
BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2018 - Mẫu số 1

Câu 1. Hãy trình bày những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 26-

NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành trung ương khóa XII về “tập

trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm

chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí tâm đắc nhất nhiệm vụ giải pháp nào? Vì sao?

Trả lời

* Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 26-NQ/TW ngày

19/5/2018

Ngày 19/5/2018 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết

26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán

bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm

nhiệm vụ. Trong đó nêu rõ 8 nhóm giải pháp.

1. Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối

sống cho cán bộ, đảng viên

Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ

Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là

về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Kiên quyết đấu tranh với

những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền,

nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách

mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, trong đó chú trọng nội dung xây

dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; kết hợp chặt chẽ,

hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập,

https://download.com.vn/docs/nghi-quyet-26-nq-tw/download
https://download.com.vn/docs/nghi-quyet-26-nq-tw/download


bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ

được đào tạo ở nước ngoài.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ; thường xuyên

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả

những tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ.

Thể chế hoá, cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán

bộ theo hướng: Đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp

với thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát

chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc

đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu

trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều,

theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so

sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực

hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân

chuyển cán bộ theo các hướng: Thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công

chức để các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm

vụ; đồng thời, nghiên cứu phân cấp kiểm định theo lĩnh vực đặc thù và theo vùng,

khu vực. Xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và học tập

ngoại ngữ. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và đẩy

mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị để

rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau. Thực hiện việc bố trí bí

thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương theo mục tiêu đề ra;

khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác, nhất là chức danh chủ tịch Uỷ

ban nhân dân, nếu có điều kiện. Quy định khung cơ chế, chính sách ưu đãi để phát

hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh



vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng Chiến lược quốc

gia về thu hút và trọng dụng nhân tài theo hướng không phân biệt đảng viên hay

người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài.

Đổi mới công tác ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ. Cụ thể:

Hoàn thiện các quy định, quy chế để cấp uỷ các cấp có cơ cấu hợp lý, tinh giản số

lượng và nâng cao chất lượng, không nhất thiết địa phương, cơ quan, đơn vị nào

cũng phải có cấp uỷ viên. Tiếp tục thực hiện chủ trương bầu trực tiếp bí thư tại đại

hội đảng bộ các cấp ở những nơi có điều kiện; thực hiện nghiêm việc lựa chọn, bầu

cử có số dư; ứng viên trước khi bổ nhiệm phải trình bày chương trình hành động và

cam kết trách nhiệm thực hiện. Nói chung, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên phải

kinh qua vị trí chủ chốt cấp dưới; trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem

xét, quyết định. Nhân sự không trúng cử cấp uỷ cấp dưới thì không giới thiệu để

bầu cấp uỷ cấp trên. Cấp uỷ các cấp và người đứng đầu phải có kế hoạch đào tạo,

bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ,

cán bộ là người dân tộc thiểu số. Xây dựng chỉ tiêu cơ cấu phù hợp, nếu chưa bảo

đảm chỉ tiêu cơ cấu thì phải để trống, bổ sung sau; gắn việc thực hiện chỉ tiêu với

trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu...

Thực hiện lộ trình cải cách tiền lương phù hợp với từng nhóm đối tượng theo

vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, năng suất lao động, hiệu quả công tác và điều

kiện phát triển kinh tế - xã hội, nguồn lực của đất nước. Xây dựng chính sách nhà ở

theo hướng: Nhà nước thống nhất ban hành cơ chế, chính sách; địa phương quy

hoạch đất ở, nhà ở; cán bộ, công chức, viên chức mua và thuê mua. Thực hiện

nghiêm, đúng đắn, chính xác chế độ thi đua, khen thưởng.

Xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong

công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả

khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Nắm chắc lịch sử chính trị và

tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay. Hoàn thiện quy định để xử lý, sử dụng



những trường hợp có vấn đề về chính trị. Không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới

thiệu ứng cử khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện thí điểm một số chủ trương: Mở rộng việc thi

tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng. Người đứng đầu lựa

chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm

cấp phó của mình; bí thư cấp uỷ giới thiệu để bầu uỷ viên ban thường vụ theo một

quy trình nhất định, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phải chịu trách nhiệm

về việc giới thiệu của mình. Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong

quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm

về quyết định của mình.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp

ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách

nhiệm, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và tạo môi trường, điều kiện để

xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ. Coi trọng trang bị kiến thức về công tác cán bộ

cho lãnh đạo các cấp. Tập trung nâng cao chất lượng bí thư cấp uỷ, người đứng đầu

các cấp và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Hoàn thiện cơ chế, đẩy mạnh thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt

nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng và đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi

dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận. Chủ động nắm, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng,

rèn luyện đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước

ngoài.

Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm,

khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất

lượng, hợp lý về cơ cấu.

Xây dựng đồng bộ, toàn diện các đối tượng cán bộ ở các cấp. Chú trọng nâng

cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ,

công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của



lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học; có chính sách ưu

đãi để xây dựng, sử dụng đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên

các lĩnh vực. Củng cố, nâng cao ý thức trách nhiệm và tính Đảng đối với cán bộ

trong các doanh nghiệp nhà nước, nhất là người đứng đầu; xây dựng quy định về

tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị

trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nghiên cứu thực hiện cơ chế, chính sách liên thông, bình đẳng, nhất quán

trong hệ thống chính trị; liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công

chức nói chung, giữa nguồn nhân lực ở khu vực công và khu vực tư; có cơ chế cạnh

tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

và tiến tới bỏ chế độ "biên chế suốt đời".

Quản lý chặt chẽ, hiệu quả đội ngũ cán bộ các cấp theo hướng: Xây dựng hệ

thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ. Địa phương, cơ quan, đơn vị phải thực hiện

nghiêm việc quản lý cán bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền. Cơ quan sử dụng

cán bộ phải quản lý cán bộ chặt chẽ, hiệu quả. Người đứng đầu chịu trách nhiệm

chính về quản lý cán bộ theo phân cấp. Bản thân cán bộ thực hiện nghiêm các quy

định, quy chế, cam kết của mình; báo cáo, giải trình trung thực và chịu trách nhiệm

khi có yêu cầu.

Hoàn thiện các quy định, quy chế để kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ càng,

thay thế kịp thời những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khoẻ, có

sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu.

Không lấy việc bố trí chức vụ, phong hàm, phong, thăng quân hàm, nâng ngạch để

thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.

