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Năm năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đƣợc tiến hành trong
bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến rất nhanh, phức tạp,
khó lƣờng; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng
trƣớc nhiều khó khăn, thách thức. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa
dân túy đang nổi lên; việc điều chỉnh chiến lƣợc và sự cạnh tranh gay gắt
giữa các nƣớc lớn khiến các nƣớc nhỏ luôn phải ứng phó với những biến
động khó lƣờng. Châu Á - Thái Bình Dƣơng là khu vực phát triển năng
động, nhƣng vẫn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, nhất là vấn đề Biển
Đông. Kinh tế thị trƣờng, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tƣ tác động mạnh mẽ. Các vấn đề an ninh phi truyền thống nhƣ: An
ninh tài chính, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trƣờng, an ninh mạng, dịch
bệnh... ảnh hƣởng lớn đến phát triển bền vững đất nƣớc.
Ở trong nƣớc, sự nghiệp đổi mới đƣợc đẩy mạnh. Kinh tế, văn hoá, xã hội
tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh, đối ngoại đƣợc tăng cƣờng nhƣng
cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Sự chống phá của các
thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn; những biểu hiện
suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển
hoá" trong nội bộ và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... còn diễn biến
phức tạp. Đặc biệt là đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đã tác động mạnh
đến nƣớc ta, gây thiệt hại về kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nƣớc.
Trong bối cảnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đƣợc Trung
ƣơng và cấp uỷ các cấp đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện,
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đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt
đƣợc nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng. Việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng đƣợc tiến hành rất tích cực, khẩn trƣơng, đúng quy định và có đổi
mới, chất lƣợng tốt.
I- TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI
HỘI XII

1. Công tác xây dựng Đảng về chính trị
Công tác xây dựng Đảng về chính trị đƣợc đặc biệt chú trọng. Đảng ta luôn
vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và không
ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định
những nguyên tắc trong đƣờng lối đổi mới và trong công tác xây dựng Đảng.
Năng lực dự báo, hoạch định đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng đƣợc nâng
lên rõ rệt. Ban Chấp hành Trung ƣơng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, ban hành 14 nghị quyết và 1 quy định,
trong đó có 4 nghị quyết và 1 quy định1 về công tác xây dựng Đảng. Bộ Chính
trị, Ban Bí thƣ đã ban hành nhiều văn bản2 về công tác xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị, trong đó có các chủ trƣơng, nghị quyết để lãnh đạo thực hiện
những nhiệm vụ mới, quan trọng3. Việc Trung ƣơng ban hành kịp thời, đồng
bộ hệ thống văn bản trên hầu hết các lĩnh vực đã tạo cơ sở chính trị quan trọng
để đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội; tăng cƣờng tiềm lực quốc phòng, an ninh; chủ động và tích
cực hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã kịp thời thể chế hoá, cụ thể hoá các đƣờng
lối, chủ trƣơng của Đảng thành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch,
chƣơng trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phƣơng, cơ quan, đơn
1

Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cƣờng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Nghị
quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản
lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày
19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lƣợc, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ,
ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên,
trƣớc hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thƣ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ƣơng và 10 nghị quyết về các
lĩnh vực khác.
2
Ban hành 129 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, kế hoạch, hƣớng dẫn...
3
Thực hiện một số mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; về kiểm
soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; về Chiến lƣợc bảo vệ Tổ quốc trên không
gian mạng và Chiến lƣợc an ninh mạng quốc gia; về tăng cƣờng bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng, đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự.
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vị4. Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; khắc
phục điểm yếu, giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp của địa phƣơng, cơ
quan, đơn vị.
Bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
Đảng ngày càng đƣợc nâng lên, luôn vững vàng trƣớc mọi khó khăn, thách
thức trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất nhanh, phức tạp,
khó lƣờng5 và có những quyết sách phù hợp để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu
quả. Bản chất, lập trƣờng giai cấp công nhân đƣợc giữ vững; đa số cán bộ,
đảng viên tin tƣởng, quyết tâm thực hiện đƣờng lối đổi mới của Đảng.
Tuy nhiên, việc cụ thể hoá, tổ chức thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng, nghị
quyết của Đảng của một số cấp uỷ, tổ chức đảng chƣa kịp thời, chƣa sát thực
tế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chủ trƣơng, nghị
quyết có nơi, có lúc chƣa quyết liệt, còn yếu kém, chậm trễ nhƣng chƣa xác
định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là ngƣời đứng đầu. Một bộ phận
cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, còn hoài nghi, mơ hồ về
mục tiêu, lý tƣởng của Đảng và con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta;
một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa
Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và đƣờng lối đổi mới của Đảng.
2. Công tác xây dựng Đảng về tƣ tƣởng
Công tác xây dựng Đảng về tƣ tƣởng tiếp tục đƣợc tăng cƣờng, đã góp
phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và
đồng thuận trong xã hội. Công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, học tập chủ
nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tiếp tục đƣợc đẩy mạnh, nội dung,
hình thức đa dạng, phong phú hơn.
Tƣ duy lý luận của Đảng có bƣớc phát triển. Hệ thống lý luận về đƣờng
lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam tiếp tục đƣợc bổ sung, phát triển 6. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu lý luận đƣợc đẩy mạnh, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho
việc hoạch định đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng. Các cơ quan lý luận của
4

Trong nhiệm kỳ, cấp uỷ cấp tỉnh đã ban hành 6.254 văn bản. Trong đó: 120 nghị quyết, 321 chỉ thị, 652 quy định,
442 chƣơng trình, 883 quyết định, 115 quy chế, 132 kết luận, 1.994 kế hoạch, 161 đề án, 1.434 văn bản khác.
5
Những vấn đề phức tạp về an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ ở Biển Đông, đại dịch Covid-19...
6
Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về một số chủ trƣơng, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình
tăng trƣởng, nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06NQ/TW, ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nƣớc ta tham gia các hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày
03/6/2017 về phát triển kinh tế tƣ nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã
hội chủ nghĩ a; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng đị nh hƣớng xã hội
chủ nghĩ a; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh
nghiệp nhà nƣớc; Kết luận số 29-KL/TW, ngày 31/01/2018 về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW
của Ban Chấp hành Trung ƣơng khoá X về đảng viên làm kinh tế tƣ nhân.
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Đảng, Nhà nƣớc đƣợc tổ chức, sắp xếp lại, hoạt động hiệu quả hơn; cơ chế
hoạt động, quản lý công tác nghiên cứu lý luận từng bƣớc đổi mới. Hợp tác
quốc tế trong nghiên cứu lý luận đƣợc đẩy mạnh hơn7.
Công tác đào tạo, bồi dƣỡng lý luận chính trị đƣợc đổi mới cả về nội
dung và phƣơng pháp; tăng cƣờng quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập;
chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng đƣợc nâng lên; từng bƣớc khắc phục tình trạng
lƣời học, ngại học lý luận chính trị, dạy và học hình thức.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản có chuyển biến
tích cực. Việc tuyên truyền, phổ biến đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nƣớc đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý
chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tƣ
tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội
bộ8. Việc bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch đƣợc lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực.
Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của
Đảng có nhiều đổi mới. Bộ Chính trị kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện,
xác định rõ nhiệm vụ của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời, tổ
chức hội nghị trực tuyến từ Trung ƣơng đến cơ sở9, tạo sự thống nhất về nhận
thức và hành động trong toàn Đảng, sớm đƣa nghị quyết vào cuộc sống; chất
lƣợng học tập, quán triệt đƣợc nâng lên, tiết kiệm thời gian, kinh phí.
Mặc dù vậy, công tác tƣ tƣởng có nơi, có lúc thiếu kịp thời, chƣa sắc bén,
tính thuyết phục chƣa cao; việc giáo dục chính trị, tƣ tƣởng cho cán bộ, đảng
viên chƣa thƣờng xuyên. Công tác thông tin, tuyên truyền một số đƣờng lối,
chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc chƣa kịp thời, hình
thức chƣa phong phú. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có
lúc, có nơi tính chiến đấu chƣa cao, còn bị động, lúng túng; việc nắm bắt, định
hƣớng dƣ luận xã hội có lúc chƣa kịp thời. Kết quả thực hiện một số chủ
trƣơng của Đảng về quản lý báo chí, truyền thông, xuất bản, quản lý Internet,
mạng xã hội chƣa đáp ứng yêu cầu. Vai trò của văn học, nghệ thuật trong công
tác tƣ tƣởng chƣa đƣợc phát huy đầy đủ10. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu lý luận chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, chƣa đáp ứng yêu cầu; một số vấn
đề mới, khó, phức tạp thực tiễn đặt ra chƣa đƣợc làm sáng tỏ.
7

Đảng ta đã hợp tác nghiên cứu lý luận với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng
Cộng sản Cu-ba, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và một số đảng cầm quyền khác.
8
Nhiều báo có chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, chƣơng trình "Đảng trong cuộc sống hôm nay" của Đài Truyền hình Việt Nam...; đặc biệt, ra đời giải báo
chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa Liềm Vàng", giải báo chí "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí".
9
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ƣơng 8 khóa XII đƣợc truyền trực tuyến tới 2.700 điểm cầu với hơn 405.000
cán bộ, đảng viên tham dƣ̣ .
10
Thực tế cho thấy văn học, nghệ thuật hiện nay còn ít những tác phẩm có giá trị cao về tƣ tƣởng và nghệ thuật.
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3. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức
Công tác xây dựng Đảng về đạo đức đƣợc Trung ƣơng và các cấp uỷ, tổ
chức đảng đề cao. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ƣơng đã
ban hành Nghị quyết Trung ƣơng 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
đã nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống,
"tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Bộ Chính trị ban hành Quy
định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng
cƣờng vai trò nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên, kịp thời chấn chỉnh tác
phong công tác, lối sống xa hoa, lãng phí gây phản cảm trong xã hội và
gƣơng mẫu thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm. Ban Chấp hành
Trung ƣơng đã ban hành Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gƣơng
của cán bộ, đảng viên, trƣớc hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí
thƣ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ƣơng, chỉ rõ 8 nội dung các đồng chí Uỷ
viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thƣ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ƣơng
phải gƣơng mẫu đi đầu thực hiện và 8 nội dung phải nghiêm khắc với bản
thân và kiên quyết chống; đồng thời, yêu cầu cán bộ giữ chức vụ càng cao
càng phải gƣơng mẫu. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo
xây dựng và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng
viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của ngành, cơ
quan, đơn vị, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dƣỡng, rèn luyện, phấn đấu
trong công tác và sinh hoạt11.
Việc thực hiện trách nhiệm nêu gƣơng và chuẩn mực đạo đức của cán
bộ, đảng viên có tiến bộ. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề cao
tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gƣơng mẫu đi
đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. Việc xử lý kỷ
luật nghiêm những đảng viên vi phạm, suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo
đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", cả cán bộ đƣơng chức và nghỉ
hƣu đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích
cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác.
Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện tự phê
bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ƣơng 4 khoá XI, khoá XII.
Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã gƣơng mẫu, nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự
phê bình và phê bình; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cƣờng kiểm
tra, chú trọng gợi ý kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân có biểu hiện vi
11

Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 phê duyệt Đề án văn hoá công
vụ; nhiều địa phƣơng ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên với nhân dân; góp phần thực hiện nếp sống
văn hoá mới trong việc tổ chức cƣới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật...
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phạm12. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã dành thời gian thoả đáng để kiểm điểm
ở cấp mình, trực tiếp dự, chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân
thuộc quyền quản lý; coi trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc sửa chữa,
khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình13.
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ quan
trọng, thƣờng xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; đã có nhiều
cách làm mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực14. Các cấp uỷ, tổ chức đảng coi
trọng lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng những điển
hình tiên tiến, gƣơng "ngƣời tốt, việc tốt" bằng nhiều hình thức phong phú, có
tác dụng lan toả trong Đảng và trong xã hội15.
Công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có
hiệu quả tình trạng suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên,
nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và ngƣời đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn
vị16; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo
đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gƣơng mẫu
hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao.
12

Năm 2016, Bộ Chính trị đã gợi ý kiểm điểm 18 tập thể và 3 cá nhân; năm 2017, Ban Bí thƣ gợi ý kiểm điểm 33 tổ
chức đảng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ quản lý; thành lập các đoàn công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm ở những
nơi đƣợc gợi ý kiểm điểm. Năm 2017, 2018, 2019, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ thành lập 15 đoàn kiểm tra về việc lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
tại 30 địa phƣơng và các cơ quan Trung ƣơng. Sau kiểm tra, kịp thời ban hành Thông báo kết luận số 48-TB/TW,
ngày 27/4/2018 và Thông báo kết luận số 54-TB/TW, ngày 16/4/2019 về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và
tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 khoá XII về tăng cƣờng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị để tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức
đảng rút kinh nghiệm, tăng cƣờng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết, quy định, chỉ thị của Trung ƣơng;
Thông báo kết luận số 171-TB/TW, ngày 09/3/2020 về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 khoá XII
gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về nêu gƣơng.
13
Năm 2017, các cấp uỷ đã gợi ý kiểm điểm đối với 11.005 tập thể và 27.868 cá nhân; năm 2018, các cấp uỷ đã gợi
ý kiểm điểm 5.591 tập thể và 9.037 cá nhân; năm 2019, các cấp uỷ đã gợi ý kiểm điểm 5.790 tập thể và 7.376 cá nhân.
14
Quân uỷ Trung ƣơng phát động phong trào thi đua "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội
Cụ Hồ"; Đảng uỷ Công an Trung ƣơng phát động phong trào thi đua "Công an nhân dân thực hiện sáu điều Bác Hồ
dạy"; Thành ủy Hà Nội phát động phong trào thi đua xây dựng , hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức
công vụ; Tỉnh ủy Bình Định phát động phong t rào thi đua "Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới";
Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua "Nghe dân nói, nói dân nghe"...
15
Ban Bí thƣ đã chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thủ tƣớng Chính phủ đã khen thƣởng 70 tập
thể, 145 cá nhân tiêu biểu. Trung ƣơng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chƣ́c Lễ Tổng kết đợt hoạt động
"Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác ", biểu dƣơng 392 đảng viên trẻ tiêu biểu. Các cấp uỷ, tổ chức
đảng sơ kết, khen thƣởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.
16
Theo Báo cáo số 18-BCĐT/DLXH, ngày 03/02/2020 về kết quả thăm dò dƣ luận xã hội về một số vấn đề của đất
nƣớc của Ban Tuyên giáo Trung ƣơng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tƣ tƣởng
chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" đƣợc cán bộ, đảng viên đánh giá đạt kết quả
đáng phấn khởi tăng từ 39% năm 2018 lên 59% năm 2019; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, "lợi ích nhóm" đƣợc
cán bộ, đảng viên đánh giá đạt kết quả đáng phấn khởi tăng từ 29% năm 2018 lên 48% năm 2019.
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Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng về đạo đức vẫn còn có những hạn
chế: Việc tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ,
đảng viên chƣa thƣờng xuyên, có biểu hiện suy thoái về tƣ tƣởng chính trị,
đạo đức, lối sống; vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm; không tuân
thủ nguyên tắc của Đảng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ
nghĩa, cơ hội, thực dụng, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, chƣa nêu cao ý
thức và trách nhiệm trƣớc nhân dân. Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu
gƣơng của cán bộ, đảng viên chƣa trở thành nền nếp, hiệu quả chƣa cao.
Một số cán bộ vi phạm đến mức phải kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có cả
Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ƣơng. Việc đấu tranh
với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống chƣa mạnh mẽ. Tự phê bình
và phê bình ở không ít nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại
va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự
giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ đƣợc
giao. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân
dân đối với việc tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
còn thụ động, hiệu quả thấp.
4. Xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị
Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của hệ thống chính trị đạt đƣợc kết quả quan trọng, rõ nét, có nhiều đổi
mới, triển khai thực hiện quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, có
trọng tâm, trọng điểm, bƣớc đầu đã khắc phục đƣợc một số hạn chế, khuyết
điểm tồn tại trong thời gian dài.
Ban Chấp hành Trung ƣơng đã ban hành , chỉ đạo thực hiện 2 nghị quyết
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị17; Bộ Chính
trị ban hành kế hoạch và các nghị quyết, kết luận để thực hiện18; Đảng đoàn
Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hoá bằng
các văn bản pháp luật19, là cơ sở chính trị, pháp lý để các cấp thực hiện có hiệu
quả. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã chủ động cụ thể hoá và xây dựng văn bản, kế
17

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi
mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
18
Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ƣơng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 về
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 về thực hiện một
số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.
19
Quốc hội ban hành Nghị quyết số 56/2017/QH14, ngày 24/11/2017 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành
chính nhà nƣớc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số
653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn
2019 - 2021. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP, ngày 03/02/2018 về Chƣơng trình hành động của Chính
phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 về kế hoạch sắp xếp các đơn vị
hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ,
Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức...
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hoạch, đề án phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện nghiêm túc
với nhiều cách làm sáng tạo, bƣớc đầu tạo chuyển biến tích cực trên nhiều
lĩnh vực.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức
trong hệ thống chính trị đƣợc rà soát, bổ sung20, từng bƣớc đƣợc hoàn thiện,
khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo. Trên cơ sở đó, bổ sung, hoàn thiện quy
chế làm việc theo nguyên tắc một tổ chức, một ngƣời có thể đảm nhiệm nhiều
việc, nhƣng một việc chỉ do một tổ chức, một ngƣời chủ trì và chịu trách
nhiệm chính.
Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đƣợc sắp xếp tinh gọn hơn; giảm
đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lƣợng cán bộ lãnh đạo, quản lý21, đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền, xây dựng chính quyền điện tử... nâng cao hiệu
lực, hiệu quả hoạt động. Một số mô hình tổ chức mới đƣợc thực hiện thí
điểm22 đã góp phần tinh gọn bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động, phƣơng thức
lãnh đạo, quản lý, điều hành theo hƣớng hiệu lực, hiệu quả hơn. Các đơn vị
hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố đƣợc hợp nhất, sắp xếp lại
cho phù hợp23. Việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW
của Bộ Chính trị đạt kết quả rõ nét. Biên chế của cả hệ thống chính trị có xu
hƣớng giảm liên tục qua các năm gần đây, cơ bản bảo đảm lộ trình theo quy
định24. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp
phần giảm chi thƣờng xuyên, tăng chi cho đầu tƣ phát triển25.
20

