vụ kết hợp KT-XH 
với QP-AN. Thi đua lao 
động sản xuất, khai thác, 
sử dụng có hiệu quả tiềm 
năng lợi thế của ba vùng 
sinh thái, địa bàn phụ cận 
thành phố Hà Tĩnh và thị 
xã Kỳ Anh để phát triển 
kinh tế, thương mại, du 
lịch, dịch vụ... 

Hai là, tập trung chỉ 
đạo nâng cao chất lượng 
công tác quốc phòng, 
quân sự ở địa phương, 
tự vệ của các cơ quan, 
ban, ngành, các doanh 
nghiệp trên địa bàn. Đẩy 
mạnh công tác giáo dục QP-AN cho các đối 
tượng, chú trọng cán bộ cơ sở.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp 
ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính 
quyền, vai trò làm chủ của nhân dân trong 
thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển KT-
XH với tăng cường QP-AN. Thực hiện 
nghiêm chỉnh pháp luật, chủ trương, chính 
sách về kết hợp phát triển KT-XH với tăng 
cường QP-AN. Xây dựng lực lượng quân 
sự, Công an vững mạnh toàn diện, đặc 
biệt gắn quân sự địa phương với phát triển 
kinh tế và xây dựng nông thôn mới; duy 
trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây 

dựng cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến 
đấu vững mạnh, chủ động nắm và dự báo 
chính xác tình hình, giải quyết những vấn 
đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động 
bất ngờ. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại 
âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, 
“bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. 

Ba là, tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về QP - AN. Nâng cao chất lượng xây 
dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, 
dự bị động viên Công an xã, Công an viên 
bảo đảm về số lượng và chất lượng, giải 
quyết các vụ việc ngay tại cơ sở; xây dựng 
thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc 

phòng toàn dân phục vụ có hiệu quả nhiệm 
vụ phát triển KT - XH của địa phương. Đẩy 
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc. Phát huy và nhân rộng các mô 
hình về QP - AN như mô hình “Tổ liên gia 
tự quản về an ninh trật tự”; “Tổ tự quản 
về ATGT”. Thực hiện tốt các chính sách 
xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho nhân dân, tạo niềm tin và 
sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng, 
chính quyền các cấp; trên cơ sở đó, xây 
dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm 
cơ sở hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QP 
- AN, KT - XH của huyện nhà phát triển■
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Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp 
là 364.483 ha (chiếm trên 60% diện 
tích tự nhiên của tỉnh), trong đó, 

diện tích rừng tự nhiên 220.642 ha, rừng 
trồng 94.112 ha. Rừng Hà Tĩnh có vai trò 
rất quan trọng trong đời sống xã hội, thúc 
đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh 
quốc phòng. Xác định được vai trò to lớn 
đó, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ 
và phát triển rừng luôn nhận được sự quan 
tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, 
UBND tỉnh, mà trực tiếp là Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm 
Hà Tĩnh.

Trong 05 năm qua (2011-2015), công 
tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được 
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh thường xuyên 
triển khai, tổ chức thực hiện, đã đạt được 
nhiều kết quả khả quan, diện tích rừng 
tăng nhanh qua các năm, độ che phủ của 
rừng toàn tỉnh tăng từ 34,1% năm 1999 lên 
52,48% vào năm 2014; chất lượng rừng 
ngày càng được nâng cao; lợi ích kinh tế 
từ rừng được khẳng định; giá trị sản xuất 
và kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng lâm 
sản tăng nhanh; công tác bảo vệ, phát triển 
rừng ngày càng được xã hội hóa; đã giải 
quyết việc làm cho hàng vạn lao động; góp 
phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh 

QuẢn LÝ vÀ bẢo vỆ rỪng tỉnh hÀ tĨnh
thực trạng vÀ giẢi phÁp

NGUYễN HUY LợI
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, 

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh

Ký kết Quy chế phối hợp công tác bảo vệ rừng giữa Sở NN&PTNT Hà Tĩnh 
với Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Bolykhamxay, Khammuon (Cộng hòa DCND Lào)
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chính trị, trật tự xã hội và xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng thành 
công khi việc xã hội hóa nghề rừng được 
thực hiện tốt, với sự tham gia của đông đảo 
quần chúng nhân dân, sự phối hợp hỗ trợ 
kịp thời của các cấp, các ngành; vai trò, 
trách nhiệm của chính quyền các cấp nhất là 
cấp xã, cấp thôn đã làm chuyển đổi sâu sắc 
nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc 
quản lý bảo vệ, phát triển rừng, đây là một 
yếu tố then chốt để bảo vệ rừng bền vững.

Chi cục Kiểm lâm đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật với nội dung, hình thức đa dạng, phong 
phú, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, 
mang lại hiệu quả cao. Qua đó, trách nhiệm 
về công tác bảo vệ rừng của chính quyền, 
người dân địa phương trong những năm 
gần đây đã được nâng lên rõ rệt, hiệu quả 
thiết thực.