Quân đội, Công an có đề án riêng để xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng,

chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc

và nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới.
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4. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược bảo đảm các tiêu chuẩn quy định và

đáp ứng yêu cầu, theo hướng:

Phát hiện, lựa chọn từ nguồn quy hoạch những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc đã được

đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện theo chức danh, nhất là những người đã được thử

thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội, có "sản phẩm" cụ thể, có triển vọng phát

triển.

Bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ

năng; định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng.

Xây dựng kế hoạch cụ thể để luân chuyển, điều động giữ vị trí cấp trưởng,

phù hợp với chức danh quy hoạch ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu, nơi triển

khai mô hình mới để thử thách, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh

quan cách mạng, năng lực lãnh đạo toàn diện của cán bộ.

Tổ chức các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho

các chức danh cấp chiến lược.

Đánh giá chính xác nhân sự được quy hoạch, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào

các chức danh cấp chiến lược. Kiên quyết không để lọt những người không xứng

đáng, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ

Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, tổ

chức chính trị - xã hội cho các nhiệm kỳ.

Tập trung xây dựng Ban Chấp hành Trung ương theo hướng nâng cao chất

lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản

lĩnh chính trị, trí tuệ, trong sáng, gương mẫu về mọi mặt. Chủ động chuẩn bị nhân

sự, xây dựng "hình ảnh" các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các

đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Xây dựng tiêu chuẩn và có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện,

thử thách đối với Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng theo hướng chỉ lựa chọn cán



bộ trẻ, thật sự ưu tú và có cơ cấu hợp lý giữa Trung ương với địa phương, giữa các

ngành nghề, lĩnh vực trong hệ thống chính trị.

5. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy

quyền

Xây dựng, hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế;

quyền hạn, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm.

Thực hiện công khai, minh bạch tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân

sự; cung cấp, trao đổi thông tin và giải trình khi có yêu cầu. Xác minh, xử lý kịp

thời, hiệu quả, hợp lý thông tin phản ảnh từ các tổ chức, cá nhân và phương tiện

thông tin đại chúng.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất; theo

chuyên đề, chuyên ngành; của cấp trên đối với cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên.

Coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của

Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai

trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Huỷ bỏ, thu hồi

các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ

chức, cá nhân sai phạm, không có "vùng cấm".

Mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân

dân; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -

xã hội; phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tăng cường cơ chế chất vấn, giải trình trong công tác cán bộ.

Quy định chặt chẽ và thực hiện nghiêm quy trình công tác cán bộ. Xác định

rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Nhận thức sâu sắc về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức, chạy quyền, coi

đây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt,

hiệu quả với các đối tượng có biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền. Coi trọng



giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự

của cán bộ để hình thành văn hoá không chạy chức, chạy quyền.

6. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ

Thể chế hoá, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của

Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đội

ngũ cán bộ.

Thường trực cấp uỷ các cấp ở địa phương định kỳ tiếp dân; bí thư, phó bí thư,

uỷ viên ban thường vụ và cấp uỷ viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đảng

viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt đảng tại chi bộ khu dân cư. Thực

hiện việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú với các hình

thức phù hợp để gắn bó mật thiết với nhân dân; truyền đạt chủ trương, đường lối

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và lắng nghe tâm

tư, nguyện vọng của nhân dân; nắm chắc tình hình cơ sở; đồng thời, qua đó để nhân

dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức, lối sống.

Cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân

giám sát trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ.

Nghiên cứu mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người

dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một

cách phù hợp.

Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận và xử lý những ý kiến phản ảnh, kiến nghị,

khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là của người có uy tín trong cộng đồng dân cư

gửi đến cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và qua

các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp, hiệu quả.

7. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn,

nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên chăm lo

xây dựng, củng cố cơ quan tham mưu và đội ngũ làm công tác cán bộ thật sự trong
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sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp; đặc biệt coi trọng lựa chọn, bố trí đúng người

đứng đầu cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ các cấp.

Nâng cao nhận thức, chất lượng công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu

quả giữa các cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ

theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Xây dựng mô hình tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan

tham mưu về tổ chức, cán bộ các cấp theo hướng giảm đầu mối, tránh chồng chéo,

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh

đạo và quản lý tổ chức, biên chế, công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán

bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị. Đẩy mạnh cải cách hành chính; chuẩn hoá văn

bản pháp quy; tin học hoá, tự động hoá trong quản lý và điều hành.

Tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao chất lượng

đội ngũ làm công tác cán bộ "trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh

thông" đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Nghiêm trị các hành vi tiêu cực

trong công tác cán bộ, nhất là việc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Coi trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ở các

cấp, các ngành; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế và những chủ

trương thí điểm, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; nâng cao chất

lượng nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển lý luận về công tác tổ chức, cán

bộ.

8. Một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại

hội Đảng toàn quốc

Xây dựng, hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác nhân sự đại hội phù

hợp với từng giai đoạn phát triển, nhất là Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp và

Phương hướng công tác nhân sự sát với tình hình thực tế.

Rà soát kỹ, bổ sung đầy đủ thông tin, đánh giá chính xác, nắm chắc vấn đề

chính trị của cán bộ; thực hiện việc bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt,



bổ nhiệm cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện trên cơ sở quy hoạch để chuẩn bị tốt nhân

sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

Tổ chức các lớp cán bộ dự nguồn trong quy hoạch ở các cấp để bổ sung,

nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phù hợp với từng nhóm

đối tượng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại

hội Đảng toàn quốc.

Ban thường vụ cấp uỷ từng cấp căn cứ tình hình cụ thể để sử dụng các cơ

quan chuyên môn một cách phù hợp trong việc tiến hành khảo sát, đánh giá nhân

sự theo phân cấp, chủ động chuẩn bị nhân sự đại hội và các công việc cần thiết

khác có liên quan.

Đồng chí tâm đắc nhất nhiệm vụ giải pháp nào? Vì sao?

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên cần tập trung vào 2 trọng tâm và

5 đột phá:

Hai trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác

cán bộ; chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện

để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám

nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Tập trung xây

dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cấp đi

đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời,

tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Năm đột phá là: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục,

đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so

sánh với chức danh tương đương; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng,

thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; Thực hiện nhất quán

chủ trương bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở

những nơi đủ điều kiện; Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực



cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo

cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài; Hoàn thiện cơ chế

để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy vai trò của

nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Câu 2. Hãy cho biết các phong cách làm việc của cán bộ Đảng viên theo

tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh? Hãy trình bày nội dung phong

cách đồng chí tâm đắc nhất?