Bộ Chính trị ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các ban đảng Trung
ƣơng; Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12/12/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của
cấp uỷ, ban thƣờng vụ cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. Ban Bí thƣ ban hành Quy định số 04-QĐi/TW,
ngày 25/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mƣu, giúp việc tỉnh
uỷ, thành uỷ; Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trƣờng chính
trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; Quy định số 202-QĐ/TW, ngày 02/8/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và mối quan hệ công tác của cấp uỷ, ban thƣờng vụ, thƣờng trực cấp uỷ cấp huyện; Quyết định số 162-QĐ/TW,
ngày 05/12/2018 về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ƣơng...
21
Tính đến ngày 31/12/2019, giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ƣơng, 97 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh; 6 tổng cục và
tƣơng đƣơng; 19 cục, vụ, 90 đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ƣơng; 3.768 phòng, đội và tƣơng đƣơng; giảm 4.963
đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 3.646 đầu mối trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phƣơng... Giảm 10.386
cấp trƣởng, cấp phó ở các cơ quan , đơn vị, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Giảm 3.306 cấp trƣởng, 4.080
cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp công lập địa phƣơng.
22
Hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh (Đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân); ban tổ chức cấp
uỷ với cơ quan nội vụ; uỷ ban kiểm tra cấp uỷ với cơ quan thanh tra; trƣởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc; trƣởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dƣỡng chính trị cấp huyện...
23
Đến ngày 31/12/2019, đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 565 đơn vị hành chính cấp xã. Các tỉnh, thành phố
đã giảm 10.639 thôn, tổ dân phố...
24
Sau 4 năm thực hiện, đã giảm đƣợc 539.926 ngƣời (giảm 14,78% so với biên chế giao tại thời điểm 30/4/2015).
Biên chế khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã giảm 11,24%. Đã giảm 41.089 ngƣời hoạt
động không chuyên trách cấp xã (giảm 21,7% so với thời điểm 30/4/2015) và 222.351 ngƣời hoạt động không
chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (giảm 31,2% so với thời điểm 30/4/2015).
25
Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính: Đã giảm trên 10.000 tỉ đồng (theo kế hoạch giao năm 2019) kinh phí
hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời, dự toán chi thƣờng xuyên của cả nƣớc năm 2018 chiếm
61,8% tổng chi ngân sách nhà nƣớc, giảm 3,1% so với năm 2017, tƣơng đƣơng trên 30.000 tỉ đồng (vẫn bảo đảm
tăng lƣơng cơ sở 7%/năm) và thấp hơn kế hoạch 2016 - 2020 (dƣới 64%), chi cho đầu tƣ phát triển từ 19,7% năm
2016 lên 26,2% theo dự toán năm 2018.
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Tuy vậy, việc hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị
cho phù hợp với tình hình thực tiễn còn chậm, chƣa đáp ứng yêu cầu. Việc
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số nơi thiếu kiên quyết, đồng bộ và
chƣa đạt mục tiêu đề ra; cá biệt có nơi còn nóng vội, chƣa có bƣớc đi vững
chắc. Tinh giản biên chế mới tập trung giảm số lƣợng, chƣa thật sự gắn với
nâng cao chất lƣợng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng
bƣớc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Xây dựng vị trí việc làm còn
lúng túng, tiến độ triển khai còn chậm so với mục tiêu đề ra.
5. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lƣợng đảng viên
Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lƣợng
đảng viên đƣợc quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực. Số lƣợng đảng viên
tiếp tục tăng , số lƣợng tổ chức cơ sở đảng giảm do đƣợc kiện toàn phù hợp
với việc sắp xếp , tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 26, góp phần
giảm chi ngân sách nhà nƣớc.
Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận
của Trung ƣơng về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và ban hành một
số chủ trƣơng mới27; rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành quy định về chức
năng, nhiệm vụ của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng 28.
Quân ủy Trung ƣơng , Đảng uỷ Công an Trung ƣơng kiện toàn tổ chức
cơ sở đảng theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy đã đƣợc Bộ Chính trị phê
duyệt29. Tổ chức đảng trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
tiếp tục đƣợc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lƣợng hoạt động. Công tác
xây dựng tổ chức đảng ở ngoài nƣớc đƣợc quan tâm hơn. Kết thúc hoạt động
của chi bộ cơ quan xã, phƣờng, thị trấn, chuyển đảng viên về sinh hoạt với
các chi bộ khu dân cƣ, góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động của các chi
bộ.

26

Tính đến ngày 31/12/2019, toàn Đảng có 54.349 tổ chức cơ sở đảng (83 đảng bộ cơ sở mà đảng uỷ cơ sở đƣợc
giao quyền cấp trên cơ sở, 25.699 đảng bộ cơ sở, 28.567 chi bộ cơ sở), giảm 2.164 tổ chức cơ sở đảng so với đầu
nhiệm kỳ; trực thuộc đảng uỷ cơ sở có 2.408 đảng bộ bộ phận và 256.480 chi bộ với 5.156.953 đảng viên, tăng
522.885 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ.
27
Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW,
ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ƣơng kh oá X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức cơ sở đảng và chất lƣợng đội ngũ cán bộ, đảng viên"; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thƣ
về nâng cao chất lƣợng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đƣa những đảng viên không còn đủ tƣ cách ra khỏi
Đảng; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thƣ về tăng cƣờng công tác xây dựng Đảng trong các đơn
vị kinh tế tƣ nhân; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thƣ về tiếp tục nâng cao chất lƣợng sinh hoạt
chi bộ trong tình hình mới; ...
28
Hiện nay có 29 quy định của Ban Bí thƣ về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.
29
Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công
an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 16-KL/TW, ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân
đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021.
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Nhiều cấp uỷ cơ sở đã đổi mới, nâng cao chất lƣợng xây dựng và tổ chức
thực hiện nghị quyết, chƣơng trình, kế hoạch công tác; tập trung lãnh đạo giải
quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở. Hầu hết các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nƣớc đã thực hiện chủ trƣơng bí
thƣ cấp uỷ đồng thời là thủ trƣởng cơ quan, đơn vị30. Chủ trƣơng và mô hình
bí thƣ cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân đƣợc thực hiện ở hầu hết
các xã, phƣờng, thị trấn; bí thƣ cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân
cấp xã ở những nơi đủ điều kiện; bí thƣ chi bộ đồng thời là trƣởng thôn, tổ
trƣởng tổ dân phố, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của hệ thống chính trị ở cơ sở31. Hầu hết cấp uỷ viên các cấp đƣợc phân
công theo dõi, phụ trách các tổ chức đảng trực thuộc, trực tiếp dự sinh hoạt chi
bộ; nhiều nơi phân công đảng viên theo dõi, phụ trách hộ gia đình, góp phần
nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vƣớng mắc ở cơ sở.
Chất lƣợng sinh hoạt chi bộ từng bƣớc đƣợc nâng lên; nhiều cấp uỷ đã
ban hành hƣớng dẫn nội dung sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ, ban
hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lƣợng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã
đƣa việc tự phê bình và phê bình, học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hằng tháng; tăng cƣờng sinh
hoạt chuyên đề, từng bƣớc khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức trong
sinh hoạt đảng.
Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá phù hợp với
từng loại hình tổ chức đảng, từng đối tƣợng đảng viên. Đánh giá, xếp loại
chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thực chất hơn, sát với kết quả thực
hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng địa phƣơng, cơ
quan, đơn vị. Công tác khen thƣởng tổ chức đảng, đảng viên đƣợc thực hiện
kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tƣợng hơn.
Công tác kết nạp đảng viên đạt kết quả tích cực32. Việc thí điểm kết nạp
chủ doanh nghiệp tƣ nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng đạt đƣợc một số kết quả
bƣớc đầu33. Tình trạng thôn, bản chƣa có tổ chức đảng, đảng viên đã cơ bản
đƣợc khắc phục34, góp phần tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng ở những địa

30

Cơ quan hành chính 76,90%; đơn vị sự nghiệp 85,35%, doanh nghiệp nhà nƣớc 88,01%.
Có 21.456 bí thƣ chi bộ kiêm trƣởng thôn, tổ trƣởng tổ dân phố; 32.736 bí thƣ chi bộ kiêm trƣởng ban công tác
mặt trận và 2.861 bí thƣ chi bộ kiêm trƣởng thôn, tổ trƣởng tổ dân phố và trƣởng ban công tác mặt trận.
32
Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/12/2019, đã kết nạp đƣợc 790.150 đảng viên, bình quân 196.136 đảng viên/năm.
Trình độ đảng viên mới kết nạp đƣợc nâng lên (41,5% từ đại học trở lên, trong đó có 26.114 thạc sĩ, 1.199 tiến sĩ),
cơ cấu hợp lý theo hƣớng trẻ hoá và tăng tỉ lệ nữ (67,7% là đoàn viên, 43,7% là nữ).
33
Đến ngày 31/12/2019, đã có 7.161 đảng viên là chủ doanh nghiệp tƣ nhân .
34
Đến ngày 31/12/2019, chỉ còn 1.582 thôn, tổ dân phố chƣa có tổ chức đảng, chiếm 1,58% tổng số thôn, tổ dân
phố; giảm 810 thôn, tổ dân phố chƣa có tổ chức đảng so với đầu nhiệm kỳ.
31
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bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi có đông đồng bào
dân tộc thiểu số, tôn giáo.
Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở
đảng còn thấp, nhất là việc tổ chức thực hiện nghị quyết và khả năng phát
hiện, đề ra chủ trƣơng, biện pháp lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ở
cơ sở. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các
doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nƣớc còn lúng túng , hạn chế 35; công tác
phát triển đảng ở vùng sâu , vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi có đông đồng bào
dân tộc thiểu số, tôn giáo còn nhiều khó khăn. Sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi
vẫn còn hình thức, sinh hoạt chuyên đề chƣa đƣợc coi trọng, tính chiến đấu
trong tự phê bình và phê bình còn yếu. Tỉ lệ trƣởng thôn, tổ trƣởng tổ dân phố
chƣa là đảng viên còn cao36. Kết nạp đảng viên một số nơi còn chạy theo số
lƣợng, chƣa coi trọng đúng mức chất lƣợng; động cơ vào Đảng của một số
cá nhân chƣa đúng đắn. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên chƣa
đƣợc quan tâm đúng mức; việc rà soát, sàng lọc đảng viên chƣa thƣờng xuyên,
thiếu cƣơng quyết. Tính tiên phong, gƣơng mẫu và phẩm chất đạo đức của một
bộ phận đảng viên giảm sút; số đảng viên bỏ sinh hoạt đảng phải xoá tên có xu
hƣớng tăng37.
6. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ
Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đƣợc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn
diện, đồng bộ và đạt một số kết quả quan trọng; về tổng thể, đội ngũ cán bộ
đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ban Chấp hành Trung ƣơng đã chú trọng lãnh đạo nghiên cứu, tổng kết
thực tiễn làm cơ sở ban hành nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lƣợc đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang
tầm nhiệm vụ và kết luận về phƣơng hƣớng công tác nhân sự Ban Chấp hành
Trung ƣơng Đảng khoá XIII, phù hợp với tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ
trong giai đoạn cách mạng mới38. Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã chỉ đạo từng
35

Đến ngày 31/12/2019, tỉ lệ tổ chƣ́c đảng chỉ chiếm 0,86% trong tổng số doanh nghiệp tƣ nhân ; tỉ lệ đảng viên chỉ
chiếm 0,94% tổng số lao động trong doanh nghiệp tƣ nhân .
36
Đến ngày 31/12/2019, tỉ lệ trƣởng thôn, tổ trƣởng tổ dân phố chƣa là đảng viên là 31,84%.
37
Số đảng viên bỏ sinh hoạt đảng phải xoá tên trong 3 năm 2016, 2017 và 2018 lần lƣợt là: 2.414, 3.084 và 3.521.
38
Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lƣợc,
đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kết luận số 75-KL/TW, ngày 30/5/2020 về phƣơng hƣớng
công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá XIII.
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bƣớc hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ; xây dựng, bổ sung, sửa đổi và
ban hành mới nhiều quy định, quy chế về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển,
bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và kiểm soát quyền lực, chống chạy chức,
chạy quyền39; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cƣờng kiểm
tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Quy trình công tác cán bộ tiếp tục đƣợc đổi
mới, trong nhiệm kỳ đã đẩy mạnh thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ
lãnh đạo, quản lý, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chặt
chẽ hơn. Việc chống chạy chức, chạy quyền đƣợc coi trọng, có chuyển biến.
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao
kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp, gắn với tiêu chuẩn chức
danh và quy hoạch cán bộ đƣợc quan tâm, chú trọng và đầu tƣ tƣơng xứng40.
Công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đƣợc chú
trọng và đổi mới, gắn với nhu cầu thực tiễn41. Nhìn chung, những cán bộ đƣợc
điều động, luân chuyển cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao
và khẳng định năng lực lãnh đạo, quản lý bằng những kết quả cụ thể.
Bộ Chính trị đã chỉ đạo đợt tự kiểm tra , rà soát việc thực hiện công tác
cán bộ trong toàn hệ thống chính trị42. Căn cứ kết quả rà soát43, Ban Bí thƣ đã

39

Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 06/6/2018 để thực hiện Nghị quyết; Chỉ thị số 35-CT/TW,
ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số
89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hƣớng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp; Quy định số90-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban
Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ quản lý (nay là Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020); Quy
định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định
số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lƣợng hằng năm đối với tập thể, cá
nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán
bộ; Quy đị nh số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lƣ̣c trong công tác cán bộ và chống chạy chƣ́c ,
chạy quyền ; Kết luận số 24-KL/TW, ngày 15/12/2017 về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với
cán bộ diện Trung ƣơng quản lý; ... Ban Bí thƣ ban hành Thông báo số 13-TB/TW, ngày 17/8/2016 về xác định tuổi
của đảng viên; Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân
sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
40
Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/12/2019, Trung ƣơng đã mở các lớp bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức mới cho các
đồng chí Uỷ viên chính thức, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ƣơng khoá XII và triển khai đào tạo, bồi
dƣỡng cho 181 cán bộ quy hoạch cấp chiến lƣợc nhiệm kỳ Đại hội XIII; tổ chức 258 đoàn, với 5.570 cán bộ đƣợc
đào tạo, bồi dƣỡng ở nƣớc ngoài. Các cấp uỷ chỉ đạo mở 4.629 lớp đào tạo, bồi dƣỡng cho 404.241 lƣợt cán bộ,
đảng viên về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; mở 29.970 lớp bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức cho
3.537.306 lƣợt học viên.
41
Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/12/2019, Trung ƣơng đã luân chuyển, điều động 15 đồng chí Uỷ viên Trung ƣơng
Đảng (cả dự khuyết) điều động, luân chuyển giữ chức bí thƣ tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng và
phó ban đảng; 3 đồng chí Uỷ viên dự khuyết Trung ƣơng Đảng luân chuyển giữ chức phó bí thƣ tỉnh uỷ; 10 đồng
chí luân chuyển giữ chức phó bí thƣ tỉnh uỷ, thành uỷ, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và thứ trƣởng; 1
đồng chí điều động, bổ nhiệm giữ chức thứ trƣởng. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng đã luân
chuyển 704 cán bộ từ cấp tỉnh về cấp huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên cấp tỉnh; 3.608 cán bộ từ cấp huyện về
cấp xã và 1.701 cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện.
42
Tại Thông báo kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết
luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khoá XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ
lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ
ứng cử.
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ban hành kết luận44 chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan,
đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh công tác cán bộ và tập
trung xử lý dứt điểm các trƣờng hợp chƣa thực hiện đúng tiêu chuẩn, điều
kiện, quy trình và những tập thể, cá nhân vi phạm. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung
các quy định, quy chế về công tác cán bộ.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đƣợc quan tâm hơn, đã góp phần quan
trọng bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng, đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính
trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên đƣợc thực hiện
nghiêm túc, chặt chẽ hơn , góp phần nâng cao chất lƣợng công tác cán bộ45,
phục vụ kịp thời công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII
của Đảng. Nhƣ̃ng trƣờng hợp có vấn đề chí nh trị hoặc có quan hệ chí nh trị
phƣ́c tạp đƣợc thẩm tra, xác minh làm rõ, kết luận phục vụ công tác cán bộ và
công tác đảng viên, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cán bộ.
Tuy vậy, việc thể chế hoá, cụ thể hoá chủ trƣơng của Đảng về một số
nội dung trong công tác cán bộ còn chậm, còn một số ít nội dung chƣa thống
nhất giữa pháp luật của Nhà nƣớc với quy định của Đảng 46. Đánh giá cán bộ
vẫn là khâu yếu, mặc dù đã có nhiều đổi mới nhƣng vẫn còn không ít trƣờng
hợp chƣa phản ánh đúng thực chất. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
có nơi chƣa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Chính sách cán bộ
chƣa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc. Năng
lực của đội ngũ cán bộ chƣa đồng đều; nhiều cán bộ thiếu tính chuyên
nghiệp. Tỉ lệ cán bộ lãnh đạo và cấp uỷ viên là nữ, trẻ vẫn chƣa đạt mục tiêu
đề ra47. Thủ tục hành chính trong một số khâu của công tác cán bộ chậm
đƣợc cải tiến. Nhận thức, trách nhiệm của một số cấp uỷ, tổ chức đảng và
ngƣời đứng đầu về yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong
tình hình mới chƣa đầy đủ, sâu sắc, toàn diện. Công tác nắm và giải quyết
vấn đề chính trị hiện nay có nơi, có lúc còn hạn chế. Hiện tƣợng lộ, lọt bí
mật, phát ngôn không đúng quy định vẫn còn xảy ra ở một số nơi nhƣng
chƣa đƣợc ngăn chặn, xử lý kịp thời; nhiều nơi còn tình trạng nể nang, chƣa
chỉ rõ những cán bộ có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cơ hội chính trị,