Tập trung bảo vệ rừng tại gốc, kiểm tra 
giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, chế 
biến lâm sản, đã tháo dỡ 244/244 cơ sở chế 
biến không đủ điều kiện, không đúng quy 
hoạch; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời 
các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển 
rừng; gắn với việc giám sát, chỉ đạo các chủ 
rừng trong việc thực hiện tốt các quy hoạch, 
kế hoạch về bảo vệ và phát triển rừng. Từ năm 
2010 đến nay, đã phát hiện và xử lý 2.658 vụ 
vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tịch 
thu 4.181,6 m3 gỗ các loại, 7.771,1 kg động 
vật rừng, cùng nhiều tang vật khác; tổng thu 
nộp ngân sách Nhà nước 28,94 tỷ đồng. Các 
hành vi vi phạm được xử lý nghiêm minh, 
đúng người, đúng hành vi, đúng thẩm quyền, 
không để xảy ra sai sót dẫn đến khiếu nại, 
khiếu kiện; việc giải quyết đơn thư, khiếu 
nại, tố cáo, phản ánh về bảo vệ rừng, phòng 
cháy chữa cháy rừng được tập trung xử lý 
kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật.

Với vai trò lực lượng thường trực 

phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương 
có nguy cơ cháy rừng cao. Hàng năm, các 
Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND các 
cấp tổ chức triển khai thực hiện công tác 
phòng cháy chữa cháy kịp thời, hiệu quả. 
Nhờ đó, từ năm 2010 đến nay, số vụ cháy 
và diện tích thiệt hại giảm so với trước, các 
vụ cháy rừng được phát hiện sớm, khống 
chế kịp thời. Hiện nay, Hà Tĩnh là một trong 
những tỉnh được Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Cục Kiểm lâm ghi nhận, 
đánh giá làm tốt công tác phòng cháy chữa 
cháy rừng.

Bên cạnh đó, nhằm bảo vệ và khai 
thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế đất, 
rừng của địa phương; tạo động lực khuyến 
khích nhân dân tích cực tham gia bảo vệ 
và phát triển rừng; phát triển kinh tế từ 
nghề rừng, góp phần xoá đói giảm nghèo, 
ổn định chính trị - xã hội và bảo vệ môi 
trường sinh thái. Chi cục Kiểm lâm đã tham 
mưu và thực hiện quyết liệt Đề án giao đất, 
giao rừng trên địa bàn toàn tỉnh (Quyết định 
số 3952/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của 
UBND tỉnh). Đến nay, đã đo vẽ địa chính, 
đánh giá đặc điểm khu rừng với diện tích 
47.691ha/18.911hộ, cộng đồng, đạt gần 100 
% so với diện tích đưa vào phương án, chỉ 
còn lại một số ít diện tích cực đoan, khó 
khăn, người dân không muốn nhận; đã cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 
nghiệp đến từng hộ gia đình kịp thời. Đây 
là một trong những giải pháp bảo vệ rừng 
bền vững.

Để tăng hiệu quả việc bảo vệ rừng, ngăn 
chặn nạn phá rừng, phát huy sức mạnh tổng 
hợp, Chi cục Kiểm lâm đã thường xuyên 
phối hợp với các lực lượng chức năng trong 
tỉnh, như: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên 
phòng, Cục Hải quan; hợp tác với lực lượng 
bảo vệ rừng của các tỉnh Quảng Bình, Nghệ 
An cũng như tỉnh Bolykhamxay, Khammuon 
(Cộng hòa DCND Lào)... bằng các quy chế 
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phối hợp, định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết, 
luân phiên để tìm ra giải pháp triển khai hiệu 
quả nhất. Nhờ đó, tình trạng vi phạm Luật 
Bảo vệ và phát triển rừng hàng năm trên địa 
bàn giáp ranh giảm cả về số lượng và quy 
mô, an ninh môi trường rừng ổn định, các vi 
phạm trong buôn bán lâm sản đã hạn chế và 
cơ bản được kiểm soát.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, 
công tác quản lý, bảo vệ rừng còn có những 
tồn tại, bất cập: Việc khai thác, vận chuyển 
lâm sản trái phép; tranh chấp, lấn chiếm đất 
rừng; cháy rừng vẫn còn xảy ra,… điều này 
ngoài các yếu tố khách quan như địa bàn 
rộng, trải dài, đi lại khó khăn, diện tích rừng 
dễ cháy lớn, khí hậu khắc nghiệt, trang thiết 
bị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sự phụ 
thuộc của người dân địa phương vào rừng 
lớn,… thì nguyên nhân chủ yếu là do chính 
quyền địa phương còn có biểu hiện chủ 
quan, lơ là, chủ rừng làm chưa tốt nhiệm vụ 
được giao, đặc biệt là công tác bảo vệ rừng 
tại gốc.

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng 
trên địa bàn, trong thời gian tới cần tập 
trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một, tiếp tục thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ 
rừng, phòng cháy chữa cháy, giao đất giao 
rừng đến tận người dân địa phương. 

Hai, bám sát các đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, các bộ ngành Trung ương, tỉnh trong 
lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; chủ động 
tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền 
các cấp ban hành các cơ chế, chính sách 
mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đồng 
thời tiếp tục cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện hành.