Ở cơ quan, đơn vị đồng chí đã có những giải pháp như thế nào để thực

hiện tốt việc học tập làm theo phong cách làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh?

Trả lời

Các phong cách làm việc của cán bộ Đảng viên theo tư tưởng đạo đức

phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ

máy” và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay

kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng

viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác. Học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm

việc, phong cách công tác của người cán bộ, đảng viên cần tập trung thực hiện các

nội dung sau:

1. Phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” - Hồ Chí Minh cho

rằng, đây là phong cách hàng đầu mà người cán bộ cần phải có. Người chỉ rõ: Đảng

ta thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “chế độ ta là chế độ dân chủ, tư

tưởng phải được tự do”. Vì thế, người cán bộ, đảng viên phải tạo ra được không khí

dân chủ thực sự trong nội bộ bằng cách thành tâm lắng nghe và khơi gợi cho cán bộ,

đảng viên, quần chúng, cấp dưới nói hết quan điểm, ý kiến của mình. Được như

vậy thì cấp dưới và quần chúng mới hăng hái đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó



được coi trọng, được khen ngợi thì những người đó càng thêm hăng hái làm việc.

Phong cách dân chủ của người cán bộ không chỉ khơi nguồn sáng tạo, phát huy tinh

thần cống hiến của cấp dưới và quần chúng nhân dân mà còn làm cho tổ chức cơ

quan, đoàn thể thêm gắn bó. - Người có tác phong dân chủ là người thực hành tốt

nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Đó là cách “để phát huy trí tuệ và

kinh nghiệm của nhiều người”. Cán bộ không bao giờ được “độc tôn chân lý”, phải

thành thực lắng nghe ý kiến phê bình của cấp dưới và nghiêm túc sửa mình với tinh

thần cầu thị. Làm như vậy thì chắc chắn người cán bộ sẽ được nhân dân yêu mến,

cấp dưới nể trọng. - Nói về sức mạnh của dân chủ, Hồ Chí Minh từng nói: “Thực

hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Nếu người

cán bộ không có tác phong dân chủ hoặc “miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc

thì họ theo lối “quan” chủ” là họ tự tước đi của mình vũ khí hữu hiệu nhất để hoàn

thành nhiệm vụ. Khi đó, dù có “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị mà công

việc vẫn không chạy”. - Phong cách dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là dân chủ

có định hướng, có lãnh đạo, dân chủ phải đi đến sự tập trung chứ không phải dân

chủ quá trớn, dân chủ vô tổ chức. Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt

Đảng là “tập trung dân chủ”.

2. Phong cách làm việc quần chúng - Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ

phải có phong cách làm việc quần chúng, xuất phát từ vấn đề có tính nguyên tắc về

vai trò của quần chúng nhân dân: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần

dân liệu cũng xong”. - Phong cách quần chúng yêu cầu người cán bộ phải gần gũi

quần chúng, lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của quần chúng, phải thường

xuyên đi xuống cơ sở mà mình phụ trách, tìm hiểu thực trạng đời sống, tâm tư,

nguyện vọng của quần chúng. Người khẳng định: nếu “cách xa dân chúng, không

liên lạc chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất

bại”. - Phong cách quần chúng không có nghĩa là “theo đuôi quần chúng” vì “trong

dân chúng, có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau, ý kiến khác nhau”.

Người cán bộ phải có bản lĩnh vững vàng để vừa nâng cao trình độ giác ngộ, dân trí



của quần chúng, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của một bộ phận

quần chúng “chậm tiến”, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình. - Phong cách

quần chúng là phải biết cách tổ chức phong trào phù hợp với trình độ, năng lực

thực tế của quần chúng, không chủ quan, duy ý chí, áp đặt thực tiễn theo ý mình.

Theo Người, “Nếu cứ làm theo ý muốn, theo tư tưởng, theo chủ quan của mình, rồi

đem cột vào cho quần chúng, thì khác nào “khoét chân cho vừa giầy”… - Phong

cách làm việc quần chúng của cán bộ, đảng viên còn bao gồm cả trong sinh hoạt.

Người cán bộ phải giản dị, hòa đồng với quần chúng, không cho phép mình hưởng

điều gì có tính chất “đặc quyền, đặc lợi”. Người cảnh tỉnh những suy nghĩ lệch lạc

trong cán bộ, rằng “phải ăn mặc bảnh mới giữ được oai tín, giữ được thể diện”. Khi

người cán bộ thấm nhuần tác phong quần chúng, họ sẽ được quần chúng nhân dân

yêu thương, tin cậy, ủng hộ và khi đó, việc gì họ làm cũng thành công.

3. Phong cách làm việc khoa học - Theo Hồ Chí Minh, cán bộ làm việc gì

cũng phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. Muốn vậy, người cán bộ

phải “xét kỹ hoàn cảnh mà sắp đặt công việc cho đúng. Việc chính, việc gấp thì

phải làm trước. Không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào làm việc

ấy”. Hết sức tránh chuyện vạch ra “chương trình công tác thì quá rộng mà kém thiết

thực” và căn bệnh “đánh trống bỏ dùi” gây lãng phí tiền của, nhân lực và thời gian

của nhân dân. - Phong cách làm việc khoa học là phải biết quý trọng thời gian, biết

giờ nào làm việc ấy và có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong

một thời gian ngắn nhất. Người cán bộ phải biết tiết kiệm thời gian của mình nhưng

cũng phải biết tiết kiệm thời gian cho người khác. Cách tốt nhất là tập trung giải

quyết dứt điểm từng công việc. Không ôm đồm, làm quá nhiều việc, nhiều việc

không dứt điểm, không hiệu quả. - Phong cách làm việc khoa học yêu cầu người

cán bộ giải quyết công việc trên cơ sở dữ liệu khách quan, dựa trên nền tảng thực tế

để lựa chọn ra phương án khả thi nhất và phương án ấy phải đặt trong tổng thể

chiến lược lâu dài. Không được rơi vào “bệnh cận thị - không trông xa, thấy rộng.