43

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 86/128 (chiếm 67,2%) địa phƣơng, cơ quan, đơn vị có một số trƣờng hợp thiếu điều
kiện, tiêu chuẩn hoặc sai về quy trình, thủ tục; cả nƣớc có 55.697/2.169.908 trƣờng hợp thiếu tiêu chuẩn, điều kiện,
chiếm 2,56% so với tổng số đƣợc rà soát và 2.827/2.169.908 trƣờng hợp sai về quy trình, thủ tục, chiếm 0,13% so
với tổng số đƣợc rà soát.
44
Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thƣ về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ
theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.
45
Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/12/2019, riêng ở Trung ƣơng đã rà soát, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị
4.232 lƣợt hồ sơ cán bộ; qua thẩm định đã đề nghị không phê duyệt quy hoạch, bổ nhiệm 112 trƣờng hợp.
46
Hiện nay, qua rà soát, còn 29 nội dung chƣa thống nhất giữa pháp luật của Nhà nƣớc với quy định của Đảng về tổ
chức và cán bộ.
47
Tỉ lệ cấp uỷ viên cấp tỉnh là nữ chiếm 10,6%; là trẻ (dƣới 40 tuổi) là 5,72%. Tỉ lệ cấp uỷ viên cấp huyện là nữ
17%; là trẻ (dƣới 40 tuổi) là 14,4%.
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tham vọng quyền lực. Việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các thế
lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nƣớc và khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ
tổ chức, bảo vệ cán bộ còn thiếu chủ động.
7. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đƣợc tăng cƣờng, có nhiều
đổi mới, đạt kết quả quan trọng; chất lƣợng, hiệu lực, hiệu quả đƣợc nâng
lên. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đƣợc
đẩy mạnh, đạt kết quả khá toàn diện, nhất là ở cấp Trung ƣơng. Qua công
tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cƣơng trong Đảng đƣợc siết chặt hơn, có
tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức
đảng và cán bộ, đảng viên.
Các quy định, quy chế, hƣớng dẫn về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
đƣợc sửa đổi, bổ sung, ban hành bảo đảm đồng bộ, thống nhất và chặt chẽ
hơn48, xác định rõ hơn nội dung, đối tƣợng kiểm tra, giám sát làm cơ sở để
xem xét, đánh giá, kết luận, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi
phạm và nâng cao chất lƣợng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát,
kỷ luật đảng.
Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ
phát sinh tiêu cực, những nơi có vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội và
kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng,
kéo dài, dƣ luận quan tâm đã đƣợc xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh.
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đƣợc nhiều cấp uỷ quan tâm chỉ đạo,
giải quyết kịp thời, đúng quy định, trong đó có một số vụ tồn đọng, kéo dài,
đƣợc giải quyết dứt điểm.
Sự phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán
nhà nƣớc và điều tra, truy tố, xét xử ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả
hơn, hạn chế sự chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm
quyền; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý để đề
xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản có liên quan cho phù hợp. Việc công khai
kết luận kiểm tra và xử lý vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trên các
48

Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ƣơng về thi hành Chƣơng VII và Chƣơng VIII
Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ
Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ quản lý; Quy định
số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày
15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; các hƣớng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ƣơng
về các quy định nêu trên; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng
vi phạm...
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phƣơng tiện thông tin đại chúng đã góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên,
đƣợc nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu
nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt kết quả khá toàn diện49.
Mặc dù vậy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chƣa đáp ứng đầy
đủ yêu cầu trong tình hình mới; chất lƣợng, hiệu quả chƣa đồng đều ở các
cấp. Công tác kiểm tra ở một số nơi thiếu trọng tâm, trọng điểm; việc tự
kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng vẫn là
khâu yếu; công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mƣu, giúp việc
của cấp uỷ chƣa đi vào nền nếp. Công tác giám sát ở các cấp chƣa thƣờng
xuyên, có nơi, có lúc chƣa thực chất, phạm vi, đối tƣợng còn hẹp; hiệu quả
phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm còn hạn chế. Việc thi hành kỷ luật
đảng ở một số nơi chƣa nghiêm, còn hiện tƣợng nể nang, né tránh, ngại va
chạm. Giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, có nơi còn né tránh.
8. Công tác dân vận và tăng cƣờng quan hệ mật thiết giữa Đảng với
nhân dân
Công tác dân vận đƣợc chú trọng và tiếp tục đổi mới; quan điểm "dân là
gốc", là chủ thể của công cuộc đổi mới đƣợc nhận thức và thực hiện ngày
càng sâu sắc, đầy đủ hơn; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân đƣợc
củng cố, tăng cƣờng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và
hệ thống chính trị đƣợc nâng cao; coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và
giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân;

49

Chỉ tính trong 4 năm (từ năm 2016 đến năm 2019) đã kiểm tra 220.560 tổ chức đảng và 1.060.542 đảng viên; uỷ
ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 13.619 tổ chức đảng và 40.941 đảng viên. Qua kiểm tra đã
thi hành kỷ luật 1.063 tổ chức đảng và 45.990 đảng viên bằng các hình thức khác nhau. Riêng Uỷ ban Kiểm tra
Trung ƣơng kiểm tra 47 tổ chức đảng, 52 đảng viên, trong đó có 9 đồng chí Uỷ viên Trung ƣơng và thi hành kỷ luật
92 đảng viên. Các cấp uỷ đã giám sát 145.535 tổ chức đảng và 494.270 đảng viên; uỷ ban kiểm tra các cấp đã giám
sát 151.214 tổ chức đảng và 102.484 đảng viên. Uỷ ban kiểm tra các cấp đã nhận đƣợc 80.986 đơn, thƣ tố cáo, phản
ánh tổ chức đảng, đảng viên, trong đó đơn phải giải quyết là 20.751; đã giải quyết tố cáo 6.847 đảng viên, sau giải
quyết tố cáo có kết luận đúng, đúng một phần là 3.439 đơn (chiếm 50,2%); đã giải quyết tố cáo 243 tổ chƣ́c đảng, đã
kết luận tố cáo đúng có vi phạm đối với 74 tổ chức đảng, đúng một phần đối với 120 tổ chức đảng, phải thi hành kỷ
luật 9 tổ chức đảng. Cấp uỷ các cấp đã giải quyết khiếu nại của 484 đảng viên, đã giải quyết xong 443 trƣờng hợp
(đạt 91,3%), kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 359 trƣờng hợp, tăng hình thức kỷ luật 15 trƣờng hợp, giảm hình
thức kỷ luật 46 trƣờng hợp, xoá kỷ luật 23 trƣờng hợp; uỷ ban kiểm tra các cấp đã giải quyết khiếu nại của 486 đảng
viên, đã giải quyết xong 436 trƣờng hợp (đạt 92,0%), kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 277 trƣờng hợp, tăng
hình thức kỷ luật 13 trƣờng hợp, giảm hình thức kỷ luật 98 trƣờng hợp, xoá kỷ luật 48 trƣờng hợp.
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góp phần tăng cƣờng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát
huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng.
Trung ƣơng đã tổng kết, sơ kết, ban hành nhiều chủ trƣơng50 và tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực
phức tạp, nhạy cảm, những nơi xảy ra điểm nóng, khiếu kiện kéo dài, góp
phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền
đƣợc đẩy mạnh và thực hiện khá đồng bộ ở các cấp, các ngành 51, từng bƣớc
thay đổi nhận thức và nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ
cán bộ, công chức. Chính phủ đã xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận, trả
lời phản ánh, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp52; nhiều địa phƣơng đã
công khai đƣờng dây nóng để tiếp nhận, xử lý kiến nghị của nhân dân. Phong
trào thi đua "Dân vận khéo" đƣợc mở rộng về phạm vi và đối tƣợng, trở
thành hoạt động thƣờng xuyên và có hiệu quả.
Công tác tiếp và đối thoại với dân của ngƣời đứng đầu cấp uỷ, chính
quyền từng bƣớc đi vào nền nếp 53. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội,
tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội ở các cấp và nhân dân theo các quyết định của Bộ Chính
trị54 đƣợc đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực55.
50

Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019, của Bộ Chính trị về trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cấp uỷ trong
việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày
10/01/2018 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng
khoá IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới "; Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thƣ về tăng
cƣờng công tác ở vùng đồng bào dân tộ c Khmer trong tình hình mới ; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của
Ban Bí thƣ về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới ; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017
của Ban Bí thƣ ban hành Hƣớng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ƣơng tiếp tục phát huy vai
trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy
định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thƣ về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính
trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của ngƣời đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ,
đảng viên; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thƣ về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày
03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá XI về tăng cƣờng và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác dân vận trong tình hình mới"...
51
Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 về tăng cƣờng và đổi mới công tác dân vận
trong cơ quan hành chính nhà nƣớc, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
52
Theo Báo cáo 515-BC/BDVTW về "Kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền", năm 2019, có 478.237 lƣợt
công dân đến cơ quan hành chính nhà nƣớc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tăng 4,3% so với năm 2018), với
304.209 vụ việc (tăng 9,1%), 4.611 lƣợt đoàn đông ngƣời (giảm 0,6%). Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với
các cơ quan chức năng tiếp 20.233 lƣợt công dân (tăng 19,6%) với 3.992 vụ việc (giảm 19,2%), 530 lƣợt đoàn đông
ngƣời (tăng 10,6%). Các bộ, ngành tiếp 57.907 lƣợt công dân, với 53.942 vụ việc, 204 lƣợt đoàn đông ngƣời, so với
năm 2018 giảm 3,7% số lƣợt công dân, 5,4% số vụ việc và 0,5% lƣợt đoàn đông ngƣời. Các địa phƣơng đã tiếp
400.097 lƣợt công dân, với 246.275 vụ việc, 3.877 lƣợt đoàn đông ngƣời; so với năm 2018 tăng 4,9% số lƣợt công
dân và tăng 13,6% số vụ việc, giảm 1,9% số lƣợt đoàn đông ngƣời.
53
Các cấp uỷ đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hơn 90.000 hội nghị đối
thoại giữa cấp uỷ, chính quyền với nhân dân.
Thủ tƣớng Chính phủ đã chủ trì nhiều cuộc đối thoại với doanh nghiệp, công nhân, nông dân để tiếp nhận các kiến
nghị, chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các chính sách có liên quan.
54
Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 ban hành quy
định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền.
55
Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 10 chƣơng trình giám sát về các vấn đề, lĩnh vực có ý
nghĩa cấp bách với toàn xã hội; phản biện một số văn bản quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ,
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Bên cạnh những ƣu điểm nêu trên, công tác dân vận có nơi, có lúc còn
hạn chế; việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là ở những địa bàn phức
tạp chƣa kịp thời, sâu sát. Công tác vận động, tuyên truyền đƣờng lối, chủ
trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, nhất là những vấn đề
liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và trách nhiệm của nhân
dân còn một số bất cập. Việc đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động; tập
hợp, phát triển đoàn viên, hội viên; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân
tộc chƣa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Vai trò giám sát, phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân ở một số
nơi chƣa thƣờng xuyên, hiệu quả còn thấp, nhất là giám sát việc tu dƣỡng, rèn
luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
9. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đƣợc lãnh đạo, chỉ đạo và
thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao,
không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt nhiều kết quả rất quan trọng, rõ
rệt, đƣợc cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và
quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bƣớc đƣợc kiềm chế, ngăn chặn.
Hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham
nhũng đƣợc đẩy mạnh, nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng,
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về phòng, chống tham
nhũng, lãng phí đƣợc nâng lên; công khai kết quả xử lý, tăng cƣờng định
hƣớng dƣ luận; vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong phòng,
chống tham nhũng đƣợc phát huy 56.
Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng,
chống tham nhũng đƣợc quan tâm hơn. Nhiều quy định của Đảng, pháp luật
của Nhà nƣớc đƣợc ban hành, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để đẩy mạnh đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, vừa để phòng ngừa, ngăn chặn, vừa là căn
cứ để phát hiện, xử lý vi phạm 57; từng bƣớc hoàn thiện cơ chế phòng ngừa
chặt chẽ để tiến tới không thể tham nhũng.
ngành. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tổ chức 721 cuộc giám sát, 784 hoạt động phản biện; cấp huyện tổ chức
6.404 cuộc giám sát, 4.403 hoạt động phản biện và cấp xã tổ chức 49.564 cuộc giám sát, 25.834 hoạt động phản
biện. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân đã có 32.064 ý kiến góp ý xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền.
56
Theo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng các năm 2016, 2017, 2018, 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ƣơng
về phòng, chống tham nhũng: Đã tổ chức 147.693 lớp tập huấn, hội nghị, cuộc họp để quán triệt, giới thiệu về
phòng, chống tham nhũng với hơn 6,7 triệu lƣợt cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời dân tham gia và xuất bản
hơn 677.000 cuốn sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng. Thống kê 40 tờ báo Trung ƣơng và địa phƣơng đã có
trên 10.000 tin, bài phản ánh về đề tài phòng, chống tham nhũng.
57
Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan
bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ
Chính trị về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ngƣời phát hiện, tố giác, ngƣời đấu tranh
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám
sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ quản lý; Kết luận số 10-KL/TW, ngày
04/4/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 3 khoá X "Về tăng cƣờng sự lãnh đạo của
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Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét
xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí đƣợc chỉ đạo quyết
liệt, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, tạo bƣớc tiến mới trong phát hiện, xử lý
tham nhũng, lãng phí. Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật
2.209 cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng; trong đó có 110 cán
bộ diện Trung ƣơng quản lý cả đƣơng chức và đã nghỉ hƣu 58. Ban Chỉ đạo
Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo quyết liệt, không có
vùng cấm, không có ngoại lệ; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm
trọng, phức tạp, dƣ luận xã hội quan tâm đã đƣợc xử lý nghiêm minh, đúng
pháp luật, đã có tác dụng cảnh báo, răn đe, siết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng trong
Đảng và bộ máy Nhà nƣớc, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nƣớc
trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng 59. Việc thu hồi tài sản tham
nhũng có kết quả tích cực60. Công tác phòng, chống lãng phí đã đƣợc nhiều
cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả bƣớc đầu quan trọng 61.
Các cơ quan, đơn vị có chức năng chống tham nhũng đƣợc kiện toàn về
tổ chức, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động và tăng cƣờng quan hệ phối
hợp, nhất là các đơn vị chuyên trách thuộc Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an,
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao62, phát huy vai trò nòng cốt trong phát hiện,
đấu tranh, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng.
Các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã
tăng cƣờng hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật, tiến hành nhiều cuộc
giám sát chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 về trách
nhiệm và thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018; Luật Thƣ̣ c hành tiết kiệm , chống lãng phí ; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Luật Đấu giá tài sản; ...
58
Trong đó, có 24 Uỷ viên Trung ƣơng Đảng và nguyên Uỷ viên Trung ƣơng Đảng, 2 Uỷ viên Bộ Chính trị; 26 sĩ
quan cấp tƣớng trong Quân đội, Công an.
59
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử 44 vụ án (518 bị cáo) nghiêm trọng, phức tạp, dƣ
luận xã hội quan tâm; với 3 án tử hình, 11 án chung thân, 5 bị cáo bị phạt tù với mức án 30 năm, 414 bị cáo bị phạt
tù từ 12 tháng đến dƣới 30 năm, cải tạo không giam giữ 15 bị cáo. Điển hình nhƣ: 6 vụ án xảy ra tại Tổng Công ty
Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin); Công ty cổ phần VN Pharma; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; vụ án Phan
Văn Anh Vũ; vụ án Đinh Ngọc Hệ; vụ án Nguyễn Văn Dƣơng, Phan Sào Nam; vụ án Phạm Công Danh và đồng
phạm; vụ án AVG...
60
Năm 2016, tỉ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 26%. Năm 2017, đạt 29,4%. Năm 2018, đạt 19%.
Năm 2019, đạt 47,32%. Riêng các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp diện Ban Chỉ đạo theo
dõi, chỉ đạo đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong toả tài khoản hơn 59.000 tỉ đồng.
61
Theo báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính: Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW, ngày 18/11/2006 về chủ
trƣơng cơ cấu lại ngân sách theo hƣớng giảm tỉ trọng chi thƣờng xuyên, tăng tỉ trọng chi đầu tƣ phát triển. Việc thực
hiện mua sắm tải sản công theo phƣơng thức tập trung; sắp xếp xe ô tô công theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ,
khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công tại nhiều bộ, ngành, địa phƣơng đã phát huy hiệu quả, giảm số lƣợng xe ô tô
công, kinh phí sử dụng xe, nhân viên lái xe, tăng hiệu suất sử dụng xe, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nƣớc, dƣ
luận xã hội đồng tình. Chỉ tính riêng tiết kiệm trong chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ năm 2016 đến năm 2018 đƣợc
7.814 tỉ đồng.
62
Cục Phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ có 5 lãnh đạo cục, 5 phòng nghiệp vụ với tổng số 40
công chức; Cục C03 Bộ Công an có 7 lãnh đạo cục, 14 phòng nghiệp vụ với hơn 380 cán bộ, chiến sĩ. Vụ 5, Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao có 4 lãnh đạo vụ, 4 phòng nghiệp vụ và 24 công chức (tính đến ngày 31/12/2019)...
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phí, tiêu cực và những vấn đề liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
mà nhân dân bức xúc, dƣ luận quan tâm63 đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phƣơng,
bộ, ngành chƣa có sự chuyển biến rõ rệt. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng,
lãng phí vẫn còn hạn chế; tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng,
lãng phí trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu; tình trạng nhũng
nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chƣa đƣợc đẩy lùi.
Thể chế về quản lý kinh tế - xã hội góp phần phòng, chống tham nhũng,
lãng phí còn nhiều bất cập; cơ chế kiểm soát quyền lực đối với tổ chức và
ngƣời có chức vụ, quyền hạn chƣa đủ mạnh; việc kiểm soát tài sản, thu nhập
chƣa chặt chẽ. Tham nhũng trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm
trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội.
Công tác phòng, chống lãng phí chƣa đƣợc chú trọng đúng mức; quy định
và chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra lãng phí chƣa đầy đủ,
đồng bộ. Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe doạ sự tồn vong
của Đảng và chế độ.
10. Đổi mới phƣơng thức lãnh đạo của Đảng
Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị
tiếp tục đƣợc tăng cƣờng, nhất là với Nhà nƣớc trong điều kiện xây dựng Nhà
nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân 64; đồng thời
phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan
Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ
của nhân dân.
Việc ban hành chủ trƣơng, nghị quyết của Đảng đã bám sát thực tiễn,
phát huy dân chủ, gắn với xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện
quyết liệt. Ban Chấp hành Trung ƣơng ban hành kịp thời các nghị quyết,
quy định, kết luận để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là
các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lƣợc. Bộ Chính trị ban hành các kế
hoạch thực hiện nghị quyết 65; xác định nhiệm vụ cụ thể cho các cấp uỷ, tổ
chức đảng trực thuộc Trung ƣơng; chỉ đạo các cơ quan Nhà nƣớc bổ sung,
sửa đổi và ban hành mới các luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên
quan để thực hiện, sớm đƣa các nghị quyết vào cuộc sống.
Sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, các cấp uỷ từ
Trung ƣơng đến cơ sở đã sớm chỉ đạo kiện toàn chức danh lãnh đạo trong các