Ba, tập trung chỉ đạo các chủ rừng 
làm tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc; tăng 
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

trách nhiệm của chủ rừng, phát hiện và xử 
lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thiếu tinh 
thần trách nhiệm để rừng bị phá, khai thác 
trái phép.

Bốn, chỉ đạo quản lý chặt chẽ các cơ 
sở kinh doanh, chế biến lâm sản theo Quy 
hoạch phát triển chế biến lâm sản trên địa 
bàn toàn tỉnh; cương quyết xử lý nghiêm 
đối với cơ sở tái phạm.

Năm, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết 
liệt Đề án giao đất, giao rừng trên địa bàn 
tỉnh. Đến hết năm 2015, tổ chức giao, cho 
thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất đối với diện tích 50.937 ha rừng cho các 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để phát triển 
kinh tế.  

Sáu, tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
việc thực hiện khai thác rừng trồng, khai 
thác tận dụng lâm sản trên diện tích chuyển 
đổi mục đích sử dụng rừng; giám sát chặt 
chẽ các dự án liên quan đến lâm nghiệp trên 
địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bảy, tập trung, chỉ đạo, xử lý dứt điểm 
các vụ tranh chấp, lấn chiếm đất, rừng trái 
phép; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân.

Tám, tăng cường hợp tác quốc tế, thu 
hút các dự án trong và ngoài nước đầu tư 
vào lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển 
rừng trên địa bàn tỉnh.

Với những giải pháp quyết liệt, cách làm 
sáng tạo, kiên quyết bảo vệ, phát triển rừng 
của ngành Kiểm lâm Hà Tĩnh và sự quan tâm 
chỉ đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các 
ngành, các cấp trong thời gian tới công tác 
bảo vệ, phát triển rừng sẽ ngày càng đạt hiệu 
quả cao hơn nữa, góp phần thực hiện thành 
công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVII và chiến lược của Đảng, Nhà nước về 
phát triển lâm nghiệp xã hội gắn với xây dựng 
nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả tái cơ 
cấu lĩnh vực lâm nghiệp■
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nÂng cao hoạt động tranh tỤng 
cỦa LuẬt Sư tại cÁc phiÊn toÀ

Luật sư PHAN DUY PHONG
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh

Luật sư tranh tụng tại phiên tòa

Tranh tụng tại phiên tòa là một trong 
những giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng trong hoạt động tố tụng. Khi 

vai trò của hoạt động tranh tụng được phát huy 
hiệu quả thì nó sẽ đảm bảo tính công bằng, dân 
chủ trong quá trình giải quyết vụ án, là căn cứ 
để xác định sự thật vụ án và là cơ sở để hội 
đồng xét xử ra bản án đúng đắn, khách quan.

Là chủ thể của một bên tranh tụng, luật sư 
có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động 
tranh tụng tại phiên tòa. Thông qua việc bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các chủ thể 
tham gia tố tụng bằng những phương thức hợp 
pháp, luật sư góp phần bảo vệ quyền công dân, 
góp phần bảo đảm dân chủ, bình đẳng, khách 

quan trong tố tụng hình sự.
Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về 

Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 
cũng đã xác định tầm quan trọng của luật sư 
trong tranh tụng và yêu cầu đảm bảo cho luật 
sư thực hiện đầy đủ quyền tranh tụng một cách 
dân chủ, bình đẳng tại phiên tòa. Về phía luật 
sư đã có nhiều luật sư tích cực tranh tụng tạo 
không khí dân chủ tại phiên tòa, góp phần làm 
sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án trên cơ sở 
những chứng cứ vững chắc và những lập luận 
đầy thuyết phục. Vì vậy, nhiều vụ án, hội đồng 
xét xử đã chấp nhận quan điểm bào chữa của 
luật sư.

 Ở tỉnh ta những năm qua, được sự quan 
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tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vị trí, vai 
trò của luật sư ngày càng được khẳng định. 
Hiện nay, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh có 27 luật sư 
tham gia hoạt động tố tụng và tư vấn pháp luật. 
Tính riêng trong năm 2014, các luật sư tỉnh ta 
đã tham gia tranh tụng tại phiên tòa 126 vụ án, 
trong đó có 76 vụ án hình sự, 42 vụ dân sự và 
8 vụ hành chính. Tỷ lệ số vụ án do công dân 
mời đang có chiều hướng tăng. Về cơ bản, sự 
tham gia tố tụng của luật sư đã khắc phục được 
tính hình thức trong tranh tụng tại các phiên 
tòa. Hoạt động tố tụng của luật sư trong nhiều 
vụ án không những đảm bảo tốt hơn quyền và 
lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình, mà 
còn giúp cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, 
sửa chữa những thiếu sót, làm rõ sự thật khách 
quan, góp phần đảm bảo xét xử đúng người, 
đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ pháp chế xã 
hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, hiện nay việc tham gia tố tụng 
của luật sư trong một số vụ án còn khó khăn; 
chất lượng bào chữa chưa đáp ứng yêu cầu của 
cải cách tư pháp; một số trường hợp luật sư 
chưa làm tốt vai trò giám sát, phản biện với quá 
trình điều tra, truy tố; kết quả tham gia tranh 
tụng của luật sư tại phiên tòa còn hạn chế; tỉ lệ 
vụ án xét xử có người bào chữa còn thấp... 