Những vấn đề to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ”. Người



cán bộ không được vì cái lợi nhỏ trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích to lớn, lâu

dài. Tầm nhìn - đó chính là phẩm chất của người có tư duy khoa học và có cách

làm việc khoa học. - Phong cách làm việc khoa học đòi hỏi người cán bộ phải có

cách đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc cho hợp lý. Lại phải biết

cách kiểm tra, giám sát công việc và cấp dưới một cách hiệu quả, qua đó thấy được

việc thi hành đường lối, nghị quyết của Đảng như thế nào và cần điều chỉnh cái

gì… Kiểm tra còn có tác dụng phân loại, đánh giá cán bộ vì “có kiểm tra… mới

biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. Cán

bộ lãnh đạo làm việc khoa học, chặt chẽ thì cấp dưới không thể “qua mặt”. - Phong

cách làm việc khoa học đòi hỏi người cán bộ sau mỗi công việc phải biết rút ra kinh

nghiệm cho lần sau và cho người khác. Người viết: “Công việc gì bất kỳ thành

công hoặc thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ ràng

rồi kết luận. Kết luận đó sẽ là cái thìa khóa phát triển công việc và để giúp cho cán

bộ tiến tới”.

4. Phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm - Theo Hồ Chí Minh, trước

hết phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về

mọi mặt; phải cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm. Cần

nêu gương trên ba mối quan hệ với mình, với người, với việc. Đối với mình phải

không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm

để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân; phải tự phê bình mình như rửa

mặt hằng ngày. Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết,

thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng. Đối với việc, dù trong hoàn

cảnh nào phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng”, để việc công lên trên, lên trước

việc tư. - Muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm. Với cán bộ, đảng viên,

sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương đạo đức cần đạt

tới sự nhất quán trong công việc và trong đời sống riêng, giữa đạo đức người lãnh

đạo và đạo đức đời thường. Địa vị càng cao, uy tín càng lớn, càng phải ra sức hoàn

thiện về đạo đức, thống nhất giữa nói và làm. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên



phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi

đôi với làm để quần chúng noi theo. - Hồ Chí Minh yêu cầu ai cũng phải nêu gương

về đạo đức. Trước hết, mình phải tự làm gương, “cán bộ gắng làm gương trong anh

em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân”. Làm gương cả về ba mặt: tinh

thần, vật chất và văn hoá. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần

chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần

chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân,

mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. - Để giáo dục bằng nêu gương

đạt kết quả cao, Hồ Chí Minh chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng

ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất xây dựng Đảng, xây dựng

các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Trong gia đình,

cha mẹ phải là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em. Trong

nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò. Trong cơ quan, tổ chức thì

cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người

khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm tự

tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, làm tấm gương giúp nhân

dân nhìn vào đó mà noi theo, qua đó mà làm tăng thêm những điều đúng, những

điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. - Trong các nội dung nêu gương, cán bộ, đảng

viên phải luôn luôn nêu gương về tinh thần phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh nhấn

mạnh trách nhiệm phục vụ nhân dân từ một triết lý sâu xa rằng, cơm chúng ta ăn,

áo chúng ra mặc đều do mồ hôi, nước mắt của dân mà ra, nên chúng ta phải đền bù

xứng đáng cho dân. Vì vậy mà cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát

nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm.

Đó là tư tưởng đạo đức, phong cách nêu gương, tự giác, gương mẫu Hồ Chí Minh,

mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải tự giác làm theo.
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Họ và tên:………………………………….

Chức vụ:…………………………………...

Đơn vị công tác:…………………………...

Câu 1 - Nhận thức của cá nhân về thực trạng, nguyên nhân và mục tiêu,

nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết của Hội Nghị lần thứ sáu

hoặc Nghị quyết của Hội Nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

khóa XII; chương trình hành động của Tỉnh ủy về việc thực hiện các nghị quyết

đó.

Nhận thức của cá nhân về thực trạng, nguyên nhân và mục tiêu, nhiệm vụ,

giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết của Hội Nghị lần thứ sáu (khóa XII) qua

truyền hình trực tuyến từ ngày 30-31/08/2018.

Qua nghiên cứu, học tập bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần

thứ 6 ban hành gồm: Nghị quyết 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 về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết về "tăng cường công

tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới"; Nghị

quyết về "công tác dân số trong tình hình mới". Bản thân nhận thấy đây là những

quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất

nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra".

Thứ nhất: Nghị quyết “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”

Trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực, gương

mẫu và vào cuộc quyết liệt, coi đó là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, cấp bách, được

đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị

đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trước yêu cầu mới.



Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ

chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò

lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Chú

ý bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hoà

giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; đổi mới tích cực, mạnh mẽ, nhưng

không nôn nóng đi từ cực này sang cực khác, không bi quan khi đương đầu với

nhiều khó khăn, phức tạp; gắn đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức

lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hoà mối quan hệ

giữa nhà nước, thị trường và xã hội.

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống

chính trị ở nước ta phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới; trên

cơ sở đó xác định những công việc cần thiết và có thể triển khai thực hiện ngay. Rà

soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức;

chú ý quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức phù hợp với đặc điểm của

từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Xây dựng cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, đúng đắn

trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ để thu hút người thực sự có đức, có tài

vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn,

tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức này theo nguyên tắc một tổ chức có thể

đảm nhiệm nhiều việc; một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm

chính, gắn với việc tái cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên

chức; giảm tỉ lệ người phục vụ, nhất là khối hành chính.

Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên với cấp dưới, giữa

Trung ương và địa phương. Xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực bằng

các quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu

quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đề cao trách nhiệm giải trình, xử lý;

xây dựng chế tài đủ mạnh; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân, nhất là người

đứng đầu vi phạm, sai phạm.



Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng rộng rãi khoa học - công nghệ,

nhất là công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành; tinh giản tổ chức bộ máy,

biên chế. Thực hiện giao và quản lý chặt chẽ biên chế trên cơ sở phân loại tổ chức,

xác định rõ vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

Tiến hành tổng kết việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ,

chính sách đãi ngộ phù hợp.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng với thanh tra

của Nhà nước, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội,

các cơ quan dân cử. Tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín, có

cả cơ sở lý luận và thực tiễn. Ví dụ, việc kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo

Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; tổ chức, sáp nhập Đảng bộ Ngoài nước và

Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên

trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước. Cơ bản thực hiện mô

hình Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân; thực hiện Bí thư cấp

uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã những nơi có đủ điều

kiện.

Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm

soát quyền lực và chế độ kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Các Bộ, cơ quan thuộc Chính

phủ rà soát, chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người

dân đảm nhiệm. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương theo hướng

phân định rõ hơn tổ chức chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính

- kinh tế đặc biệt.

Thứ hai: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng

cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập”

Cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công

việc này có tầm quan trọng không kém, được ưu tiên chỉ đạo thực hiện trong thời

gian tới. Nhà nước phải chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản,

thiết yếu; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp



nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước; giữ vững, phát huy

tốt hơn nữa vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt đẹp của các đơn vị sự

nghiệp công lập.

Đẩy mạnh xã hội hoá, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mà khu vực ngoài

công lập làm được và làm tốt; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho

đầu tư phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm công bằng,

bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập. Trong quá trình

đổi mới, sắp xếp, phải bám sát đặc điểm tình hình của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn,

đẩy mạnh xã hội hoá, nhưng không thương mại hoá lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp

công. Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học -

công nghệ có đủ điều kiện thành doanh nghiệp, bao gồm cả hình thức công ty cổ

phần.

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực

hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công

lập. Chú ý rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với từng loại hình dịch vụ

sự nghiệp công và từng loại hình đơn vị sự nghiệp công lập. Đổi mới, tăng cường

chế độ kế toán, hạch toán, kiểm toán, kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các đơn

vị sự nghiệp công lập, về cơ bản tương tự như đối với doanh nghiệp nhà nước.

Phân định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sự nghiệp do

Nhà nước giao với hoạt động cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của xã hội. Ngân sách

nhà nước bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu và các đơn vị sự

nghiệp công lập được Nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ở

các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Khẩn trương

nghiên cứu sửa đổi, bổ sung pháp luật về công chức, viên chức; rà soát, hoàn thiện

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để khuyến khích, tạo điều kiện thuận

lợi cho việc tinh giản biên chế; đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho các

đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản

trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.



Hội nghị TW 6 đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, phức

tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đó là: Giảm mạnh sự can

thiệp hành chính của cơ quan chủ quản vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của

đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước

chuyên ngành với nhau và với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính các

cấp trong quản lý ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực sự nghiệp.

Quy định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm người đứng đầu các Bộ, ngành,

địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, sai phạm.

Thứ ba: Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức

khoẻ nhân dân trong tình hình mới”

Việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ là trách nhiệm của mỗi người dân,

từng gia đình, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đòi hỏi sự tham gia tích cực, chủ

động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị

- xã hội, trong đó ngành Y tế là lực lượng nòng cốt hàng đầu.

Nhà nước cần phát huy vai trò chủ đạo của các bệnh viện và cơ sở y tế công

lập trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ y tế, bảo đảm các dịch vụ cơ bản cho đông

đảo nhân dân, đồng thời khuyến khích cung cấp dịch vụ theo yêu cầu. Tập trung ưu

tiên đầu tư từ ngân sách và có cơ chế, chính sách phù hợp huy động và sử dụng có

hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát triển y tế và các dịch vụ liên quan đến bảo

vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Không ngừng phấn đấu nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng

cuộc sống của người Việt Nam; bảo đảm mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc,

nâng cao sức khoẻ; bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc tham gia và hưởng

thụ bảo hiểm y tế và các dịch vụ có liên quan.

Phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc, đại chúng; xây dựng nền y

tế công bằng, nhân văn, hiệu quả, chất lượng và hội nhập. Phát triển cân đối, đồng

bộ giữa y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, giữa dân y và quân y, gắn kết y học cổ



truyền với y học hiện đại. Thực hiện phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là

then chốt; y tế cơ sở thực sự là nền tảng. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt

động của hệ thống các cơ sở y tế hiện có của Nhà nước, bao gồm cả dân, quân y,

gắn với khuyến khích hợp tác công - tư, phát triển lành mạnh y tế ngoài công lập;

xây dựng hệ thống y tế rộng khắp, gần dân, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động

hiệu lực, hiệu quả.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -

xã hội cần chủ động, tích cực, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn dân tham

gia rèn luyện thân thể; cải thiện điều kiện sống, lối sống và làm việc; bảo vệ môi

trường sinh thái và vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên luyện tập thể dục, thể

thao, sinh hoạt điều độ, lành mạnh. Tăng cường y tế dự phòng, nâng cao sức khoẻ

gắn với đổi mới, phát huy vai trò của hệ thống y tế cơ sở, góp phần khắc phục tình

trạng quá tải các bệnh viện, nhất là tuyến trên.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cao y đức; phát triển ngành

dược và thiết bị y tế, bảo đảm đủ thuốc tốt và thiết bị bảo đảm chất lượng. Chăm lo

phát triển nguồn nhân lực và khoa học ngành Y. Nâng cao năng lực nghiên cứu,

triển khai ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật y tế, dược, sinh học.

Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách tài chính y tế, đặc biệt là sớm thực hiện bảo

hiểm y tế toàn dân; đổi mới phương thức chi ngân sách nhà nước cho y tế; đổi mới

cơ chế về giá, phí dịch vụ phù hợp, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của

cơ chế thị trường, khắc phục tình trạng thương mại hoá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế gắn với chủ động, tích cực

hội nhập quốc tế.

Thứ tư: Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”

Những năm qua, nước ta có nhiều nỗ lực và thành tựu trong công tác dân số -

kế hoạch hoá gia đình. Cơ cấu dân số, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Nước

ta bắt đầu bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007 và dự kiến đạt đỉnh cao vào



khoảng năm 2020 - 2030 với số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 70%

dân số.

Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. Tầm vóc, thể lực của người

Việt Nam từng bước được cải thiện. Tuổi thọ trung bình tăng đáng kể (từ 65,3 tuổi

lên 73,4 tuổi). Dịch vụ dân số - kế hoạch hoá gia đình được mở rộng, chất lượng

ngày càng cao. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hoá, đô thị hoá, công nghiệp hoá dưới

tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và biến đổi khí hậu, thay đổi

về điều kiện, lối sống, môi trường sống, làm việc và môi trường sinh thái đã và

đang dẫn đến những thay đổi nhanh chóng về mô hình gia đình, kết hôn, ý thức và

khả năng sinh sản, tăng nhanh quá trình di cư...