63

Đầu tƣ, khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT; quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nƣớc ngoài;
cải cách tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nƣớc; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nƣớc tại doanh nghiệp
cổ phần hoá; quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản...
64
Ban Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo xây
dựng Nhà nƣớc pháp quyền, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cƣờng quốc phòng, an ninh, mở rộng hoạt động đối
ngoại và công tác cán bộ. Quốc hội đã ban hành 44 luật, 1 pháp lệnh để thể chế hoá các nghị quyết của Đảng.
65
Trong đó có 3 kế hoạch về xây dựng Đảng: Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 về thực hiện Nghị quyết Trung
ƣơng 4; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 về thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 6; Kế hoạch số 10-KH/TW,
ngày 06/6/2018 về thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 7.
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tổ chức của hệ thống chính trị. Tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế66,
đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá
nhân, bảo đảm tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò chủ động
của các cơ quan Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội. Trách nhiệm nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo,
quản lý và ngƣời đứng đầu các cấp đƣợc phát huy. Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc;
chủ động định hƣớng thông tin tuyên truyền của Đảng và đấu tranh, phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai mạnh mẽ, rộng rãi thông tin,
tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, nhất là thông qua giải báo chí về
xây dựng Đảng mang tên "Búa Liềm Vàng" và giải "Báo chí với công tác đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Phong cách, lề lối làm việc của
nhiều cơ quan lãnh đạo từ Trung ƣơng đến cơ sở đƣợc đổi mới theo hƣớng
bám sát thực tiễn , sâu sát cơ sở . Cải cách hành chính trong Đảng đƣợc quan
tâm; việc ƣ́ng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo , chỉ đạo, điều hành
đạt kết quả bƣớc đầu.
Công tác kiểm tra, giám sát đƣợc coi trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã
sớm thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết của
Trung ƣơng khoá XII, nhất là về xây dựng, chỉnh đốn Đảng67, kịp thời tháo
gỡ khó khăn, vƣớng mắc, chấn chỉnh những nơi thực hiện chƣa tốt, đồng
thời phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả.
Mặc dù vậy, phƣơng thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị
còn chậm đổi mới, có mặt còn lúng túng. Cơ chế kiểm soát quyền lực trong
Đảng và Nhà nƣớc chƣa đầy đủ, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả chƣa cao. Việc
thể chế hoá, cụ thể hoá một số chủ trƣơng, nghị quyết của Đảng thành pháp
luật của Nhà nƣớc chƣa đầy đủ, kịp thời. Việc ban hành nghị quyết của một số
cấp uỷ, tổ chức đảng chƣa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi; việc lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức thực hiện một số nghị quyết chƣa nghiêm, hiệu quả thấp, chƣa đạt
yêu cầu đề ra. Tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo
của cấp uỷ, tổ chức đảng còn xảy ra ở một số nơi68. Công tác vận động, giáo
dục, thuyết phục đảng viên và nhân dân thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc có mặt còn hạn chế. Cải cách hành
chính trong Đảng còn chậm, chƣa đáp ứng yêu cầu.
66

Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ
công tác của cấp uỷ và ban thƣờng vụ cấp uỷ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; Quyết định số 168-QĐ/TW,
ngày 28/12/2018 của Ban Bí thƣ ban hành quy chế làm việc mẫu của tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ƣơng;
Quyết định số 162-QĐ/TW, ngày 05/12/2018 của Ban Bí thƣ ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban
cán sự đảng trực thuộc Trung ƣơng; Quy định số 202-QĐ/TW, ngày 02/8/2019 của Ban Bí thƣ về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp uỷ, ban thƣờng vụ, thƣờng trực cấp uỷ cấp huyện; các cơ quan Nhà
nƣớc cơ bản rà soát lại chức năng, nhiệm vụ theo các nghị quyết của Trung ƣơng.
67
Trong 4 năm (2016 - 2019), Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã thành lập trên 40 đoàn kiểm tra việc thực hiện nghị
quyết, chỉ thị, quy định của Trung ƣơng.
68
Một số cấp uỷ, tổ chức đảng đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu
trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm
kéo dài.
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II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ƣu điểm và nguyên nhân
Nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đƣợc Ban
Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ và các cấp uỷ, tổ chức đảng
đặc biệt chú trọng, thƣờng xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết
tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt đƣợc nhiều kết quả rõ
rệt. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng,
trong đó xây dựng Đảng đƣợc tập trung đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng đƣợc chú
trọng, tăng cƣờng. Đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, sự gƣơng mẫu của cấp trên
và ngƣời đứng đầu các cấp; phát huy dân chủ; tăng cƣờng đoàn kết, thống nhất
trong Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng
tình, ủng hộ của nhân dân. Nhiều vấn đề khó, phức tạp đặt ra và thực hiện từ
nhiều năm trƣớc nhƣng hiệu quả thấp, đến nay đã đạt đƣợc kết quả quan trọng.
Thực hiện 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, nhất là 2 nhiệm vụ trọng tâm
Đại hội XII đề ra, Ban Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã
ban hành nhiều chủ trƣơng, nghị quyết để lãnh đạo toàn diện, đồng bộ các mặt
của công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện nhất quán từ Trung ƣơng
đến cơ sở. Công tác xây dựng Đảng về chính trị đƣợc đặc biệt chú trọng; bản
lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
đƣợc nâng lên. Việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gƣơng đạt kết quả tích cực. Đấu
tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
trong nội bộ đƣợc thực hiện quyết liệt. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản
biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, rõ nét. Công tác xây
dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lƣợng đảng viên đƣợc quan tâm hơn
và có chuyển biến tích cực. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ
ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm
tra, giám sát, kỷ luật đảng đƣợc tăng cƣờng, có nhiều đổi mới, đạt kết quả
quan trọng; kỷ luật, kỷ cƣơng trong Đảng đƣợc siết chặt, pháp luật Nhà nƣớc
đƣợc đề cao. Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính
quyền có bƣớc đổi mới, hiệu quả đƣợc nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực; khối đại đoàn
kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân không
ngừng đƣợc củng cố, tăng cƣờng. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đƣợc
đẩy mạnh, có bƣớc đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt; tham
nhũng từng bƣớc đƣợc kiềm chế, ngăn chặn. Phƣơng thức lãnh đạo của Đảng
từng bƣớc đổi mới, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đƣợc nâng lên.
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Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này đã đạt được kết quả toàn
diện, trong đó nổi bật là: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sắp
xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tinh
giản biên chế của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ và ngăn chặn
tình trạng chạy chức, chạy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật
đảng, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm,
không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kết quả của công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất
quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày
nay; Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin
của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn, tạo nền tảng
vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.
Đạt được những kết quả nêu trên là do:
(1) Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Trung ƣơng và tổ chức
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả của các cấp uỷ, tổ chức đảng; giải quyết kịp
thời, có kết quả nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp nảy sinh trong thực tiễn; kiên
quyết khắc phục hạn chế, khuyết điểm; kế thừa những kinh nghiệm hay, bài
học quý và phát huy có hiệu quả những thành tựu xây dựng Đảng của 35 năm
đổi mới.
(2) Ban Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ và các cấp uỷ,
tổ chức đảng đã tăng cƣờng sự đoàn kết, thống nhất và có nhiều đổi mới
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.
(3) Đa số cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ngƣời đứng đầu đã
nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tăng
cƣờng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.
(4) Phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các
tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị.
(5) Các cơ quan tham mƣu của Đảng, Nhà nƣớc đã chủ động, tích cực
tham mƣu, hƣớng dẫn, thƣờng xuyên kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó
khăn, vƣớng mắc trong thực tiễn.
2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
Việc thể chế hoá, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm; tổ
chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Công tác tƣ tƣởng còn có mặt hạn chế, thiếu
kịp thời, tính thuyết phục chƣa cao. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của
Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động,
thiếu sắc bén, tính chiến đấu chƣa cao. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu
lý luận chƣa đáp ứng yêu cầu, một số vấn đề mới, khó, phức tạp chƣa đƣợc
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làm sáng tỏ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chƣa tiên phong, gƣơng mẫu; tình
trạng suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn
biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Tự phê bình
và phê bình ở nhiều nơi còn hình thức. Thực hiện trách nhiệm nêu gƣơng, nhất
là của ngƣời đứng đầu chƣa lan toả sâu rộng.
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
hoạt động ở một số nơi thực hiện thiếu quyết liệt, chƣa đạt mục tiêu đề ra.
Tinh giản biên chế chƣa thực sự gắn với nâng cao chất lƣợng và cơ cấu lại
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp, chƣa đƣợc củng cố kịp thời. Chính sách
cán bộ chƣa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc;
chƣa có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám
chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Công tác kiểm tra ở một số
nơi chƣa thƣờng xuyên, quyết liệt, thiếu trọng tâm, trọng điểm; công tác giám
sát còn hẹp về phạm vi, đối tƣợng, kết quả chƣa thực chất. Công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí ở một số địa phƣơng, bộ, ngành còn hạn chế;
tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác dân vận có mặt
còn hạn chế; việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là đối với địa bàn
phức tạp chƣa kịp thời, sâu sát. Phƣơng thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ
thống chính trị còn chậm đổi mới, có mặt còn lúng túng. Việc đổi mới nội dung,
phƣơng thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
ở một số nơi chƣa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.
Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan,
nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan:
(1) Một số cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chƣa nhận thức
đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng trong tình hình mới; việc quán triệt các nghị quyết của Đảng ở một
số nơi chƣa kịp thời, sâu sắc.
(2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số cấp uỷ, tổ
chức đảng chƣa chủ động, sâu sát, thiếu quyết liệt; chƣa coi trọng việc tự
kiểm tra, xử lý vi phạm. Một số nơi, ngƣời đứng đầu chƣa phát huy hết trách
nhiệm, thiếu bản lĩnh, chƣa gƣơng mẫu, còn thụ động, né tránh, trông chờ
vào chỉ đạo, hƣớng dẫn của cấp trên.
(3) Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc
tập trung dân chủ ở một số nơi chƣa nghiêm, thậm chí còn vi phạm, mất đoàn
kết nội bộ. Kiểm soát quyền lực còn lúng túng, hiệu quả thấp.
(4) Sự phối hợp giữa một số cấp uỷ với đảng đoàn, ban cán sự đảng có
lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, hiệu quả chƣa cao. Việc phân định trách nhiệm của
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ngƣời đứng đầu trong mối quan hệ với cấp uỷ và tập thể lãnh đạo cơ quan,
đơn vị chƣa rõ; chƣa phát huy đúng mức vai trò của cá nhân trong tập thể.
(5) Việc xây dựng, phát huy vai trò của các cơ quan tham mƣu về công
tác xây dựng Đảng có lúc, có nơi chƣa đƣợc quan tâm đúng mức; một bộ phận
cán bộ tham mƣu chƣa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
3. Một số bài học kinh nghiệm
Một là, nâng cao bản lĩnh chính trị; kiên định, vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các
nguyên tắc của Đảng; kịp thời tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để đổi mới
sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ; đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện cơ
hội chính trị.
Hai là, phải đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động
trong Đảng, trƣớc hết trong Ban Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chí nh trị , Ban Bí
thƣ, lãnh đạo chủ chốt và cấp uỷ các cấp. Ngƣời đứng đầu các cấp phải thực sự
mẫu mực, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích của
Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên hết, trƣớc hết. Thƣờng xuyên tăng
cƣờng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò
của nhân dân và thật sự dựa vào dân để xây dựng Đảng.
Ba là, phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ
"then chốt" của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của
Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân
tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lƣợc và ngƣời đứng đầu thật
sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân.
Bốn là, xây dựng Đảng phải gắn kết chặt chẽ với lãnh đạo phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ động, tích cực hội nhập
quốc tế. Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng và
chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản, chiến lƣợc, lâu
dài; chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thƣờng xuyên, cấp bách; đồng
thời, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá.
Năm là, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải có quyết tâm
chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cách làm bài bản, dân chủ, chắc
chắn và có bƣớc đi phù hợp; kiên trì, cầu thị, lắng nghe; không cầu toàn, không
chủ quan nóng vội, mất cảnh giác và không tự mãn với thành tích đạt đƣợc. Đối
với những việc mới, khó, phức tạp thì tiến hành thí điểm, vừa làm, vừa rút kinh
nghiệm, tìm ra cách làm phù hợp, hiệu quả nhất để nhân rộng.
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III- PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC
XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến rất
nhanh, phức tạp, khó dự báo. Sau 35 năm đổi mới, đất nƣớc ta đã đạt đƣợc
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế, sức mạnh tổng hợp và uy
tín trên trƣờng quốc tế đƣợc nâng lên. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của
Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trƣớc nhiều khó khăn, thách thức: Bốn nguy
cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn; các mối đe doạ
độc lập, chủ quyền, lợi ích chiến lƣợc của đất nƣớc, nhất là trên Biển Đông;
vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trƣờng, dịch
bệnh, cạn kiệt tài nguyên, xu hƣớng già hoá dân số; tình trạng suy thoái, "tự
diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; sự chống, phá quyết liệt của các
thế lực thù địch, các tổ chức phản động...
Tình hình nêu trên sẽ tác động mạnh, nhiều chiều đến công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, phải đặc biệt coi
trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững
mạnh, lãnh đạo đất nƣớc phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.
1. Phƣơng hƣớng
Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin,
tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội và đƣờng lối đổi mới của Đảng. Tăng cƣờng công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ;
nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng
và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nƣớc. Tăng cƣờng đoàn kết, thống
nhất trong Đảng, trƣớc hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ, Ban Chấp hành
Trung ƣơng. Nâng cao hiệu quả công tác tƣ tƣởng, tạo sự thống nhất trong
Đảng, đồng thuận trong xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn,
đẩy lùi suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
"tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu
tranh bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lƣợc và ngƣời
đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng,
hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ
những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm các trƣờng hợp
vi phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật
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đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy
lùi tham nhũng, lãng phí. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức cơ sở đảng và chất lƣợng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong,
gƣơng mẫu, gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân của cán bộ, đảng
viên. Tăng cƣờng hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân,
củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tiếp
tục đổi mới mạnh mẽ phƣơng thức lãnh đạo của Đảng.
2. Nhiệm vụ, giải pháp
Để thực hiện phƣơng hƣớng nêu trên, cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả
các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:
2.1. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị
Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, không ngừng
vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Kiên định
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đƣờng lối đổi mới vì
mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kiên định
những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng.
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; giữ
vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Tiếp tục nâng cao lập trƣờng, bản
lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên,
trƣớc hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lƣợc.
Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định; thực hành dân chủ gắn
liền với tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng của Đảng.
Phát huy vai trò tiên phong, gƣơng mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là
ngƣời đứng đầu. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả chủ nghĩa
cơ hội, xét lại, giáo điều, bảo thủ, bè phái, những biểu hiện suy thoái, "tự diễn
biến", "tự chuyển hoá".
Đổi mới và nâng cao chất lƣợng công tác hoạch định đƣờng lối, chủ
trƣơng của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nƣớc trong tình hình mới.
Coi trọng nâng cao năng lực dự báo và ứng phó với các thách thức, diễn biến
rất nhanh, khó lƣờng của tình hình. Khi hoạch định đƣờng lối, chủ trƣơng,
giải pháp phải bám sát và xuất phát từ thực tiễn, đánh giá tác động, cân đối,
bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Kiên quyết khắc phục
những yếu kém, trì trệ, né tránh trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều
hành và tổ chức thực hiện chủ trƣơng, nghị quyết; kiểm tra, giám sát chặt
chẽ, xác định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân.
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2.2. Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng
Công tác tƣ tƣởng phải kết hợp giữa "xây" và "chống", lấy "xây" là nhiệm
vụ cơ bản, chiến lƣợc, lâu dài, làm cho tƣ tƣởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào
toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo
những tƣ tƣởng lạc hậu, đẩy lùi những sai trái. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội
dung, phƣơng thức công tác tƣ tƣởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính
chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lƣợng tuyên
truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh.
Tuyên truyền sâu rộng đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nƣớc gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nƣớc
nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong Đảng và
nhân dân. Đổi mới và triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tƣ tƣởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn
biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa
cá nhân, tệ quan liêu, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi
với làm trong cán bộ, đảng viên.
Dự báo sát, chủ động nắm chắc tình hình tƣ tƣởng, kịp thời xử lý thông
tin, định hƣớng dƣ luận xã hội bảo đảm sự thống nhất tƣ tƣởng trong Đảng,
đồng thuận trong xã hội. Tăng cƣờng bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng,
kiên quyết và thƣờng xuyên đấu tranh, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai
trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin chính xác, khách quan, đúng định
hƣớng để phòng, chống "diễn biến hòa bình", thông tin xấu, độc trên Internet,
mạng xã hội. Tăng cƣờng quản lý và định hƣớng hoạt động của các cơ quan
báo chí; tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng
viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh
thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ; phát huy hơn
nữa vai trò của văn học , nghệ th uật trên mặt trận tƣ tƣởng ; đẩy mạnh ƣ́ng
dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền, bảo đảm
an ninh tƣ tƣởng trên môi trƣờng không gian mạng.
Nâng tầm tƣ duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đƣờng lối,
chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. Tổng kết thực tiễn
40 năm đổi mới để bổ sung, phát triển lý luận của Đảng. Tiếp tục bổ sung, phát
triển hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đƣờng lên chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam. Củng cố các cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng
và Nhà nƣớc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu các vấn đề lý luận khó ,
phƣ́c tạp phát sinh tƣ̀ thƣ̣c tiễn ho ặc tồn tại trong thời gian dài ; nhƣ̃ng vấn đề
chƣa rõ về cơ sở lý luận , còn có nhiều ý kiến khác nhau , mạnh dạn cho thí
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điểm, tổng kết kịp thời để có kết luận nhằm thống nhất về mặt nhận thƣ́c ; tạo
cơ chế , môi trƣờng thuận lợi và bố trí nguồn lƣ̣c cần thiết cho nghiên cƣ́u lý
luận. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt
động của các cơ quan nghiên cứu lý luận; đầu tƣ xây dựng, phát triển đội ngũ
cán bộ lý luận; có cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ các chuyên gia
đầu ngành.
Đổi mới căn bản nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp giáo dục lý luận
chính trị theo hƣớng khoa học, sáng tạo và hiện đại; đƣa việc bồi dƣỡng lý
luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ
lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp đi vào nền nếp, nâng cao chất lƣợng, hiệu
quả và phù hợp với từng đối tƣợng. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý
luận với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính
trị; khắc phục tình trạng ngại học, lƣời học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng
viên. Tập trung xây dựng, củng cố, thƣờng xuyên bồi dƣỡng nâng cao phẩm
chất, năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên; kiện toàn, nâng
cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trƣờng chính trị.
2.3. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức
Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 khoá XI, Nghị
quyết Trung ƣơng 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập
và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp
mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tƣ tƣởng
chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong
nội bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ Trung ƣơng đến chi bộ;
cấp uỷ cấp trên chủ động gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ở những
nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển
hoá"; coi trọng kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù
hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc để làm cơ
sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dƣỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi
ứng xử trong công việc hàng ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng,
làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình,
luôn vững vàng trƣớc mọi khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật
chất, tiền tài, danh vọng; đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ
nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ.
Nâng cao ý thức tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thƣờng
xuyên "tự soi", "tự sửa" và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của ngƣời đảng
viên. Kịp thời biểu dƣơng những điển hình tiên tiến, những tấm gƣơng sáng
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về đạo đức, lối sống; đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện lệch lạc và xử lý
nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống.
Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gƣơng của cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ có chức vụ càng cao
càng phải gƣơng mẫu. Nêu gƣơng phải thực sự trở thành một nội dung quan
trọng trong phƣơng thức lãnh đạo của Đảng. Coi trọng công tác kiểm tra,
giám sát trong Đảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của báo chí và
nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên.
Kết hợp giữa giữ vững kỷ luật, kỷ cƣơng của Đảng, đề cao pháp luật của
Nhà nƣớc với giáo dục, bồi dƣỡng nhân cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ,
đảng viên. Thực hiện có hiệu quả việc giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu
dƣỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là ngƣời đứng
đầu và cán bộ chủ chốt.
2.4. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả
hoạt động của hệ thống chí nh trị
Tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong
các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là ngƣời đứng đầu về đổi mới, sắp xếp tổ chức
bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lƣợng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức, tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ
thống chính trị. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị;
xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các tổ chức
trong hệ thống chính trị, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ
phát triển mới. Đẩy mạnh việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và xã
hội hoá các dịch vụ công ở những nơi có đủ điều kiện.
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng
yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Hoàn thiện thể chế,
bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa pháp luật của Nhà nƣớc với quy định của
Đảng. Đánh giá, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng theo ngành, lĩnh vực và
những nơi có đặc điểm riêng.
Sơ kết, tổng kết những mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình
mới có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp
huyện, cấp xã và nghiên cứu triển khai thực hiện ở cấp tỉnh theo lộ trình phù
hợp với quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính các cấp.
Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lựa
chọn, đánh giá, sàng lọc khách quan để nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ,
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công chức, viên chức. Làm tốt công tác tƣ tƣởng; giải quyết kịp thời chế độ,
chính sách đối với các trƣờng hợp do ảnh hƣởng trong quá trình sắp xếp tổ
chức bộ máy, tinh giản biên chế.
2.5. Củng cố , nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ
đảng viên
Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ
sở. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ
công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lƣợng và
thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ cơ sở.
Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ
công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở, nhất là bí thƣ cấp uỷ. Thực
hiện chủ trƣơng bí thƣ cấp uỷ đồng thời là thủ trƣởng của cơ quan, đơn vị;
cơ bản thực hiện mô hình bí thƣ cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân
dân, bí thƣ cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân ở những nơi đủ
điều kiện; bí thƣ chi bộ đồng thời là trƣởng thôn, tổ trƣởng tổ dân phố hoặc
trƣởng ban công tác mặt trận.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ; tăng cƣờng kiểm
tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc
sinh hoạt đảng. Nghiên cứu, hƣớng dẫn thực hiện thí điểm việc tổ chức sinh
hoạt đảng theo tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên. Thực hiện nghiêm
túc, hiệu quả tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lƣợng tổ chức
đảng, đảng viên hằng năm.
Tăng cƣờng công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, bồi dƣỡng lý tƣởng,
nhân sinh quan cách mạng cho đảng viên. Nâng cao chất lƣợng kết nạp đảng
viên, chú trọng phát hiện, bồi dƣỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ƣu tú,
trƣởng thành trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, trong lực lƣợng vũ
trang, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Đẩy mạnh phát triển về
số lƣợng, nâng cao chất lƣợng đảng viên ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo theo phƣơng châm "Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên". Tăng
cƣờng công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; thƣờng xuyên rà soát,
sàng lọc đƣa những đảng viên không còn đủ tƣ cách ra khỏi Đảng. Thƣờng
xuyên rà soát, đơn giản hoá quy trình, thủ tục trong công tác quản lý đảng viên.
2.6. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các c ấp, nhất là cấp chiến
lược và người đứng đầu; làm tốt công tác bảo vệ chí nh trị nội bộ
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lƣợc đủ
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp
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liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Coi trọng đánh giá chất lƣợng,
hiệu quả, sản phẩm thực tế theo chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao và đề cao trách
nhiệm ngƣời đứng đầu. Chú trọng cơ cấu hợp lý, sớm phát hiện, đào tạo, bồi
dƣỡng cán bộ trẻ, nữ, ngƣời dân tộc thiểu số ở các cấp, nhất là ở cơ sở.
Giữ vững kỷ luật, kỷ cƣơng trong thực thi công vụ; đồng thời, có cơ chế
khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm,
dám chịu trách nhiệm, dám đƣơng đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt
trong hành động, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.
Tiếp tục hoàn thiện thể chế Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, cải cách thủ
tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về công tác cán bộ. Kiểm
soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu của công tác cán bộ, nhất là đối với
ngƣời đứng đầu cấp uỷ đồng thời là thủ trƣởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch uỷ
ban nhân dân. Giữ vững kỷ luật, kỷ cƣơng; tăng cƣờng kiểm tra, giám sát,
chống chạy chức, chạy quyền. Không để lọt những ngƣời không xứng đáng,
không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham
vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhƣng cũng
không để sót những cán bộ thực sự có đức, có tài. Kiên quyết đấu tranh với
các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ. Xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ
luật của Đảng với kỷ luật của Nhà nƣớc và xử lý bằng pháp luật đối với cán
bộ vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hƣu.
Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phát hiện, lựa chọn, thu hút, trọng dụng nhân tài
và cơ chế đánh giá cán bộ. Mở rộng việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
cấp vụ, sở, phòng trong hệ thống chính trị. Thí điểm chủ trƣơng ngƣời đứng
đầu lựa chọn, giới thiệu với cấp có thẩm quyền để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó
của mình; bí thƣ cấp uỷ giới thiệu để bầu uỷ viên ban thƣờng vụ và chịu trách
nhiệm về việc giới thiệu; giao quyền cho ngƣời đứng đầu bổ nhiệm, miễn nhiệm
đối với cấp trƣởng cấp dƣới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định đó.
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn
đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả
Chiến lƣợc quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài; Chƣơng trình quốc gia
về đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ.
Tăng cƣờng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị
và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có
hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lƣ̣c thù đị ch
, tổ chức phản
động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Bảo vệ Cƣơng lĩnh, Điều lệ Đảng,
đƣờng lối, chủ trƣơng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ
Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị. Kiên
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quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tƣ tƣởng cục
bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", lợi dụng các phƣơng tiện thông tin đại chúng,
Internet, mạng xã hội... để xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ.
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng "trung
thành, trung thực, trong sáng, gƣơng mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp", nhất là
cán bộ tham mƣu cấp chiến lƣợc, chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới. Chú trọng lựa chọn và bố trí đúng ngƣời
đứng đầu cơ quan tham mƣu, giúp việc cấp uỷ các cấp. Đẩy mạnh và nâng
cao chất lƣợng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, tạo bƣớc phát triển
mới lý luận về công tác xây dựng Đảng.
2.7. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra,
giám sát, kỷ luật đảng
Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết
tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.
Xây dựng và hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình nhằm siết chặt kỷ luật,
kỷ cƣơng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật
đảng. Cải tiến, đổi mới phƣơng pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra,
giám sát, kỷ luật đảng, bảo đảm khách quan, dân chủ, đồng bộ, thống nhất,
chặt chẽ, khả thi. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, ngƣời đứng đầu,
cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực, nơi ngƣời dân có
nhiều bức xúc, dƣ luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm
minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Kết hợp kiểm tra, giám sát thƣờng
xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất và kiểm tra
dấu hiệu vi phạm; coi trọng tự kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức
đảng. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mƣu, giúp
việc cấp uỷ trong việc chấp hành Cƣơng lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ
trƣơng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.
Nâng cao khả năng dự báo về những hành vi vi phạm của tổ chức đảng,
đảng viên trong điều kiện kinh tế thị trƣờng, hội nhập quốc tế ngày càng sâu,
rộng và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ để đề ra các chủ
trƣơng, biện pháp phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ
xa, từ sớm.
Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của cấp uỷ, uỷ ban
kiểm tra các cấp, coi trọng giám sát theo chuyên đề. Chủ động nắm chắc
tình hình hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh
đạo, quản lý và ngƣời đứng đầu các cấp, các ngành, địa phƣơng, cơ quan,
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đơn vị để ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ
tích tụ thành sai phạm lớn. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng
cấp trên đối với cấp dƣới.
Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của
Đảng với thanh tra, kiểm toán nhà nƣớc và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ
quan bảo vệ pháp luật. Tăng cƣờng sự phối hợp giám sát của Đảng với
giám sát của Nhà nƣớc và của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã
hội để phát huy sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực giám sát, tránh
chồng chéo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực.
2.8. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa
vào nhân dân để xây dựng Đảng
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, của các cấp uỷ
đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận. Tăng cƣờng đổi mới, nâng cao
hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan đảng, nhà nƣớc và cả hệ thống
chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.
Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự "gần dân, tin dân, trọng dân,
hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân"; thực hiện tốt
phong trào thi đua "Dân vận khéo". Tăng cƣờng phối hợp, thực hiện quy chế
công tác dân vận của hệ thống chính trị; hoàn thiện cơ chế và nâng cao hiệu
quả phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan
Đảng, Nhà nƣớc và chính quyền các cấp. Chú trọng công tác dân vận đối với
đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài.
Chăm lo, đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận.
Nâng cao chất lƣợng công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đa dạng hoá các hình
thức tổ chức và phƣơng thức tập hợp, vận động, nắm bắt kịp thời tâm tƣ,
nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phù hợp với
biến đổi cơ cấu xã hội trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ
nghĩa.
Kịp thời thể chế hoá đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng về công tác dân
vận thành pháp luật của Nhà nƣớc. Tiếp tục cụ thể hoá phƣơng châm: Dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hƣởng. Lãnh đạo
thể chế hoá Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nhằm phát
huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình xây dựng, bảo vệ
và phát triển đất nƣớc. Nghiên cứu, ban hành cơ chế để nhân dân tham gia
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xây dựng đội ngũ cán bộ. Tích cực đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện
các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.
Đổi mới và đẩy mạnh công tác vận động nhân dân thực hiện đƣờng lối,
chủ trƣơng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân; đồng thời chống các biểu
hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức, mị dân. Phát huy quyền làm chủ
của nhân dân và quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân. Thực hiện nghiêm,
có hiệu quả các quy định về dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại với
nhân dân giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân và
xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân,
các vụ khiếu kiện đông ngƣời, vƣợt cấp, kéo dài, không để hình thành các
điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội.
2.9. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí
với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.
Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý
nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí và bao che, dung
túng, tiếp tay, cho tham nhũng, lãng phí không có vùng cấm, không có ngoại
lệ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân;
thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tƣ tƣởng, tổ chức, hành chính, kinh
tế, hình sự trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Coi phòng,
chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự
thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trƣớc hết là sự gƣơng mẫu,
quyết liệt của ngƣời đứng đầu cấp uỷ, địa phƣơng, cơ quan, đơn vị. Kiên trì
giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đức tính liêm
khiết, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí.
Khẩn trƣơng xây dựng, hoàn thiện và kịp thời khắc phục những bất cập
trong các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế - xã
hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nhất là các quy định về kiểm soát
quyền lực, trách nhiệm giải trình bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.
Quy định rõ trách nhiệm của ngƣời đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý
tham nhũng, lãng phí và bảo vệ ngƣời tích cực đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm những ngƣời lợi dụng chống tham nhũng để
vu khống, gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Kiểm soát có hiệu quả tài
sản, thu nhập của ngƣời có chức vụ, quyền hạn; đẩy mạnh thanh toán không
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dùng tiền mặt; từ đó hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để tiến tới không
thể tham nhũng.
Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ
án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham
nhũng. Kịp thời xử lý, điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có
biểu hiện tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, vòi
vĩnh, gây phiền hà ngƣời dân, doanh nghiệp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ
máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị chuyên
trách có chức năng phòng, chống tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt
động của thanh tra, kiểm toán nhà nƣớc, kiểm tra Đảng với hoạt động điều tra,
truy tố, xét xử, phát hiện, xử lý tham nhũng. Từng bƣớc mở rộng hoạt động
phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngoài khu vực nhà nƣớc; tăng cƣờng và
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ
quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ
quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí. Từ đó nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng
phí, để không dám tham nhũng, lãng phí.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lƣơng, nâng cao thu nhập
và có chính sách nhà ở, bảo đảm cuộc sống để cán bộ, công chức, viên chức
yên tâm công tác.
2.10. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối
với hệ thống chính trị trong điều kiện mới
Đổi mới mạnh mẽ phƣơng thức lãnh đạo của Đảng theo hƣớng nâng cao
năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lƣợc trong hoạch định đƣờng lối, chủ trƣơng;
khắc phục tình trạng ban hành nghị quyết chƣa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi.
Đồng thời nâng cao năng lực thể chế hoá, cụ thể hoá đƣờng lối, chủ trƣơng của
Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ thể chế hoá và thực hiện có hiệu quả
Cƣơng lĩnh, đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng
cao chất lƣợng lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tƣ pháp. Tiếp tục đổi
mới phƣơng thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, đồng
thời tôn trọng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, vai trò, tính tự chủ, năng
động sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Khắc
phục tình trạng bao biện, làm thay, hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng.
Các tổ chức đảng và đảng viên nhất là tổ chức, đảng viên hoạt động
trong các cơ quan nhà nƣớc phải gƣơng mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật,
nêu cao vai trò tiên phong, gƣơng mẫu trong thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng
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của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. Quy định cụ thể quyền hạn,
trách nhiệm của ngƣời đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp uỷ, tổ chức
đảng với ngƣời đứng đầu, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh
đạo, cá nhân phụ trách.
Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát gắn với coi trọng việc sơ kết,
tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở
các cấp. Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận về Đảng cầm quyền; thể chế hoá, cụ
thể hoá mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, Nhà nƣớc quản lý, nhân dân làm chủ".
Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hƣớng nâng cao tính giáo
dục, thuyết phục, tính chiến đấu, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng
thuận trong nhân dân để thực hiện hiệu quả đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc dƣới sự lãnh đạo của Đảng.
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định
về trách nhiệm nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên, trƣớc hết là ngƣời đứng đầu
cấp uỷ, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo,
phƣơng pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ
Trung ƣơng tới cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung rà soát hệ
thống các văn bản của Đảng bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ
thống chính trị; sửa đổi, bổ sung các văn bản có quy định chồng chéo, mâu
thuẫn và huỷ bỏ những văn bản không còn phù hợp. Tăng cƣờng ứng dụng có
hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng.
3. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá
Cùng với việc thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải
pháp nêu trên, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả
ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá sau:
Ba nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả
tình trạng suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
"tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm
theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định
về trách nhiệm nêu gƣơng. (2) Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lƣợng,
hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là
cấp chiến lƣợc, ngƣời đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ. (3) Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bƣớc hoàn thiện
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
hoạt động.
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Ba giải pháp đột phá là: (1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán
bộ. (2) Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng đi đôi với tạo môi
trƣờng đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.
(3) Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan
liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cƣờng kiểm tra, giám
sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.
Phần thứ hai
TỔNG KẾT THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII
I- KẾT QUẢ VIỆC THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