Thực trạng này do nhiều nguyên nhân như: 
pháp luật vẫn thiếu cơ chế để bảo đảm cho luật 
sư thực hiện quyền năng tố tụng; người dân 
chưa thực sự tin tưởng vào khả năng tranh tụng 
của luật sư; trình độ chuyên môn, tính chuyên 
nghiệp và kỹ năng tranh tụng của luật sư chưa 
cao; nhận thức của một số cán bộ tiến hành tố 
tụng còn chưa coi trọng chất lượng tranh tụng 
tại phiên tòa...

Với sự phát triển của nền kinh tế, trình độ 
dân trí ngày càng được nâng cao, cùng việc 
toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế... và thực hiện 
chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về 
xây dựng nhà nước pháp quyền thì việc nâng 
cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà hình sự 

là đòi hỏi khách quan, điều kiện tất yếu. Trong 
đó, tập trung thực hiện những giải pháp sau:

Một, cần hoàn thiện pháp luật tố tụng hình 
sự để có cơ chế pháp lí bảo đảm cho việc thực 
hiện quyền của luật sư. Trong đó, nhấn mạnh 
việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng Hình sự 
phải hướng tới việc trao thêm quyền, tạo cơ 
hội để luật sư khi thực hiện quyền tranh tụng 
tại phiên tòa trở thành bên có vị trí độc lập, 
bình đẳng với các chủ thể khác, nhất là chủ thể 
thực hiện chức năng buộc tội; đổi mới trình tự, 
thủ tục xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa...

Hai, xác định đúng vai trò của các cơ 
quan trong tố tụng hình sự. Cần sửa đổi các 
quy định cụ thể về địa vị pháp lý, nhiệm vụ, 
quyền hạn của các chủ thể này đáp ứng yêu 
cầu của nguyên tắc tranh tụng với sự phân định 
rõ ba chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự 
là buộc tội, bào chữa và xét xử với những chủ 
thể tương ứng là: Viện Kiểm sát, Luật sư và 
Tòa án.

Ba, xây dựng cơ chế đảm bảo cho các quy 
định của pháp luật về quyền của luật sư được 
thực hiện trên thực tế.

Bốn, nâng cao năng lực của luật sư, thường 
xuyên tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn để nâng cao trình độ và kỹ năng tranh 
tụng cho các luật sư bào chữa.

Năm, cần có sự tăng cường hơn nữa nhận 
thức của xã hội về vai trò, vị trí của luật sư 
trong hành nghề nói chung và hoạt động tố 
tụng nói riêng.

Trong bối cảnh hội nhập sâu vào kinh tế 
quốc tế và toàn cầu hóa, công cuộc cải cách tư 
pháp đang tập trung vào trọng tâm là đổi mới 
hoạt động xét xử nên vai trò của luật sư trong 
hoạt động tranh tụng tại phiên tòa càng phải 
được xem xét một cách toàn diện cùng với các 
yếu tố đảm bảo cho luật sư phát huy vai trò của 
mình trong thực tiễn■

BẢN TIN NỘI CHÍNH HÀ TĨNH

28 Số 03 - Tháng 9/2015



thÀnh cÔng đại hội cơ Sở LÀ YẾu tố QuYẾt đỊnh cho đại 
hội đẢng cÁc cẤp vÀ tiẾn tỚi đại hội đại biỂu toÀn Quốc 

TRầN ĐìNH TRọNG
Trưởng phòng, Ban Nội chính Tỉnh ủy

Sau khi có Chỉ thị số 36-CT/TW, 
ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, 
Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 

18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, 
ngày 09/9/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà 
Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 137-KH/TU 
và thành lập các tiểu ban văn kiện, tiểu ban 
nhân sự và tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVIII; chỉ đạo các cơ quan 
tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy hướng dẫn, 
theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện. Tổ 
chức hội nghị cán bộ cốt cán trong toàn tỉnh 
để học tập, quán triệt các văn bản của Trung 
ương, của Tỉnh.

Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở 
đảm bảo đúng theo các chỉ thị, hướng dẫn 
của Trung ương, Thường trực, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy đã quán triệt kỹ và chỉ đạo sát 
tình hình, đặc điểm của các địa phương, cơ 
quan, đơn vị; hết sức coi trọng chất lượng, 
dành thời gian thỏa đáng xây dựng báo 
cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp 
hành… Các cấp ủy có dự thảo văn kiện trình 
đại hội chưa đạt yêu cầu thì chưa cho tiến 
hành đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ 
xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên và Đảng 
bộ xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang để tổ chức 
đại hội điểm cấp cơ sở; các đảng bộ được 
chọn tổ chức đại hội điểm đã chuẩn bị tốt 
nội dung, các điều kiện và tổ chức đại hội 
thành công vào cuối tháng 3/2015. Sau đại 
hội ở Đảng bộ xã Cẩm Bình và Đảng bộ 
xã Sơn Thọ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ 

Biểu quyết thông qua NQ ĐH Đảng bộ TP.Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020
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đạo rút kinh nghiệm, triển khai đại hội điểm 
và thí điểm bầu ban thường vụ, bí thư, phó 
bí thư ở các đơn vị đã được ban thường vụ 
cấp huyện chọn, cụ thể: Số đại hội điểm và 
thí điểm có 54 đơn vị, trong đó số đại hội 
điểm có 7 đơn vị (xã, phường, thị trấn 1 đơn 
vị, khối cơ quan 6 đơn vị), số đại hội thí 
điểm có 44 đơn vị (xã, phường, thị trấn 24 
đơn vị, khối cơ quan 20 đơn vị).