Chính sách hạn chế mức sinh của ta kéo dài, rộng khắp cả nước bắt đầu bộc

lộ những hệ luỵ cần sớm được khắc phục. Cần có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy,

cách làm để giải quyết toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các vấn đề về dân số. Phấn

đấu duy trì ổn định vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ lệ giới tính khi sinh về mức

cân bằng tự nhiên; duy trì và tận dụng có hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích

ứng với già hoá dân số, nâng cao chất lượng dân số, phân bố dân số phù hợp với

quá trình phát triển.

Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang

dân số và phát triển; chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, chất

lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội,

bảo đảm quốc phòng, an ninh. Coi công tác dân số và phát triển là nhiệm vụ của

toàn dân; đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững; Nhà nước

ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá; tranh thủ sự hợp tác, hỗ

trợ của quốc tế, bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm

quyền và trách nhiệm trong việc sinh và nuôi dạy con tốt để duy trì mức sinh thay

thế trên phạm vi cả nước với quy mô dân số hợp lý (khoảng 104 triệu người vào

năm 2030). Tập trung ưu tiên vận động sinh ít con hơn ở vùng có mức sinh cao;



duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có

mức sinh thấp. Ngăn ngừa tư tưởng, tâm lý không hạn chế số lần sinh con đang nổi

lên những năm gần đây. Đổi mới nội dung tuyên truyền vận động về công tác dân

số và phát triển. Hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách; phát triển mạng lưới và

nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng

lực đội ngũ cán bộ dân số, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

 Chương trình hành động của Tỉnh ủy về việc thực hiện các nghị quyết đó.

Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 12-3-2018 của Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017

của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ,

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

1- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự

tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và của

toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc

và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế và các lĩnh vực

ảnh hưởng đến sức khoẻ, như: môi trường, thể dục, thể thao, văn hoá,… vào các

chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp. Thường

xuyên lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bảo vệ,

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch

bệnh, tình hình cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế; việc thực hiện các chế độ, chính

sách về y tế và các lĩnh vực liên quan đến sức khoẻ.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tăng cường công tác phối hợp với các ngành,

các cấp có liên quan trong thực hiện công tác giáo dục, thông tin, tuyên truyền về

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ; tuyên truyền, vận động người dân

tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng và

chữa bệnh. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để huy

động các tổ chức xã hội, tôn giáo tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ



nhân dân theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện

xã hội, trước hết là trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường,

góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

2- Nâng cao sức khoẻ nhân dân

Các cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, thay đổi hành

vi, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mỗi người dân

về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; xây dựng và tổ chức

thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khoẻ, tầm vóc người

Việt Nam, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, phấn đấu tất cả người dân trong

tỉnh đều được bảo vệ, nâng cao sức khoẻ.

Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá,

thể dục, thể thao, các phong trào rèn luyện thân thể, vệ sinh phòng bệnh, y tế học

đường, tạo điều kiện, môi trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh,... Tăng cường

tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, xoá bỏ các tập tục lạc hậu ảnh

hưởng xấu đến sức khoẻ.

3- Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; xây dựng

phương án phòng, chống, hạn chế xảy ra dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền

vệ sinh phòng bệnh; vận động nhân dân thực hiện tiêm chủng đối với các bệnh có vắc

xin phòng ngừa; chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và

kiểm soát bệnh tật; quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính, chăm

sóc dài hạn tại y tế cơ sơ. Đẩy mạnh kết hợp quân dân y, kết nối y tế cơ sở với các

phòng khám tư nhân, phòng chẩn trị đông y và các loại hình y tế hợp pháp khác.

Đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động của y tế cơ sở để thực

hiện tốt vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe. Triển khai đồng

bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh

tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý, thanh toán bảo hiểm y tế. Có cơ chế,



lộ trình phù hợp, từng bước thực hiện để tiến tới mọi người dân đều được theo dõi,

quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ.

Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, đặc biệt ở vùng sâu,

vùng khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc. Quan tâm chăm sóc sức khỏe người

cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh và các đối

tượng ưu tiên; phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp.

4- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng

Phát triển hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng hoàn chỉnh ở tuyến

tỉnh, bên cạnh Bệnh viện Quân dân y và các bệnh viện chuyên khoa. Hoàn thiện hệ

thống phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất giữa các tuyến. Tiếp tục

phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét

nghiệm giữa các cơ sở khám, chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và có

chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ y tế ngay tại tuyến dưới. Nâng

cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh, tăng cường giường bệnh và phát huy

hiệu quả hoạt động của bệnh viện đa khoa tuyến huyện để giảm tải Bệnh viện Đa

khoa tỉnh.

Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường

kết hợp y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng,

nâng cao sức khỏe.

Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến huyện, xã. Chủ động tiếp nhận và thực hiện

việc chuyển giao kỹ thuật, công nghệ từ các bệnh viện tuyến trên, nhằm nâng cao năng

lực, trình độ chuyên môn trong các hoạt động khám, chữa bệnh cho y tế cơ sở.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý

tài chính tại các bệnh viện và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển

các dịch vụ y tế, bệnh viện tư nhân,…

5- Đẩy mạnh phát triển ngành Dược và thiết bị y tế



Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến đấu thầu và mua sắm

thiết bị, vật tư y tế, các quy định của pháp luật về quản lý thuốc, quản lý hành nghề

y dược và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để truy xuất

nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh thuốc, thực

phẩm chức năng giả, kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm chức năng và

hàng hoá có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ. Tăng cường kiểm soát chất lượng dược

liệu ngoại nhập; giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn dược liệu của nước ngoài. Hỗ

trợ phát hiện, đăng ký, công nhận sở hữu trí tuệ và thương mại hoá các bài thuốc y

học cổ truyền; tôn vinh và bảo đảm quyền lợi của các danh y.

6- Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vấn đề y đức, tinh thần

trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nhất là các quy tắc ứng xử của cán bộ, công

chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Quan tâm đúng mức

công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn, lý luận

chính trị của đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện tốt các chế

độ, chính sách, chế độ tiền lương đối với cán bộ y tế theo quy định.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đội ngũ y sĩ, bác sĩ về tuyến cơ sở;

củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân

tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; phấn đấu xây dựng các cơ sở y tế đạt chuẩn văn hoá kết

hợp với xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ về y tế, dược, y sinh

học. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến, phát triển đội ngũ cán

bộ chuyên ngành thiết bị y tế.

7- Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế



Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

của hệ thống y tế; đối với tuyến tỉnh cần rà soát, đánh giá các đơn vị trực thuộc Sở

Y tế, tinh gọn đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; đối với mô hình tổ

chức hệ thống y tế cơ sở, cần nghiên cứu, đổi mới, bảo đảm sự quản lý thống nhất

theo ngành dọc và sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế với cấp uỷ, chính quyền

địa phương trong thực hiện nhiệm vụ y tế trên địa bàn. Khuyến khích phát triển

mạnh mẽ hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khoẻ, điều dưỡng ngoài công lập,

đặc biệt là các mô hình hoạt động không vì lợi nhuận.

Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và

phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Phát triển, nhân rộng hệ thống cấp cứu tại

cộng đồng và trước khi đưa người bệnh vào bệnh viện.

Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ,

chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý

nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

trong quản lý, cung cấp dịch vụ, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân.

8- Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế

Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Đa

dạng hoá các hình thức hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh

tranh bình đẳng, không phân biệt công - tư trong cung cấp dịch vụ y tế. Khuyến

khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế (kể cả trong chăm sóc sức

khoẻ ban đầu), tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp, theo yêu cầu. Thực hiện

miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc

người cao tuổi đủ điều kiện.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; chống

lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và quyền lợi của người tham

gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế.

9- Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế



Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật,

đào tạo và tài chính của các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực y, dược. Tích cực

tham gia xây dựng các chính sách, giải quyết các vấn đề y tế khu vực và toàn cầu

nhằm không ngừng nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của y học Việt Nam. Tăng cường

quảng bá, đưa y dược cổ truyền Việt Nam, của tỉnh ra các nước trên thế giới.

Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 12-3-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sóc Trăng, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp

hành Trung ương khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới

1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân số. Thống nhất nhận

thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội

về tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hoá gia đình

sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

- Đưa công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số thành một nội

dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Lồng ghép công tác dân số vào các nhiệm vụ cụ thể phát triển kinh tế - xã hội của

địa phương. Lấy kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về dân số để đánh giá

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan,

đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp; đặc biệt là trong việc thực hiện

các phong trào thi đua, các cuộc vận động về công tác dân số, thực hiện nếp sống

văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khoẻ và đời sống vật

chất, tinh thần của nhân dân.

- Đề cao tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực

hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi

dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan toả sâu rộng trong toàn xã hội.

2- Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số



- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số

- kế hoạch hoá gia đình, nhân viên y tế xóm, ấp, tuyên truyền viên của các ngành,

đoàn thể; nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, đội truyền thông lưu động lồng ghép

với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình. Ứng dụng

kênh truyền thông qua internet để tuyên truyền về công tác dân số, kế hoạch hoá

gia đình đến các nhóm đối tượng, nhất là giới trẻ.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm

quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động

sinh ít con hơn ở đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức

sinh thay thế; sinh đủ 2 con đối với các đối tượng có mức sinh thấp.

- Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông

giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về dân số, kế hoạch hoá gia

đình và bình đẳng giới trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy phong trào mọi người

dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh

dưỡng hợp lý để nâng cao sức khoẻ tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Nâng cao

nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn

và hôn nhân cận huyết thống.

3- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về dân số

- Tập trung đầu tư phát triển đô thị, khu, cụm công nghiệp, bảo đảm phân bổ

dân cư phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện để người di cư

được tiếp cận đầy đủ và công bằng với các dịch vụ xã hội cơ bản. Hỗ trợ thoả đáng

để thu hút, tạo điều kiện cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài ở các khu vực

khó khăn, trọng yếu về an ninh, quốc phòng. Tiếp tục triển khai Đề án kiểm soát

dân số vùng ven biển giai đoạn 2009-2020 gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến

lược biển Việt Nam đến 2020.



- Thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ngành Lao

động, Thương binh và Xã hội phối hợp với uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã,

thành phố và các cơ sở sản xuất đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường, góp phần

chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp,

giải quyết lao động tại địa phương, hạn chế tình trạng lao động đi làm ăn xa. Đẩy

mạnh xuất khẩu lao động.

4- Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số

- Tiếp tục củng cố mạng lưới dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, bảo đảm cung

cấp các dịch vụ dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản thiết yếu ở tất cả các tuyến,

nhất là tuyến cơ sở. Phát triển mạng lưới cung cấp các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán

sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, tư vấn kiểm tra sức khoẻ sinh sản

trước hôn nhân.

- Đầu tư trang thiết bị y tế bảo đảm phục vụ tốt công tác dân số, kế hoạch hoá

gia đình; phát triển, lồng ghép các dịch vụ tư vấn và kiểm tra sức khoẻ tiền hôn

nhân và khi phụ nữ chuẩn bị mang thai với các hoạt động cung cấp thông tin và

dịch vụ cho người chưa thành niên, thanh niên, các hoạt động can thiệp giảm thiểu

tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, sinh con trước tuổi thành niên.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân góp phần giảm tử vong,

tăng tuổi thọ và số năm trung bình sống khoẻ mạnh; đồng thời, thực hiện tốt các

chương trình, biện pháp để nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam, hướng đến

tiếp tục nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI).

- Phát triển mạnh hệ thống chuyên ngành lão khoa trong các cơ sở y tế.

Khuyến khích phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; cơ sở cung cấp các loại

hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hoá, giải trí của người cao tuổi.

- Ưu tiên đầu tư nguồn lực nhà nước; đồng thời, huy động nguồn lực xã hội

phát triển các cơ sở cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, bảo đảm các nhóm dân số



đặc thù, như: trẻ em, người khuyết tật, người bị di chứng chiến tranh, người cao

tuổi, đồng bào dân tộc ít người, người di cư... đều thực sự bình đẳng về cơ hội tham

gia, thụ hưởng thành quả phát triển.

5- Bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số

- Bảo đảm đủ nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số.

Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho công tác dân số, công tác bảo vệ, chăm sóc

và nâng cao sức khoẻ, giáo dục, đào tạo, văn hoá, thể thao... nhằm nâng cao chất

lượng dân số, đời sống mọi mặt của nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, vùng

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ven biển.

- Đẩy mạnh xã hội hoá, có chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh

nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất, phân phối,

cung cấp các phương tiện, dịch vụ trong lĩnh vực dân số. Kêu gọi đầu tư phát triển

các cơ sở y tế chuyên khoa sản, nhi.