Sau Đại hội XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ƣơng đã ban hành Quy
định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số
30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 thi hành Chƣơng VII và Chƣơng VIII Điều lệ
Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Ban Bí thƣ đã ban hành
Hƣớng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20/9/2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành
Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ
quan tham mƣu, giúp việc ở Trung ƣơng nghiên cứu, trình Trung ƣơng bổ
sung, sửa đổi và ban hành nhiều quy định, hƣớng dẫn có liên quan nhằm khắc
phục vƣớng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng. Việc thi hành các nội
dung của Điều lệ Đảng đã đƣợc các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai thực hiện
nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực và đạt đƣợc những kết quả toàn diện, rõ
rệt. Cụ thể:
1. Về đảng viên (Chƣơng I)
Trên cơ sở Điều lệ Đảng, căn cứ vào tình hình thực tiễn của công tác xây
dựng Đảng, Ban Chấp hành Trung ƣơng đã xây dựng và ban hành Quy định
thi hành Điều lệ Đảng, tạo thuận lợi cho việc thi hành Điều lệ Đảng nói
chung và triển khai thực hiện công tác đảng viên nói riêng. Bộ Chính trị, Ban
Bí thƣ tiếp tục cụ thể hoá nhiều nội dung về công tác đảng viên và quản lý
đảng viên; nâng cao chất lƣợng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đƣa
những đảng viên không còn đủ tƣ cách ra khỏi Đảng; về kết nạp đảng viên
đối với ngƣời theo tôn giáo; kết luận một số vấn đề về đảng viên làm kinh tế
tƣ nhân; về xác định tuổi của đảng viên; về việc kết nạp ngƣời vi phạm chính
sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng69... Các cơ quan tham mƣu,
69

Bộ Chính trị ban hành: Quy định số 06-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối
với ngƣời theo tôn giáo và đảng viên là ngƣời theo tôn giáo, tham gia sinh hoạt tôn giáo; Kết luận số 29-KL/TW,
ngày 31/01/2018 về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng
khoá X về đảng viên làm kinh tế tƣ nhân.
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giúp việc ở Trung ƣơng tăng cƣờng tham mƣu nghiệp vụ công tác đảng viên,
nhất là về nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên
dự bị thành đảng viên chính thức, kết nạp đảng viên ở những nơi chƣa có tổ
chức đảng70... Nhìn chung, các quy định về đảng viên, công tác quản lý đảng
viên cơ bản phù hợp và đáp ứng tình hình thực tế, đƣợc các cấp uỷ, tổ chức
đảng triển khai thực hiện nghiêm túc.
Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác phát triển đảng viên tiếp tục đƣợc
cấp uỷ các cấp quan tâm lãnh đạo thực hiện đạt kết quả tích cực. Từ đầu
nhiệm kỳ đến ngày 31/12/2019, toàn Đảng đã kết nạp 790.150 đảng viên.
Nhiều tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng có tỉ lệ kết nạp đảng
viên tăng bình quân hàng năm cao71. Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục
kết nạp đảng viên cơ bản đƣợc tuân thủ nghiêm túc. Việc kết nạp lại ngƣời
vào Đảng, kết nạp đảng viên trong một số trƣờng hợp đặc biệt đƣợc các cấp
uỷ xem xét thận trọng, khách quan, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục. Hầu hết
đảng viên mới kết nạp đều có ý chí rèn luyện, chấp hành nghiêm chỉnh
Cƣơng lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nƣớc; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, phát huy tốt vai trò tiên phong, gƣơng mẫu, đi
đầu trong các hoạt động ở cơ sở.
Tại thời điểm 31/12/2019, toàn Đảng có 5.156.953 đảng viên72; cơ cấu
đảng viên chuyển biến theo hƣớng tích cực, tỉ lệ đảng viên trẻ, nữ, ngƣời dân
tộc thiểu số, ngƣời theo tôn giáo ngày càng tăng73.
Cùng với việc quan tâm phát triển đảng viên mới, các cấp uỷ, tổ chức
đảng chú trọng và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lƣợng đội ngũ đảng
viên. Nhiều cấp uỷ đã cụ thể hoá tiêu chuẩn của ngƣời vào Đảng phù hợp
với đặc điểm, tình hình của địa phƣơng, cơ quan, đơn vị. Trình độ học vấn,
chuyên môn, nghiệp vụ của đảng viên, nhất là của số đảng viên kết nạp

Ban Bí thƣ ban hành: Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 về nâng cao chất lƣợng kết nạp đảng viên và rà soát,
sàng lọc, đƣa những đảng viên không còn đủ tƣ cách ra khỏi Đảng; Quy định số 05-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 về
việc kết nạp ngƣời vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng; Thông báo kết luận số 13-TB/TW,
ngày 17/8/2016 về xác định tuổi của đảng viên...
70
Ban Tổ chức Trung ƣơng ban hành Hƣớng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 về nghiệp vụ công tác đảng
viên...
71
Hậu Giang (14,7%); Vĩnh Phúc (14%); Đảng uỷ ngoài nƣớc (10,1%); Bắc Ninh (8,9%); Lào Cai (8,8%); Ninh
Bình (7,5%); Bà Rịa - Vũng Tàu (7,5%); Quân uỷ Trung ƣơng (6,1%); Gia Lai (6,0%); Thái Nguyên (5,5%); Bạc
Liêu (3,4%); Cao Bằng (3,3%); Cần Thơ (3,1%)...
72
Trong đó: Ở xã, phƣờng, thị trấn có 3.302.243 đảng viên (64%); ở các cơ quan đảng, nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp có 794.282 đảng viên (15,4%); ở các tổ chức đảng trong Quân đội,
Công an có 605.565 đảng viên (12%); ở các doanh nghiệp, hợp tác xã là 422.381 đảng viên (8%); ở các tổ chức
đảng ngoài nƣớc có 12.209 đảng viên (0,2%), ở cơ sở khác 20.273 đảng viên (0,4%).
73
Trong số 790.150 đảng viên mới đƣợc kết nạp, 67,67% là đoàn viên, 43,72% là nữ, 5,8% là công nhân, 12,2% là
nông dân, 23,5% là học sinh, sinh viên, 15,35% là ngƣời dân tộc thiểu số.
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trong nhiệm kỳ này đƣợc nâng lên 74. Số đảng viên đủ tƣ cách hoàn thành
nhiệm vụ trở lên theo đánh giá chất lƣợng đảng viên hằng năm chiếm tỉ lệ cao.
Quy định của Điều lệ Đảng về nhiệm vụ của đảng viên cơ bản đƣợc chấp
hành nghiêm túc. Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng đã cụ thể hoá việc phân công
nhiệm vụ cho đảng viên bằng những hình thức phù hợp với năng lực của đảng
viên và điều kiện cụ thể của từng địa phƣơng, cơ quan, đơn vị, góp phần tăng
cƣờng quản lý và đánh giá đảng viên chặt chẽ, chính xác hơn. Ý thức trách
nhiệm, vai trò tiên phong, gƣơng mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ
đƣợc phân công có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều nơi đã làm tốt việc phân
công cấp uỷ viên theo dõi, phụ trách các tổ chức đảng cấp dƣới, trực tiếp dự
sinh hoạt chi bộ; nhiều chi bộ đã phân công đảng viên theo dõi, phụ trách hộ
gia đình.
Hầu hết các cấp uỷ, tổ chức đảng đã bảo đảm quyền của đảng viên theo
quy định của Điều lệ Đảng, trong đó có quyền đƣợc thông tin và thảo luận các
vấn đề về Cƣơng lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng;
biểu quyết công việc của Đảng; ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các
cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ƣơng; phê bình, chất
vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ
chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu đƣợc trả
lời; trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi
hành kỷ luật đối với mình; khiếu nại về quyết định kỷ luật đối với mình.
Quyền dân chủ của đảng viên đƣợc phát huy trong ban hành các nghị quyết
của tổ chức đảng. Đảng viên đƣợc thảo luận, tham gia ý kiến trƣớc khi biểu
quyết các công việc của Đảng, góp phần bảo đảm cho tổ chức và chế độ sinh
hoạt của Đảng ngày càng dân chủ và thực chất hơn; đồng thời, giúp đảng viên
kịp thời nắm bắt tốt hơn đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nƣớc và các nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng, cơ quan, đơn vị.
Công tác quản lý đảng viên có đổi mới. Thủ tục cho đảng viên đƣợc
giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng chặt chẽ hơn. Việc chuyển sinh hoạt
đảng, nhất là chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài nƣớc đƣợc đơn giản hoá nhƣng
vẫn bảo đảm đúng nguyên tắc và tạo thuận lợi cho đảng viên. Việc giải quyết
đảng tịch đƣợc Trung ƣơng hƣớng dẫn cụ thể hơn và đƣợc các cấp uỷ thực
hiện nghiêm túc; trong quá trình giải quyết đảng tịch có sự phối hợp chặt chẽ
giữa cấp trên và cấp dƣới, một số trƣờng hợp đặc biệt khó khăn, cấp tỉnh, cấp
huyện đã trực tiếp về chi bộ, cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên đang sinh hoạt hoặc
đã từng sinh hoạt nắm tình hình và giải quyết kịp thời.
Hạn chế:
74

Tính đến ngày 31/12/2019, có 2.353.965 đảng viên có trình độ đại học và cao đẳng (tăng 34,59% so với cùng kỳ
năm 2014); 213.966 đảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên (tăng 81,29% so với cùng kỳ năm 2014). Trong số
790.150 đảng viên mới đƣợc kết nạp từ đầu nhiệm kỳ, 56% có trình độ từ đại học trở lên.
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Một số nơi, còn tình trạng kết nạp ngƣời chƣa đủ tiêu chuẩn, điều kiện,
ngƣời có động cơ không đúng đắn vào Đảng 75; còn có biểu hiện chạy theo số
lƣợng, chƣa coi trọng đúng mức chất lƣợng, chƣa quan tâm đúng mức đến
việc giáo dục quần chúng, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị. Việc kết nạp
đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nƣớc, ở vùng sâu, vùng
xa, biên giới, hải đảo, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo... vẫn
còn nhiều khó khăn. Việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng của một số đảng bộ chƣa
thực sự phù hợp với thực tế.
Vướng mắc, bất cập:
Điều lệ Đảng quy định ngƣời đƣợc kết nạp vào Đảng phải trải qua thời
kỳ dự bị mƣời hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ
dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức
giúp đảng viên đó phấn đấu, rèn luyện, tiến bộ. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ
xét công nhận đảng viên chính thức từng ngƣời một và biểu quyết nhƣ khi xét
kết nạp; nếu không đủ tƣ cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm
quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị. Việc áp dụng quy
định này ở một số cấp uỷ, tổ chức đảng không thống nhất đối với các trƣờng
hợp đảng viên dự bị bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo nhƣng chƣa đến mức xoá
tên khi xét chuyển đảng viên chính thức.
Quy định về điều kiện của ngƣời giới thiệu, giúp đỡ quần chúng vào
Đảng trong thực tế đang gặp một số vƣớng mắc trong Đảng bộ Quân đội và
Đảng bộ Công an nhƣ: Thời gian để ngƣời giúp đỡ quần chúng vào Đảng
theo quy định phải cùng công tác với ngƣời xin vào Đảng tối thiểu 12 tháng,
dẫn đến việc kết nạp đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ (24 tháng) trong Quân
đội, Công an gặp khó khăn, do sau thời gian huấn luyện phải chuyển đến đơn
vị mới nên không bảo đảm thời gian một năm để cấp uỷ phân công đảng viên
theo dõi, giúp đỡ. Việc triển khai thực hiện hƣớng dẫn về kết nạp đảng đối
với đối tƣợng là công nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nƣớc
phải có kết luận bằng văn bản về tiêu chuẩn chính trị còn gặp khó khăn.
Quy định, hƣớng dẫn thi hành Điều lệ Đảng về công tác quản lý đảng
viên chƣa bao quát hết tình hình thực tiễn, nhƣ: Đối với đảng viên đi làm xa
dài ngày, không có điều kiện tham gia sinh hoạt đảng... Quy định về xoá tên
đảng viên có nhiều cách hiểu và vận dụng khác nhau do thiếu hƣớng dẫn cụ
thể. Việc thực hiện quyền phê bình, chất vấn của đảng viên về hoạt động của
tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức còn hạn chế do

75

Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thƣ về nâng cao chất lƣợng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng
lọc, đƣa những đảng viên không còn đủ tƣ cách ra khỏi Đảng.
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thiếu các quy định cụ thể. Quyền bảo lƣu ý kiến của đảng viên cần đƣợc
nghiên cứu cụ thể hoá hơn để dễ thực hiện.
Quy định về thủ tục, điều kiện xem xét quyết định miễn, giảm sinh hoạt
đảng cho đảng viên còn có nội dung chƣa chặt chẽ, thủ tục chuyển sinh hoạt
đảng còn một số bất cập nên có không ít trƣờng hợp đảng viên là cán bộ,
công chức khi nghỉ hƣu không chuyển sinh hoạt đảng về nơi cƣ trú.
2. Về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức (Chƣơng II)
Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng đƣợc quy định trong Điều
lệ Đảng đã cơ bản bảo đảm tính bao quát, toàn diện, đầy đủ và phù hợp. Quá
trình thực hiện nhìn chung là thuận lợi; các nội dung cơ bản của nguyên tắc tập
trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng quy định trong Điều lệ
Đảng và các quy định hƣớng dẫn của Trung ƣơng đã đƣợc các cấp uỷ, tổ chức
đảng tuân thủ và thực hiện nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ, để đáp ứng yêu cầu
của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã tập
trung chỉ đạo nghiên cứu, ban hành nhiều văn bản cụ thể hoá nguyên tắc tổ
chức và hoạt động của Đảng, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vƣớng mắc
trong tổ chức thực hiện. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công
tác của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đƣợc quy định cụ thể hơn76. Bổ sung, sửa
đổi quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân77.
Hệ thống tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nƣớc
đƣợc quan tâm củng cố và có đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ
chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nƣớc và
doanh nghiệp có vốn nhà nƣớc chi phối đƣợc quy định rõ hơn78.
Trên cơ sở các quy định của Trung ƣơng, hầu hết cấp uỷ, tổ chức đảng
đã cụ thể hoá thành các quy định, quy chế, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn,
mối quan hệ công tác, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và ngƣời đứng đầu; tổ
chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, cơ bản khắc phục đƣợc tình trạng chồng
chéo về chức năng, nhiệm vụ, góp phần giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp
uỷ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới, hoàn
thiện tổ chức bộ máy của Đảng ở các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
76

Ban Bí thƣ ban hành: Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12/12/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan
hệ công tác của cấp uỷ, ban thƣờng vụ cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; Quy định số 42-QĐ/TW, ngày
03/10/2016 về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thƣờng trực tỉnh uỷ, thành uỷ; Quyết định số 162-QĐ/TW, ngày
05/12/2018 về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ƣơng; Quyết
định số 168-QĐ/TW, ngày 28/12/2018 về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc
Trung ƣơng...
77
Bộ Chính trị ban hành Quy định số 59-QĐ/TW, ngày 22/12/2016 về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; Ban Bí thƣ ban hành Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội
nhân dân Việt Nam; Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an
nhân dân Việt Nam.
78
Ban Bí thƣ ban hành Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ
máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nƣớc và doanh nghiệp có vốn nhà nƣớc chi phối.
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quả. Việc hoàn thiện hệ thống tổ chức đảng tƣơng ứng với hệ thống tổ chức
hành chính của Nhà nƣớc, nhất là các cơ quan hợp nhất, chia tách đƣợc triển
khai tích cực, kịp thời, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; sự lãnh đạo của cấp
uỷ đối với hoạt động của các địa phƣơng, cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện
sắp xếp lại tổ chức đƣợc tăng cƣờng.
Việc lập và kiện toàn hệ thống tổ chức đảng theo ngành và đơn vị hành
chính lãnh thổ đƣợc thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, từng bƣớc
đƣợc đổi mới theo hƣớng tinh gọn, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động,
bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với hệ
thống chính trị. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng đƣợc tổ chức và hoạt động
theo các quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản cụ thể hoá Điều lệ Đảng
của Ban Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã cơ bản bảo đảm
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với địa phƣơng, cơ quan,
đơn vị. Các loại hình tổ chức đảng đã phát huy hiệu quả tích cực trong thực
hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
đƣợc giao.
Quy chế bầu cử trong Đảng79 đã tiếp tục cụ thể hoá nguyên tắc tập trung
dân chủ trong Điều lệ Đảng đƣợc các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên lãnh
đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nguyên tắc, hình thức bầu
cử; quyền hạn, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến bầu cử;
việc ứng cử, đề cử, quy định về số dƣ, trình tự, thủ tục bầu cử phù hợp với
tình hình thực tế. Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về
Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng đã góp phần kiện toàn
các cơ quan lãnh đạo và xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên các cấp bảo đảm tiêu
chuẩn, cơ cấu, chất lƣợng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đa số các cấp uỷ, tổ
chức đảng đã bám sát Điều lệ Đảng, xây dựng quy chế làm việc, thƣờng
xuyên điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế, bảo đảm nguyên tắc tập
trung dân chủ, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp uỷ với chính quyền và Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.
Hệ thống các cơ quan tham mƣu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Đảng
tiếp tục đƣợc sắp xếp, kiện toàn, đổi mới theo hƣớng tinh gọn và hoạt động
hiệu lực, hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan
hệ công tác các cơ quan tham mƣu, giúp việc ở Trung ƣơng đƣợc quy định rõ
hơn80. Tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan
79

Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ƣơng khoá XI.
Bộ Chính trị ban hành: Quyết định số 60-QĐ/TW, ngày 26/12/2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức
bộ máy của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ƣơng; Quyết định số 144-QĐ/TW, ngày 08/8/2018 về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ƣơng; Quyết định số 152-QĐ/TW, ngày
26/10/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ƣơng; Quyết định số 166-QĐ/TW,
ngày 18/12/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ƣơng; Quyết định số
80
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hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mƣu, giúp việc, đơn vị sự
nghiệp của Đảng tiếp tục đƣợc sắp xếp, kiện toàn và hoàn thiện, góp phần
tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm số lƣợng lãnh đạo81.
Hạn chế:
Việc cụ thể hoá Điều lệ Đảng về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức
của Đảng còn có nội dung chƣa phù hợp. Nguyên tắc tập trung dân chủ ở một
số cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện chƣa nghiêm, thậm chí có nơi còn vi phạm
nghiêm trọng. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện hiệu quả thấp,
tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi.
Vướng mắc, bất cập:
Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong tổ chức và hoạt
động của cấp uỷ, tổ chức đảng có nội dung chƣa đƣợc quy định cụ thể phù
hợp với tình hình thực tế, nhất là về mối quan hệ, trách nhiệm giữa tập thể, cá
nhân và ngƣời đứng đầu, nên khó xác định trách nhiệm của cá nhân khi xảy
ra sai phạm.
Một bộ phận cấp uỷ viên chƣa nắm vững và chấp hành nghiêm Điều lệ
Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện chƣa đầy đủ
trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của cấp uỷ viên.
Việc cụ thể hoá Điều lệ Đảng về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức
của Đảng còn có nội dung chƣa phù hợp 82; tổ chức thực hiện ở một số nơi
chƣa thật sự nghiêm túc, hiệu quả hạn chế.
Quy định về chức năng, nhiệm vụ của một số loại hình tổ chức đảng ở
những nơi có đặc điểm riêng còn một số nội dung cần phải cụ thể thêm, nhƣ:
Quy định về đảng uỷ khối cơ quan, đảng uỷ khối doanh nghiệp trong lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; quy định về tổ chức đảng ở cơ
quan và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nƣớc... Việc sắp xếp tổ chức bộ
máy một số cơ quan tham mƣu, giúp việc cấp uỷ mới chỉ tập trung vào tinh
gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, chƣa coi trọng nâng cao chất lƣợng
hoạt động, gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

171-QĐ/TW, ngày 16/01/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ƣơng Đảng; Quyết
định số 199-QĐ/TW, ngày 31/7/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản; Quyết định số
216-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ƣơng.
Ban Bí thƣ ban hành Quyết định số 215-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ
máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ƣơng.
81
Ban Bí thƣ ban hành Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ
máy cơ quan chuyên trách tham mƣu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ.
82
Hệ thống tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng: Đảng bộ cơ sở trong đảng bộ cơ sở; đảng bộ trong các tập
đoàn kinh tế; đảng uỷ khối các cơ quan; chi bộ trực thuộc đảng uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng...
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3. Về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ƣơng (Chƣơng III)
Các quy định về Đại hội đại biểu toàn quốc, về Ban Chấp hành Trung
ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng
cơ quan lãnh đạo là phù hợp, phát huy hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo,
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cƣơng lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị
quyết của đại hội; những chủ trƣơng, chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh,
quốc phòng, đối nội, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và thí điểm một số
chủ trƣơng mới, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Ban Chấp hành Trung ƣơng đã xây dựng Chƣơng trình công tác toàn
khoá, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chính
trị, Ban Bí thƣ và cơ bản triển khai theo đúng chƣơng trình đề ra, thực hiện
chức năng, nhiệm vụ theo đúng Quy chế làm việc đã đƣợc ban hành. Quy chế
làm việc của Ban Chấp hành Trung ƣơng khoá XII đã kế thừa những nội dung
phù hợp của khoá trƣớc và bám sát thực tiễn để bổ sung; trong đó phân định rõ
ràng, cụ thể hơn nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề lối làm việc của các cơ
quan lãnh đạo cấp cao của Đảng. Chƣơng trình làm việc toàn khoá thể hiện sự
chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng hiệu quả. Hoạt
động của Ban Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ bảo đảm
nguyên tắc tập trung dân chủ và có sự đoàn kết, thống nhất cao trong các quyết
định của mình, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp; góp phần quan
trọng tăng cƣờng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nƣớc và xã hội.
Ban Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã thực sự phát
huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, huy động trí tuệ tập thể trong việc cụ thể
hoá Nghị quyết Đại hội XII thành các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy
định, quy chế83 và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng.
Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thƣ, Uỷ viên Ban
Chấp hành Trung ƣơng đã dành thời gian làm việc với các cấp uỷ, tổ chức
đảng trực thuộc, kiểm tra và tìm hiểu thực tế ở cơ sở. Các cơ quan tham mƣu
của Đảng ở Trung ƣơng đã tăng cƣờng giao ban định kỳ với các cấp uỷ, tổ
chức đảng, các ban đảng, với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội ở địa phƣơng để nắm tình hình và chỉ đạo phối hợp xử lý các vấn đề mới
nảy sinh.
Hạn chế:
Cơ cấu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng chƣa thật sự hợp
lý giữa các đảng bộ địa phƣơng với tổ chức đảng ở bộ, ngành Trung ƣơng.

83

Đề án về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về công tác cán bộ; về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị;
về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nƣớc; về phát triển kinh tế tƣ nhân; hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa; hội nhập kinh tế...; quy định về trách nhiệm nêu gƣơng.
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Một số văn bản quy định, hƣớng dẫn thi hành Điều lệ Đảng ban hành
chƣa kịp thời và có một số nội dung chƣa thật sát thực tiễn.
4. Về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các cấp địa phƣơng (Chƣơng IV)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan
lãnh đạo của Đảng ở các cấp địa phƣơng đƣợc quy định trong Điều lệ Đảng
cơ bản là phù hợp. Để cụ thể hoá các quy định của Điều lệ Đảng, trong nhiệm
kỳ Đại hội XII, Trung ƣơng đã ban hành nhiều văn bản, quy định phù hợp
tình hình thực tế84, góp phần tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng. Chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp uỷ, ban thƣờng vụ,
thƣờng trực cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; của cấp uỷ, ban
thƣờng vụ, thƣờng trực cấp uỷ cấp huyện đƣợc quy định cụ thể hơn. Chỉ thị
số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đã quy định về số lƣợng cấp uỷ viên, uỷ viên
ban thƣờng vụ, uỷ viên uỷ ban kiểm tra làm cơ sở để kiện toàn các cơ quan
lãnh đạo của Đảng ở địa phƣơng nhiệm kỳ tới.
Trên cơ sở quy định của Trung ƣơng, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã rà soát,
hoàn thiện các quy định, quy chế theo hƣớng xác định rõ thẩm quyền của cấp
uỷ, ban thƣờng vụ cấp uỷ; phân công nhiệm vụ cho từng cấp uỷ viên, uỷ viên
ban thƣờng vụ cấp uỷ. Căn cứ quy chế làm việc, các vấn đề thuộc thẩm quyền
của cấp uỷ, ban thƣờng vụ đƣợc đƣa ra bàn bạc, quyết định tập thể. Công tác
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng nhìn chung đã theo đúng thẩm quyền.
Nội dung, hình thức sinh hoạt cấp uỷ ngày càng đƣợc đổi mới theo hƣớng thiết
thực và hiệu quả, thể hiện đƣợc vai trò lãnh đạo của Đảng ở địa phƣơng.
Việc thực hiện quy trình chỉ định cấp uỷ và bổ sung phƣơng hƣớng,
nhiệm vụ đối với tổ chức đảng thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập, chia tách
trong nhiệm kỳ đƣợc thực hiện nghiêm túc. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi
cho các tổ chức đảng và cấp uỷ hoạt động liên tục, nhất là trong quá trình
sắp xếp các đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm
vụ tƣơng đồng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng, không phải tổ
chức đại hội nhiều lần.
Hạn chế:
Cơ cấu đại biểu dự đại hội theo ngành và theo địa phƣơng chƣa thật sự
hợp lý. Số lƣợng cấp uỷ viên, uỷ viên ban thƣờng vụ cấp uỷ các cấp còn một

84

Ban Bí thƣ ban hành: Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12/12/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan
hệ công tác của cấp uỷ, ban thƣờng vụ cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; Quy định số 42-QĐ/TW, ngày
03/10/2016 về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thƣờng trực tỉnh uỷ, thành uỷ; Quyết định số 168-QĐ/TW, ngày
28/12/2018 về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ƣơng; Quy định số
202-QĐ/TW, ngày 02/8/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp uỷ, ban thƣờng
vụ, thƣờng trực cấp uỷ cấp huyện; Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ
chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mƣu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ...
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số bất hợp lý cả về cơ cấu và độ tuổi; vẫn còn một số nơi, chất lƣợng cấp uỷ
viên chƣa cao, ảnh hƣởng tới hiệu quả hoạt động của cấp uỷ.
Việc cụ thể hoá, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của một số cấp uỷ
còn chậm. Việc chỉ đạo cụ thể hoá và tổ chức thực hiện một số nội dung
trong các chủ trƣơng, nghị quyết của Đảng có nơi, có lúc, có mặt thiếu
quyết liệt, chƣa kịp thời, hiệu quả thấp.
5. Về tổ chức cơ sở đảng (Chƣơng V)
Các quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản cụ thể hoá thi hành Điều
lệ Đảng trong nhiệm kỳ về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các loại hình
tổ chức cơ sở đảng cơ bản đáp ứng tình hình thực tế. Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ
đã ban hành một số chủ trƣơng về xây dựng tổ chức cơ sở đảng; bổ sung, sửa
đổi quy định về: Chức năng, nhiệm vụ của một số loại hình tổ chức cơ sở
đảng; tăng cƣờng xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu
vực nhà nƣớc; hƣớng dẫn nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ, góp phần
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng85.
Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình
thức sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Với vai trò là hạt
nhân chính trị ở cơ sở, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều
lệ Đảng, đa số tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân
hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng, cơ quan, đơn vị.
Việc đánh giá, xếp loại chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng hằng năm tiếp tục
đƣợc đổi mới, từng bƣớc khắc phục bệnh thành tích, đúng thực chất hơn, góp
phần bảo đảm việc thi hành Điều lệ Đảng chặt chẽ, nghiêm túc.
Vướng mắc, bất cập:
Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận chƣa đƣợc quy định cụ thể,
phù hợp nên hoạt động còn lúng túng, vƣớng mắc. Quy định lập chi bộ trực
thuộc đảng uỷ cơ sở có hơn 30 đảng viên, phải báo cáo và đƣợc cấp uỷ cấp
trên trực tiếp đồng ý chƣa đƣợc thực hiện nghiêm.
Chất lƣợng sinh hoạt chi bộ thƣờng kỳ ở khu dân cƣ còn hạn chế do số
lƣợng đảng viên đông, trụ sở chật hẹp, nhất là ở các đô thị lớn. Việc sinh hoạt
định kỳ mỗi năm hai lần đối với đảng bộ cơ sở còn gặp khó khăn, nhất là các
đảng bộ có đông đảng viên, hoạt động phân tán trên phạm vi rộng. Việc quản

85

Bộ Chính trị ban hành: Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác
thƣờng xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cƣ trú. Ban Bí thƣ ban hành: Chỉ thị số 33-CT/TW,
ngày 18/3/2019 về tăng cƣờng xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tƣ nhân; Quy định số 127-QĐ/TW,
ngày 01/3/2018 về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phƣờng, thị trấn; Quy
định số 112-QĐ/TW, ngày 25/01/2018 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã,
thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện )...
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lý đối với đảng viên đi làm xa nơi cƣ trú, đảng viên ở những chi bộ hoạt động
phân tán còn khó khăn, bất cập.
Việc quy định tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ trong một số loại hình
doanh nghiệp và ở ngoài nƣớc còn vƣớng mắc, bất cập.
Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng ở các loại hình doanh nghiệp
nhƣ: Doanh nghiệp thuộc sở hữu tập thể, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc
ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp tƣ nhân... chƣa phù hợp,
chậm đƣợc hoàn thiện.
6. Về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an
nhân dân Việt Nam (Chƣơng VI)
Quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
cơ bản phù hợp với đặc thù của công tác xây dựng Đảng ở các đảng bộ này.
Nội dung các quy định đã bảo đảm và khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực
tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, Công an và phát huy vai trò
nòng cốt của lực lƣợng vũ trang trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo đảm an
ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội và Công an tiếp tục đƣợc kiện
toàn . Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã ban hành các quy định về tổ chức đảng
trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam87. Vị trí,
vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong Quân đội và Công an ngày càng đƣợc
khẳng định và tăng cƣờng; chức năng, nhiệm vụ của các loại hình đảng bộ, chi
bộ trong Quân đội và Công an đƣợc rà soát và bổ sung, sửa đổi88; chức năng,
86

86

Quân uỷ Trung ƣơng có 60 đảng bộ trực thuộc; 181 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; 4.508 tổ chức cơ sở đảng
(1.863 đảng bộ cơ sở, 2.645 chi bộ cơ sở); 894 đảng bộ bộ phận. Ở địa phƣơng: Có 61 đảng bộ bộ chỉ huy quân sự
cấp tỉnh; 2 đảng bộ bộ tƣ lệnh; 44 đảng bộ bộ đội biên phòng cấp tỉnh; 1.931 tổ chức cơ sở đảng (1.549 đảng bộ cơ
sở, 382 chi bộ cơ sở); 52 đảng bộ bộ phận; có 5.325 chi bộ quân sự xã, phƣờng, thị trấn. Đảng uỷ Công an Trung
ƣơng có 71 đảng bộ trực thuộc; 12 đảng bộ cấp trên cơ sở; 59 đảng bộ cơ sở. Ở công an địa phƣơng: Có 63 đảng bộ
công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 711 đảng bộ công an cấp huyện trực thuộc cấp uỷ cấp huyện và các
chi bộ công an xã, phƣờng, thị trấn.
87
Bộ Chính trị ban hành: Quy định số 59-QĐ/TW, ngày 22/12/2016 về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam.
88
Ban Bí thƣ ban hành: Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân
dân Việt Nam; Quy định số 111-QĐ/TW, ngày 25/01/2018 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở đơn vị
chiến đấu trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định số 112-QĐ/TW, ngày 25/01/2018 về chức năng, nhiệm vụ
của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện); Quy
định số 113-QĐ/TW, ngày 25/01/2018 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội
nhân dân Việt Nam; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 25/01/2018 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở
ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định số 115-QĐ/TW, ngày
25/01/2018 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính
trong Quân đội nhân dân Việt Nam...
Ban Bí thƣ ban hành: Quy đị nh số 91-QĐ/TW, ngày 16/8/2017 về chƣ́c năng , nhiệm vụ của đảng b ộ, chi bộ cơ sở
trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân ; Quy đị nh số 92-QĐ/TW, ngày 16/8/2017 về
chƣ́c năng, nhiệm vụ của đảng bộ , chi bộ cơ sở trong các đơn vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân ; Quy
đị nh số 93-QĐ/TW, ngày16/8/2017 về chƣ́c năng , nhiệm vụ của đảng bộ , chi bộ cơ sở trong các đơn vị trại giam ,
trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc , trƣờng giáo dƣỡng thuộc Công an nhân dân ; Quy đị nh số 94-QĐ/TW, ngày
16/8/2017 về chƣ́c năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sƣ̣ nghiệp thuộc Công an nhân dân; Quy

.docx

48

nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận trong Quân đội và Công an đƣợc quy định rõ
hơn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vƣớng mắc.
Quy định đồng chí bí thƣ tỉnh uỷ, thành uỷ tham gia đảng uỷ quân khu là
cần thiết. Tổ chức đảng quân sự, công an địa phƣơng cấp nào đặt dƣới sự
lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp uỷ địa phƣơng cấp đó, đồng thời chấp
hành nghị quyết của đảng uỷ quân sự, đảng uỷ công an cấp trên về mặt
chuyên môn, nghiệp vụ đã khẳng định vai trò quan trọng của cấp uỷ địa
phƣơng trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững quốc phòng, an ninh và cơ chế song
trùng lãnh đạo là phù hợp; đồng thời, góp phần phát huy hiệu quả vai trò của
công tác đảng đối với Quân đội, Công an ở địa phƣơng.
Vướng mắc, bất cập:
Hệ thống tổ chức đảng trong doanh nghiệp Quân đội chƣa đƣợc hoàn
thiện theo mô hình tổ chức mới. Tổ chức và hoạt động của một số tổ chức
đảng trong Công an không có tổ chức chính quyền tƣơng ứng còn vƣớng
mắc, bất cập. Cơ chế phối hợp giữa cấp uỷ công an cấp trên với cấp uỷ địa
phƣơng cấp dƣới trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ công an cùng cấp chƣa đƣợc
đồng bộ, chặt chẽ.
Cơ cấu đảng uỷ công an cấp tỉnh, cấp huyện chƣa tăng cƣờng đƣợc sự
lãnh đạo của cấp uỷ địa phƣơng đối với công an cùng cấp.
7. Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và uỷ ban kiểm tra các
cấp (Chƣơng VII)
Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và uỷ ban kiểm tra
các cấp cơ bản phù hợp và phát huy hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của
Đảng. Bám sát Điều lệ Đảng, Trung ƣơng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn
tổ chức, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, các quy định về uỷ ban kiểm tra
của cấp uỷ và bầu uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra để thực hiện89.
Bộ Chính trị đã ban hành một số quy định cụ thể về xử lý kỷ luật tổ chức
đảng và đảng viên vi phạm90. Ban Bí thƣ đã cụ thể hoá một số nội dung về
chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra cấp trên đối với uỷ ban kiểm tra cấp dƣới trong