Chỉ đạo các đoàn công tác của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm 
tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức 
đại hội tại các địa phương, cơ sở; chỉ đạo các 
cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phân 
công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, 
đôn đốc các đơn vị thực hiện. Sau đại hội 
điểm mỗi đơn vị đều chỉ đạo hội ý rút kinh 
nghiệm; ý kiến tham gia rút kinh nghiệm 
được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở nghiêm 
túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại 
hội ở cấp mình tốt hơn.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương 
và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các 
huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc đã 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nghiêm 
túc, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của 
từng địa phương, đơn vị. Tổ chức hội nghị 
cán bộ cốt cán trong toàn đảng bộ để học 
tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, 
của Tỉnh và của cấp mình; xây dựng kế 
hoạch đại hội của từng đảng bộ, thành lập 
tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu 
ban phục vụ đại hội, lịch trình cụ thể, lựa 
chọn một số đơn vị đại diện để chuẩn bị tổ 
chức đại hội điểm; phân công ủy viên ban 
thường vụ, ủy viên ban chấp hành, cán bộ 
các phòng ban theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 
công tác chuẩn bị đảm bảo kỹ lưỡng trước 
khi tổ chức đại hội. Sau mỗi đơn vị tổ chức 
đại hội điểm đều rút kinh nghiệm để nhân 
rộng trong toàn đảng bộ.

Công tác tuyên truyền trước và trong 
đại hội được chú trọng, thu hút sự quan tâm 

của các tầng lớp nhân dân ở địa phương. 
Trên các đường thôn xóm, tổ dân phố, nơi 
công cộng được trang trí cờ, khẩu hiệu, 
panô, áp phích... Các đảng bộ thực hiện tốt 
việc phát động phong trào thi đua yêu nước, 
xây dựng công trình phúc lợi, các hoạt động 
tình nghĩa, đồng thời tổ chức nhiều hoạt 
động tạo không khí phấn khởi trong đảng 
bộ và nhân dân để chào mừng đại hội. Tại 
đại hội có tổ chức trưng bày hình ảnh về 
thành tựu trên các lĩnh vực của địa phương 
trong nhiệm kỳ qua; một số đơn vị chuẩn bị 
truyền thanh trực tiếp phiên chính thức của 
đại hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân 
theo dõi.

Báo cáo chính trị trình đại hội được 
chuẩn bị đúng quy trình, hướng dẫn. Đa 
số nội dung khá tốt, đánh giá toàn diện kết 
quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và 
nguyên nhân trong nhiệm kỳ qua, rút ra 
các bài học kinh nghiệm thiết thực, đề ra 
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp đồng bộ, xác định rõ nhiệm vụ trọng 
tâm và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. 
Báo cáo đã tiếp thu được ý kiến của các chi 
bộ trực thuộc, đảng viên để bổ sung nên nội 
dung báo cáo có chất lượng hơn, sát với 
tình hình của địa phương, đơn vị. Các đảng 
bộ xã đã tập trung nâng cao chất lượng báo 
cáo chính trị theo hướng “Xây dựng nông 
thôn mới bền vững là trọng tâm, xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là 
then chốt”; các đảng bộ phường, thị trấn xác 
định nhiệm vụ “Xây dựng đô thị văn minh 
là trọng tâm, xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị vững mạnh là then chốt”; các đảng 
bộ, chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp tập 
trung vào nội dung nâng cao sức lãnh đạo, 
chỉ đạo của Đảng trong các hoạt động như 
chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản 
xuất, kinh doanh, sinh hoạt chi bộ, cải cách 
hành chính…. 

Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành 
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đảng bộ được chuẩn bị với tinh thần cầu 
thị, thẳng thắn và nghiêm túc, nêu rõ ưu, 
khuyết điểm, nguyên nhân và bài học để cấp 
ủy khóa mới rút kinh nghiệm, có biện pháp 
khắc phục những yếu kém, khuyết điểm 
trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và công tác xây dựng đảng, xây dựng 
hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới. Nghị 
quyết đại hội được xây dựng gồm những 
nội dung cơ bản trong báo cáo chính trị, 
được đại hội thảo luận và biểu quyết thông 
qua theo hướng dẫn của Trung ương và của 
Tỉnh. 

Công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội 
thực hiện đúng theo Chỉ thị số 36-CT/TW, 
ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 
số 26-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương, 
Kế hoạch số 137-KH/TU, ngày 09/9/2014 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn 
số 05-HD/BTCTU, ngày 09/9/2014 của Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy từ khâu rà soát, bổ sung 
quy hoạch đến việc xây dựng phương án, đề 
án nhân sự, gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh 
đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Phương án nhân sự được giới thiệu tham gia 
ban chấp hành đảng bộ khóa mới bảo đảm 
yêu cầu, tiêu chuẩn và cơ cấu, tỷ lệ nữ, trẻ 
trong cấp ủy theo quy định.

Tính đến ngày 30/7/2015, toàn Đảng 
bộ tỉnh đã có 748/748 (đạt 100%) tổ chức 
cơ sở tổ chức thành công đại hội, trong đó: 
Đảng bộ xã, phường, thị trấn: 262/262 (đạt 
100%); Khối cơ quan (doanh nghiệp, đơn vị 
sự nghiệp, cơ quan hành chính, lực lượng 
vũ trang): 486/486 (đạt 100%). Đến ngày 
18/8/2015, có 20/20 đảng bộ trực thuộc tỉnh 
đã hoàn thành đại hội, trong đó khối cấp 
huyện, thành, thị xã 13/13 (đạt 100%), khối 
trực thuộc 7/7 (đạt 100%).

Trước khi tiến hành đại hội, các cấp ủy 
tổ chức cho đảng viên ở chi bộ nghiên cứu, 
thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các 

văn kiện tại Đại hội XII của Đảng và báo 
cáo chính trị của cấp ủy cấp trên trực tiếp. 
Trên cơ sở thảo luận của các chi bộ, cấp ủy 
tổng hợp ý kiến để trình ra đại hội.

Việc tham luận ở đại hội khá sôi nổi; 
số ý kiến tham luận tại đại hội ít nhất là 4, 
nhiều nhất là 15 ý kiến; nhiều ý kiến phát 
biểu thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách 
nhiệm cao trước đại hội.

Hầu hết đại biểu thống nhất cao với dự 
thảo văn kiện, trong đó có nhiều ý kiến tâm 
huyết tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, quốc phòng - an ninh và công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị trong tình hình mới. Các văn kiện đại 
hội của đảng bộ cấp trên trực tiếp được đại 
hội tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến đúng 
hướng dẫn và được tổng hợp đầy đủ, báo 
cáo đại hội thông qua.

Công tác bầu cử được tiến hành theo 
Quy chế bầu cử trong Đảng. Việc ứng cử, 
đề cử tại đại hội để bầu ban chấp hành, ban 
thường vụ, bí thư, phó bí thư được thực hiện 
theo đúng quy trình, quy định. Danh sách đề 
cử của ban chấp hành đương nhiệm không 
thể thay quyền quyết định của đại hội, do 
vậy, hầu hết các đồng chí có tên trong danh 
sách đề cử của cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn 
bị đều ứng cử, đề cử tại đại hội, hội nghị ban 
chấp hành, đảm bảo dân chủ. Việc bầu cử 
bầu cấp ủy cơ bản đúng định hướng, đủ số 
lượng, chỉ bầu một lần, chưa có cán bộ chủ 
chốt nào không trúng cấp ủy.

Thành công của đại hội Đảng bộ cơ sở 
là yếu tố quan trọng tạo thêm sức mạnh đại 
đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động 
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức đảng, là động lực thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng - an ninh, tăng cường xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị và là tiền đề quyết định 
cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 
Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng■
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tĂng cường Sự LÃnh đạo cỦa đẢng 
đối vỚi cÔng tÁc nội chính trong tình hình MỚi

TRầN QUANG NHẬT
Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Trong những năm qua, cùng với sự 
phát triển nhanh về kinh tế - xã 
hội, công tác nội chính đã đạt được 

những kết quả quan trọng. Chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội 
chính có nhiều chuyển biến tích cực, ngày 
càng đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng, 
tổ chức thi hành pháp luật và các hoạt động 
tư pháp được tăng cường; các vụ việc phức 
tạp, nhạy cảm được tập trung giải quyết 

dứt điểm, kịp thời góp phần giữ vững ổn 
định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà; tạo 
sự chuyển biến về nhận thức, tăng cường 
trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền 
và các đoàn thể về công tác nội chính. Đạt 
được kết quả đó là nhờ sự quan tâm, lãnh 
đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên là Thường 