đị nh số 95-QĐ/TW, ngày 16/8/2017 về chƣ́c năng, nhiệm vụ của đảng bộ , chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an
nhân dân...
89
Các quy định về uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ và bầu uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra; số lƣợng, cơ cấu
uỷ ban kiểm tra các cấp; cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ và tăng thẩm quyền cho uỷ ban kiểm tra.
90
Bộ Chính trị ban hành: Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 về giám sát trong Đảng; Quy định số 85-QĐ/TW,
ngày 23/5/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ quản lý;
Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày
28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.
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công tác kiểm tra, giám sát; về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với
việc tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên91...
Điểm mới trong nhiệm kỳ này là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các
nghị quyết của Trung ƣơng ngay từ năm đầu triển khai. Các cấp uỷ, tổ chức
đảng đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hƣớng
siết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng
điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chú trọng chất
lƣợng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ và cấp uỷ các cấp92 đã tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những lĩnh
vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dƣ luận bức xúc93.
Việc thực hiện các quy định trong Điều lệ Đảng về kiểm tra, giám sát đã
góp phần để các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghiêm Cƣơng lĩnh
chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
Qua đó, nâng cao hiệu lực thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hƣớng dẫn
thi hành Điều lệ Đảng.
Hạn chế:
Trong các quy định, hƣớng dẫn thi hành Điều lệ Đảng có nội dung chƣa
bao quát hết những vấn đề mới phát sinh, khi áp dụng còn lúng túng, vƣớng
mắc, khó thực hiện. Việc thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát
của một số cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp chƣa nghiêm, hiệu quả còn hạn chế.
Các cơ quan tham mƣu, giúp việc của cấp uỷ các cấp thực hiện nhiệm vụ
kiểm tra, giám sát theo chuyên đề chƣa thƣờng xuyên, có nơi còn buông

91

Ban Bí thƣ ban hành: Quy đị nh số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với
việc tu dƣỡng , rèn luyện đạo đức , lối sống của cán bộ , đảng viên ; Quy đị nh số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 về
chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra cấp trên đối với uỷ ban kiểm tra cấp dƣới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật
của Đảng.
92
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 168.682 tổ chức đảng và 782.907 đảng viên, có 171.330
đảng viên là cấp uỷ viên các cấp (22%). Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã kiểm tra 50 đảng viên, 80 tổ chức
đảng. Uỷ ban Kiểm tra Trung ƣơng và uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10.255 tổ chức
đảng và 30.709 đảng viên. Trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ƣơng kiểm tra 14 tổ chức đảng và 44 đảng viên (nhiệm
kỳ XI là 11 tổ chức đảng và 24 đảng viên); có 8 đồng chí là Uỷ viên Trung ƣơng Đảng; uỷ ban kiểm tra các cấp
kiểm tra 10.220 tổ chức đảng và 30.665 đảng viên; kết luận có 6.941 tổ chức đảng (68%), 23.774 đảng viên (77%)
có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 453 tổ chức đảng, 11.246 đảng viên.
93
Quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng ngân sách trong
việc đầu tƣ công, mua tài sản, đi công tác, nghiên cứu ở nƣớc ngoài; quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ phòng, chống
thiên tai.
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lỏng; hiệu quả giám sát còn thấp. Việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát
tại một số tổ chức cơ sở đảng còn gặp khó khăn, nhất là ở các doanh nghiệp.
8. Về khen thƣởng và kỷ luật (Chƣơng VIII)
Nhìn chung, quy định trong Điều lệ Đảng về khen thƣởng đối với tổ chức
đảng và đảng viên đã đáp ứng yêu cầu thực tế, làm cơ sở để xem xét, biểu
dƣơng, khen thƣởng những tổ chức đảng, đảng viên có thành tích. Việc bổ
sung quy định tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên là phù hợp, đáp
ứng nguyện vọng của đảng viên, đƣợc sự đồng tình, thống nhất trong Đảng.
Các quy định về kỷ luật đảng cơ bản phù hợp. Việc thi hành kỷ luật, giải
quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên nhìn chung thực
hiện nghiêm, kịp thời, đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình,
góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà
nƣớc, đƣợc đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.
Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp trên tăng cƣờng chỉ đạo, đôn đốc, hƣớng dẫn
uỷ ban kiểm tra cấp dƣới kiểm tra những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tồn đọng
kéo dài, dƣ luận quan tâm. Việc thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật
đảng đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng trong Đảng, đề cao pháp luật của
Nhà nƣớc, đƣợc đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.
Vướng mắc, bất cập:
Trong một số trƣờng hợp, uỷ ban kiểm tra cấp trên trực tiếp kiểm tra
tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền cấp uỷ cấp dƣới quản lý thì việc
thi hành kỷ luật còn gặp khó khăn, vƣớng mắc và phát sinh thêm thủ tục,
thời gian kéo dài.
Quy định kỷ luật giải tán một tổ chức đảng và khai trừ đảng viên chƣa
đƣợc một số tổ chức đảng cấp dƣới thực hiện nghiêm túc, có hiện tƣợng nể
nang, né tránh, cục bộ, "bệnh thành tích".
9. Đảng lãnh đạo Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội (Chƣơng IX)
Quy định Đảng lãnh đạo Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội bằng Cƣơng lĩnh chính trị, chiến lƣợc, các định hƣớng về
chính sách và chủ trƣơng lớn; bằng công tác tƣ tƣởng, tổ chức, cán bộ và
kiểm tra, giám sát việc thực hiện là phù hợp. Trung ƣơng lãnh đạo, chỉ đạo
tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế theo hƣớng đồng bộ, tổng thể, liên
thông và phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức.
Nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ
cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và ngƣời đứng đầu
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đƣợc thực hiện nghiêm túc. Việc quy định các tổ chức đảng giới thiệu những
cán bộ đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm, ứng cử vào chức danh lãnh đạo của cơ quan
nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đã tăng cƣờng vai
trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội. Quy định về thành lập đảng đoàn, ban cán sự đảng trong các
cơ quan nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đã bảo đảm
vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đó. Tổ chức và hoạt động của
đảng đoàn, ban cán sự đảng nhìn chung đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo
quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hƣớng dẫn của Trung ƣơng.
Vướng mắc, bất cập:
Việc phân định chức năng, nhiệm vụ của ban cán sự đảng, đảng đoàn và
cấp uỷ đảng trong cùng một tổ chức, cơ quan, đơn vị có điểm chƣa thật hợp lý.
Trong lãnh đạo của đảng đoàn, ban cán sự đảng và tập thể lãnh đạo cơ
quan, đơn vị có việc còn trùng lắp, chƣa đƣợc phân định rõ ràng. Việc thực
hiện thẩm quyền, trách nhiệm và phối hợp công tác giữa đảng đoàn, ban cán
sự đảng với đảng uỷ cơ quan, tập thể lãnh đạo và ngƣời đứng đầu cơ quan,
đơn vị có nơi chƣa chặt chẽ, hiệu quả chƣa cao.
10. Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Chƣơng X)
Điều lệ Đảng xác định vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh là phù hợp, làm cơ sở để các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm xây
dựng đội ngũ cán bộ trẻ cho Đảng.
Quy định đảng viên còn trong độ tuổi đoàn phải sinh hoạt và công tác
trong tổ chức đoàn cơ bản đƣợc thực hiện nghiêm túc. Qua đó, đề cao trách
nhiệm của đảng viên trẻ đối với tổ chức đoàn, đồng thời, đây là những nhân
tố tích cực xây dựng tổ chức đoàn, là những tấm gƣơng để các đoàn viên trẻ
học tập, noi gƣơng phấn đấu vào Đảng.
Quy định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy
của Đảng, là lực lƣợng nòng cốt trong phong trào thanh niên, đại diện
quyền lợi của thanh niên, phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh, có vai trò kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch
Hồ Chí Minh là phù hợp.
Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã thƣờng xuyên quan tâm, trực tiếp lãnh đạo tổ
chức đoàn trong việc xác định phƣơng hƣớng, nhiệm vụ chính trị, công tác tƣ
tƣởng, tổ chức và cán bộ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chú
trọng nâng cao chất lƣợng tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, tạo
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môi trƣờng cho đoàn viên, thanh niên đƣợc rèn luyện, thử thách, cống hiến; tạo
điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, nỗ lực
phấn đấu trong học tập, lao động và cuộc sống, hăng hái tham gia các hoạt
động cộng đồng, tích cực tham gia xây dựng địa phƣơng, cơ quan, đơn vị.
Hạn chế:
Còn có cấp uỷ, tổ chức đảng chậm cụ thể hoá cơ chế Đảng lãnh đạo về
phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, tƣ tƣởng, công tác tổ chức và cán bộ đối với tổ
chức đoàn thành quy định, quy chế; chƣa thực sự quan tâm đúng mức tới
việc lãnh đạo, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh cả về tƣ tƣởng,
chính trị, tổ chức và hành động.
11. Tài chính của Đảng (Chƣơng XI)
Quy định về nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng, mức
đóng đảng phí của đảng viên trong Điều lệ Đảng và một số quy định mới bổ
sung cơ bản phù hợp, đƣợc thực hiện thống nhất từ Trung ƣơng đến cơ sở.
Công tác quản lý tài chính đảng đã đƣợc Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ quan
tâm chỉ đạo cụ thể hoá; đề cao kỷ luật, kỷ cƣơng, tính hiệu quả trong quản
lý sử dụng tài chính, tài sản của Đảng bảo đảm đúng quy định của Đảng và
pháp luật của Nhà nƣớc. Văn phòng Trung ƣơng Đảng, văn phòng các cấp
uỷ đã chủ động tham mƣu đề xuất, ban hành một số văn bản cụ thể hoá việc
triển khai thực hiện94.
Công tác kiểm tra, kiểm toán đối với quản lý tài chính đảng ngày càng
đƣợc tăng cƣờng và có hiệu quả, cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định của
Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. Đã tích cực nghiên cứu bổ sung, sửa
đổi một số chế độ, chính sách đặc thù cho phù hợp với thực tiễn, cơ bản đáp
ứng đƣợc yêu cầu, nhiệm vụ quản lý tài chính đảng. Công tác kiểm tra, kiểm
toán của uỷ ban kiểm tra các cấp, kiểm toán nhà nƣớc đối với công tác quản
lý tài chính đảng ngày càng đƣợc mở rộng cả về phạm vi và nội dung kiểm
tra, kiểm toán, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, đƣa công tác
tài chính đảng từng bƣớc đi vào nền nếp.
Hạn chế:
Công tác tham mƣu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ, các cấp uỷ về
nguyên tắc, định hƣớng đổi mới công tác tài chính, tài sản và hoạt động của
một số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của Đảng vẫn chƣa thực sự đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ; việc hƣớng dẫn cụ thể hoá thực hiện các luật mới ban
94

Hƣớng dẫn số 03-HD/VPTW, ngày 06/7/2016 của Văn phòng Trung ƣơng Đảng hƣớng dẫn thực hiện chế độ đảng
phí; Quy định số 09-QĐ/VPTW, ngày 22/9/2017 của Văn phòng Trung ƣơng Đảng về một số chế độ chi tiêu hoạt
động của các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ƣơng.
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hành của Trung ƣơng cũng nhƣ của các cấp uỷ địa phƣơng trong một số lĩnh
vực còn chậm. Việc bổ sung, sửa đổi, ban hành một số chế độ, chính sách,
thu chi, định mức tiêu chuẩn trang bị tài sản cho các trƣờng hợp, lĩnh vực đặc
thù, mô hình tổ chức mới còn chậm.
Trình độ, năng lực, trách nhiệm của một số cán bộ làm công tác quản lý
tài chính đảng còn hạn chế, nhất là cán bộ tham mƣu. Việc chậm cập nhật các
quy định về cơ chế, chế độ quản lý tài chính, tài sản dẫn tới lúng túng trong
quá trình thực hiện; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công
tác quản lý còn hạn chế. Công tác quản lý tài chính đối với doanh nghiệp của
Đảng ở một số nơi chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, thậm chí để xảy ra sai
phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.
II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ƣu điểm và nguyên nhân
Nội dung các quy định của Điều lệ Đảng về đảng viên, về nguyên tắc tổ
chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung
ƣơng và địa phƣơng, về tổ chức cơ sở đảng, về tổ chức đảng trong Quân đội
nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam, về công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp, về khen thƣởng và kỷ luật, về
Đảng lãnh đạo Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội,
về Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và về tài chính
của Đảng cơ bản phù hợp tình hình thực tế.
Sau Đại hội XII, Trung ƣơng đã sớm bổ sung, sửa đổi Quy định thi
hành Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã ban hành các quy định,
hƣớng dẫn tƣơng đối đồng bộ, thống nhất để thực hiện trong toàn Đảng.
Các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ƣơng và địa phƣơng cơ bản đã
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, đồng thời,
tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng.
Việc thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng đã bảo đảm sự
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng
đối với Quân đội và Công an; phát huy vai trò nòng cốt của lực lƣợng vũ
trang trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững
an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
Đạt được những kết quả nêu trên là do: (1) Những nội dung quy định của
Điều lệ Đảng cơ bản phù hợp tình hình thực tiễn và đáp ứng đƣợc yêu cầu,
nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ
cán bộ, đảng viên. (2) Sự lãnh đạo, chỉ đạo thƣờng xuyên, sâu sát của Ban Chấp
hành Trung ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ và cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp. (3)
Trách nhiệm của Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội
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đƣợc đề cao. (4) Sự chủ động, tích cực của các cơ quan tham mƣu, giúp việc
của cấp uỷ các cấp. (5) Ý thức tự giác chấp hành của tổ chức đảng, đảng viên và
sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. (6) Kế thừa đƣợc những kết quả, kinh
nghiệm của các nhiệm kỳ trƣớc.
2. Hạn chế, vƣớng mắc, bất cập và nguyên nhân
Hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Điều lệ Đảng của Trung
ƣơng và các cấp uỷ, tổ chức đảng có lúc chƣa quyết liệt. Việc tổ chức học
tập, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Cán
bộ chuyên trách công tác xây dựng Đảng ở một số nơi chƣa nắm vững Điều
lệ Đảng và các quy định, hƣớng dẫn của Trung ƣơng để tham mƣu cho cấp
uỷ. Một bộ phận cấp uỷ viên, đảng viên chƣa chấp hành nghiêm Điều lệ
Đảng, thậm chí còn vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện
chƣa đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên. Nguyên tắc tập
trung dân chủ có nơi, có lúc thực hiện chƣa nghiêm, thậm chí còn vi phạm.
Vướng mắc, bất cập và nguyên nhân: Quá trình thi hành Điều lệ Đảng
còn gặp một số vƣớng mắc, bất cập nhƣ: Hình thức sinh hoạt định kỳ của chi
bộ có đông đảng viên, hoạt động phân tán; sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ
sở; chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận; cơ quan đảm nhiệm công tác
đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân, cơ cấu cấp uỷ viên trong
đảng uỷ công an cấp tỉnh, cấp huyện chƣa có thành phần các đồng chí uỷ viên
ban thƣờng vụ cấp uỷ cùng cấp ngoài lực lƣợng công an; phạm vi, nhiệm vụ,
thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra; việc bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách cho
các đảng bộ cơ sở có từ 300 đảng viên trở lên; công tác kiểm tra, giám sát của
cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra cấp trên đối với tổ chức đảng cấp
dƣới... Những vƣớng mắc, bất cập nêu trên chủ yếu liên quan đến nội dung
trong các quy định, hƣớng dẫn của Trung ƣơng, nhƣng cũng có một số nội
dung cần phải nghiên cứu để đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng nhằm
nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện
nay và phù hợp với thực tế.
Trên cơ sở tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung
ƣơng đề nghị Đại hội XIII của Đảng xem xét, quyết định giữ nguyên Điều lệ
Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị khoá XIII chỉ
đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ƣơng và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức
đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hƣớng dẫn của Ban Chấp hành Trung
ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ khoá XIII.
III- VỀ NGHIÊN CỨU BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG
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Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ƣơng95 đã quyết định trình
Đại hội XIII của Đảng xem xét, quyết định giữ nguyên Điều lệ Đảng hiện
hành; đồng thời, gửi dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi
hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII xin ý kiến đại hội đảng bộ các cấp.
Qua tổng hợp đến thời điểm hiện nay cho thấy, đa số ý kiến đều đồng tình
với Nghị quyết số 53-NQ/TW của Hội nghị Trung ƣơng 11. Tuy nhiên, vẫn
còn một số ý kiến tiếp tục đề nghị xem xét có thể bổ sung, sửa đổi một số nội
dung trong Điều lệ Đảng.
Để tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân, Trung
ƣơng sẽ gửi dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành
Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII xin ý kiến các đại biểu Quốc hội khoá XIV,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Đồng
thời, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo tổng hợp đầy đủ ý kiến tham gia của đại hội các
đảng bộ trực thuộc Trung ƣơng, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân để báo cáo Hội nghị Trung
ƣơng 14 cho ý kiến về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, trình Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG
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Ban Chấp hành Trung ƣơng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, quyết định giữ nguyên Điều lệ Đảng
hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị khoá XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ƣơng và
góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hƣớng dẫn của Ban Chấp hành Trung ƣơng, Bộ
Chính trị, Ban Bí thƣ khoá XIII.