Công tác nội chính của Đảng, hiểu theo nghĩa rộng đó là việc Đảng lãnh đạo Nhà nước 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Theo nghĩa hẹp hơn, đó 
là việc Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; 
công tác xây dựng pháp luật; cải cách tư pháp; tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội 
chính. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết 
định mọi thắng lợi, vì vậy trước yêu cầu cao về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc 
tế, càng phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đây là nguyên tắc và là vấn đề then chốt 
đảm bảo cho sự ổn định, phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của Hà Tĩnh trong giai 
đoạn mới
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trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp 
ủy, chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn 
đặt ra, công tác nội chính còn bộc lộ nhiều 
hạn chế, khuyết điểm: Công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu 
quả thấp; chất lượng tham mưu các vấn 
đề pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật 
ở một số lĩnh vực còn hạn chế; quản lý 
nhà nước về an ninh, trật tự còn bất cập; 
công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, 
triển khai các biện pháp phòng ngừa chưa 
sâu sát, kịp thời; việc thực hiện kết luận 
và xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh 
tra, kiểm tra, kiểm toán 
của một số vụ việc chưa 
kiên quyết. Sự phối hợp 
giữa các lực lượng, các 
cấp trong phòng ngừa, 
đấu tranh các loại tội 
phạm còn thiếu chặt chẽ. 
Công tác điều tra, truy tố, 
xét xử và xử lý một số vụ 
việc, đặc biệt là những 
vấn đề có liên quan đến 
yếu tố nước ngoài còn 
thiếu kịp thời; công tác 
PCTN, lãng phí chưa đáp 
ứng yêu cầu. Một số chủ 
trương, đường lối của 
Đảng, pháp luật của Nhà 
nước trong lĩnh vực nội chính đã được ban 
hành từ trước, nhưng triển khai thực hiện 
còn chậm và hiệu quả chưa cao.

Trước thực tế đó, để bảo đảm an ninh 
quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo 
môi trường lành mạnh, ổn định, thúc đẩy 
kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, 
bền vững cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 
đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với 
công tác nội chính, tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, 
đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, 
tầm quan trọng của công tác nội chính 
trong tình hình mới

Tuyên truyền sâu rộng trong toàn 
Đảng bộ và nhân dân về vị trí, vai trò và 
tầm quan trọng của công tác nội chính 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo quốc phòng - an ninh, để thống nhất 
nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh 
tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ đề ra.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng 
cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân về yêu cầu nhiệm vụ công tác 
nội chính trong tình hình mới. Công tác 
nội chính phải được đặt song trùng với 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là điều 
kiện tiên quyết đảm bảo cho sự phát triển 
bền vững.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền 
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và các đoàn thể phải nhận thức đầy đủ 
công tác nội chính là nhiệm vụ trọng yếu, 
đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ, trực tiếp, 
toàn diện của cấp ủy đảng, sự quản lý, 
điều hành của chính quyền, là trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội 
mà nòng cốt là các cơ quan trong khối nội 
chính. 

Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu 
trách nhiệm cao nhất về công tác nội chính 
và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; căn 
cứ nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn 
để xây dựng chương trình, kế hoạch và các 
giải pháp triển khai công tác sát, đúng tình 
hình thực tế; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 
tạo điều kiện để các cơ quan trong khối 
nội chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ của ngành và nhiệm vụ của cấp ủy giao. 
Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban nội 
chính định kỳ, đột xuất. Đặc biệt coi trọng 
nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình liên 
quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội; có 
biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời 
các tình huống.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
bằng pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt 
động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp, phản 
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với 
công tác nội chính. Đảng đoàn Hội đồng 
nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban 
nhân dân tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo xây 
dựng, ban hành một số cơ chế đặc thù về 
chính sách cán bộ, điều kiện hoạt động của 
các cơ quan nội chính và các cơ quan được 
giao nhiệm vụ có tính chất nội chính.    

 Hai, cụ thể hóa các chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác 

nội chính, nâng cao chất lượng ban hành 
văn bản và tổ chức thi hành pháp luật 

Nắm vững các chủ trương, đường lối, 
quy định của Đảng, chính sách, pháp luật 
Nhà nước và chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội của Tỉnh để cụ thể hóa bằng các 
văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đảm 
bảo kịp thời, đúng pháp luật; tăng cường 
công tác pháp chế của Hội đồng nhân dân 
các cấp.

Nâng cao chất lượng ban hành văn bản 
QPPL, tổ chức thi hành pháp luật và tham 
mưu về các vấn đề pháp luật; tập trung 
vào các lĩnh vực quản lý nhà nước, môi 
trường đầu tư, bồi thường, tái định cư, giải 
phóng mặt bằng; giải quyết tranh chấp có 
yếu tố nước ngoài; quản lý lao động, nâng 
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cải cách 
hành chính, tư pháp; PCTN, lãng phí; cơ 
chế đảm bảo tính bền vững của nông thôn 
mới.                                                                                 

Ba, Tăng cường công tác phòng ngừa 
vi phạm pháp luật, đấu tranh với các loại 
tội phạm; phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu 
tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, 
nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội 
phạm xuyên quốc gia hình thành từ hội 
nhập, mở cửa, tội phạm có tổ chức, tội 
phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm chống 
người thi hành công vụ, tội phạm ma túy, 
tội phạm công nghệ cao, tội phạm về môi 
trường...Huy động sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm, 
vai trò chủ động của các ngành, đoàn thể, 
tổ chức xã hội và nhân dân trong phòng 
ngừa, phát hiện, đấu tranh các hành vi vi 
phạm pháp luật, giảm thiểu tai nạn giao 
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thông, áp dụng các chế tài, xử lý nghiêm 
khắc để giáo dục, răn đe. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của 
các cơ quan trong khối nội chính ở tất cả 
các khâu, từ phát hiện, khởi tố, điều tra, 
bắt giữ, truy tố, xét xử và thi hành án; thực 
hiện nghiêm việc chuyển cơ quan điều tra 
để xử lý đối với các vụ việc có dấu hiệu tội 
phạm được phát hiện quan thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán; kiên quyết không để xảy ra 
oan sai, để lọt tội; nâng cao chất lượng giải 
quyết án hình sự, dân sự, hành chính, kinh 
tế, lao động. Phát hiện, đấu tranh, xử lý 
các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm, 
nhất là các hành vi, tội phạm phổ biến, đặc 
thù phát sinh từ thực tế phát triển và yêu 
cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của địa phương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
các giải pháp PCTN, nhất là việc kê 
khai và kiểm soát kê khai tài sản, 
thu nhập; công khai, minh bạch 
các khâu tuyển dụng, quy hoạch, 
bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 
cán bộ. Kiên quyết xử lý và kịp thời 
thay thế người đứng đầu để xảy ra 
tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, 
địa phương mình trực tiếp quản lý. 
Xây dựng cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn 
quan hệ “lợi ích nhóm”. Nâng cao trách 
nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 
công tác PCTN, lãng phí gắn với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
nay”. Phát huy vai trò của các cơ quan dân 
cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các 
phương tiện thông tin đại chúng và của 
nhân dân trong đấu tranh PCTN, lãng phí.

Bốn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội nhanh, hiệu quả và bền vững

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 
tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an 
ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, 
an ninh mạng, an ninh biên giới, vùng 
biển, an ninh nông thôn, bảo vệ bí mật 
nhà nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn các 
mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính 
trị, văn hóa của địa phương. Phát huy vai 
trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 
địa phương, nhất là nơi có các công trình, 
dự án trọng điểm. Tăng cường quản lý 
Nhà nước trong việc thực hiện đầu tư có 

yếu tố nước ngoài.

Đảm bảo chất lượng, tính kịp thời, 
phối hợp chặt chẽ trong nắm bắt, đánh giá, 
dự báo tình hình địa phương trên các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
để chủ động phương án giải quyết, xử lý 
hiệu quả, dứt điểm và tiết kiệm chi phí, 
nguồn lực. Quan tâm công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối 
không để hình thành “điểm nóng”. 
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Năm, đổi mới, nâng cao chất lượng 
phối hợp trong thực hiện công tác nội 
chính và phát huy vai trò của Ban Nội 
chính Tỉnh ủy

Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện 
quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong 
khối nội chính, các cơ quan nội chính với 
cấp ủy, chính quyền các cấp. Quy định rõ 
nội dung, cơ chế, trách nhiệm phối hợp của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong nắm, dự 
báo, phân tích, xử lý tình hình thực hiện 
công tác nội chính và PCTN, lãng phí. 
Xây dựng chương trình phối hợp trọng 
tâm, theo chiều sâu đối với từng lĩnh vực, 
trong từng giai đoạn, bảo đảm phục vụ đắc 
lực nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm 
của địa phương. Thường xuyên kiểm tra, 
sơ kết, rút kinh nghiệm để kịp thời khắc 
phục những hạn chế, thiếu sót trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ.

Đề cao trách nhiệm của Ban Nội chính 
Tỉnh ủy trong tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh 
ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Thường 
trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác nội chính và PCTN, lãng phí. 
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong 
khối nội chính đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ 
đạo chặt chẽ, trực tiếp, kịp thời của Tỉnh 
ủy đối với công tác nội chính. 

Sáu, quan tâm củng cố tổ chức, đầu tư 
nguồn lực cho các cơ quan nội chính

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, kinh phí hoạt động cho các 
cơ quan nội chính. Coi trọng chất lượng, 
bố trí người đứng đầu trong các cơ quan 
trong khối nội chính đủ tiêu chuẩn vào 
cấp ủy, hội đồng nhân dân, thành viên 
ủy ban nhân dân các cấp. Có chính sách 
đặc thù để thu hút cán bộ, chuyên viên 

giỏi ngành luật, kinh tế và các lĩnh vực 
có liên quan. 

Bảy, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện các chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác 
nội chính và PCTN, lãng phí

Các cấp ủy phải thường xuyên lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về công tác nội chính và phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức sơ 
kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết 
về công tác này đảm bảo thiết thực, hiệu 
quả. 

Tám, chủ động hợp tác quốc tế về 
công tác nội chính theo đúng đường lối 
của Đảng 

Xây dựng và triển khai chương trình 
hội nhập quốc tế về kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh; bồi dưỡng, nâng cao về 
nhận thức, tư tưởng, trình độ trên các mặt 
an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội…phù 
hợp với tư duy mới trong thế giới phẳng, 
nhanh và năng động, củng cố môi trường 
hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện 
thuận lợi để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, 
bền vững. Quán triệt và triển khai thực 
hiện có chất lượng, hiệu quả các hiệp định 
tương trợ tư pháp thuộc thẩm quyền và 
trách nhiệm giải quyết của các cơ quan nội 
chính tỉnh. 

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải 
pháp nêu trên sẽ góp phần quan trọng vào 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền 
vững trong thời kỳ Hà Tĩnh đẩy mạnh 
CNH - HĐH, phát huy dân chủ và hội 
nhập quốc tế■
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