- Phát triển thị trường, đa dạng hoá các gói bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm nhà

nước, bảo hiểm thương mại với nhiều mệnh giá tương ứng các gói dịch vụ khác

nhau để các nhóm dân số đặc thù đều bình đẳng trong việc tham gia và thụ hưởng

các dịch vụ phúc lợi, an sinh xã hội.

6- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác

dân số

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số theo hướng tinh gọn,

chuyên nghiệp, hiệu quả, chú trọng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn,

đông dân cư, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; bảo đảm sự lãnh đạo,

chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương; đồng thời, thực hiện quản lý

chuyên môn thống nhất. Có chính sách đãi ngộ thoả đáng, nâng cao hiệu quả hoạt

động của đội ngũ cộng tác viên ở khóm, ấp, tổ dân phố,...

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, thực hiện chuẩn

hoá đội ngũ cán bộ dân số các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm đủ về số



lượng, bảo đảm về chất lượng đáp ứng yêu cầu chuyển hướng sang chính sách dân

số và phát triển. Đưa nội dung dân số và phát triển vào chương trình đào tạo, tập

huấn, nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm tăng cường chỉ đạo, điều phối

hoạt động của các ngành, cơ quan có chức năng quản lý các lĩnh vực liên quan tới

dân số và phát triển.

Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng 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”

* Năm 2018:

Đối với cấp tỉnh:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn,

mối quan hệ công tác và sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của 2 đảng uỷ khối cấp

tỉnh theo hướng tinh gọn, tập trung cho các mặt công tác xây dựng Đảng và phù

hợp với tình hình thực tế của đảng bộ.

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ,

chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương.

- Sắp xếp, tổ chức lại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục

hành chính của các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố để thành lập trung tâm

hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện.

- Sắp xếp lại tổ chức hội, thực hiện nghiêm nguyên tắc và nhất quán nguyên

tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động đối với các tổ chức

hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Đối với cấp huyện:

- Tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng

nhân dân cấp huyện, cấp xã.



- Thí điểm thành lập văn phòng tham mưu, giúp việc chung của cơ quan

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện ở những nơi có đủ

điều kiện (trừ Liên đoàn Lao động huyện).

- Thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân

cấp huyện, cấp xã (cấp huyện thực hiện ít nhất 25%; cấp xã thực hiện ít nhất 50%;

thực hiện hoàn thành trong năm 2020).

- Thí điểm hợp nhất văn phòng cấp uỷ với văn phòng hội đồng nhân dân,

văn phòng uỷ ban nhân dân cấp huyện thành văn phòng tham mưu, giúp việc dùng

chung.

- Thực hiện nhất thể hoá chức danh chánh văn phòng cấp uỷ với chức danh

chánh văn phòng hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp huyện tại các địa phương

thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện (cấp

huyện thực hiện ít nhất 25%; thực hiện hoàn thành trong năm 2020).

- Thực hiện nhất thể hoá trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung

tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở những nơi đủ điều kiện về nhân sự (dự kiến

ít nhất 35%, tương đương 4 đơn vị; thực hiện hoàn thành trong năm 2019).

- Thực hiện nhất thể hoá các chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ

tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện ở những nơi đủ điều kiện về nhân sự (dự kiến

ít nhất 60%, tương đương 7 đơn vị; thực hiện hoàn thành trong năm 2019).

* Năm 2019:

Đối với cấp tỉnh:

Tổ chức lại Văn phòng Tỉnh uỷ để phục vụ chung cho các cơ quan tham

mưu, giúp việc Tỉnh uỷ.

Đối với cấp huyện:

- Thí điểm nhất thể hoá chức danh trưởng phòng văn hoá và thông tin

huyện đồng thời là giám đốc trung tâm văn hoá - thể thao cấp huyện.



- Thí điểm sáp nhập phòng y tế về văn phòng hội đồng nhân dân và uỷ ban

nhân dân cấp huyện để tham mưu uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng

quản lý nhà nước về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y

dược cổ truyền; sức khoẻ sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn

thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hoá gia đình.

- Thực hiện nghiêm, nhất quán việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định

mức cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, tổ dân phố.

* Năm 2020:

- Thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội

đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thành một văn phòng

tham mưu, giúp việc chung theo hướng dẫn của Trung ương.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm năm 2018, năm 2019 và

nhân rộng trên toàn tỉnh.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện có hiệu quả lộ trình, mục

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số

19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung

ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

1- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền

thông, Sở Nội vụ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị có

liên quan làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, yêu cầu, nội dung

đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự



nghiệp công lập nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận ở các ngành, các cấp,

các đơn vị sự nghiệp trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách,

pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của

các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công (hoàn

thành trong quý II năm 2018).

2- Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Tích cực, chủ động triển khai các quy định của pháp luật về tiêu chí phân

loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công

lập theo từng ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở đó, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp

công lập của từng ngành, lĩnh vực theo nguyên tắc:

(1) Cơ bản không thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập; trường hợp

cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập, thì đơn vị đó phải tự bảo

đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ

sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu).

(2) Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp

công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng

lắp về chức năng, nhiệm vụ.

(3) Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không

hiệu quả hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập.

(4) Đẩy mạnh xã hội hoá, chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp

khác đủ điều kiện thành công ty cổ phần.

3- Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Quản lý chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà

nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên; thực hiện thí điểm việc thi

tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp

tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở nơi có điều kiện kinh tế - xã hội



đặc biệt khó khăn). Không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công

lập (trừ các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước).

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm theo quy

định hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm liên tiếp không hoàn

thành nhiệm vụ.

- Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng

được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định; có kế hoạch và giải pháp để

giải quyết dứt điểm số viên chức và người lao động vượt quá số biên chế được

giao (trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính). Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số

biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp (hoàn thành trong năm 2018).

- Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ

cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%

(thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong năm 2019).

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bố trí,

sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ viên chức.

- Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế

toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe,

bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập (thực hiện từ năm

2018, hoàn thành trong năm 2020).

- Thực hiện nghiêm quy định về số lượng lãnh đạo cấp phó. Trong thời gian

thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp

nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều

chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời, phải có giải pháp điều

chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp

nhập, hợp nhất. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu

phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.



- Thực hiện đào tạo lại, hỗ trợ thích hợp đối với viên chức và người lao động

dôi dư do sáp nhập, giải thể hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

4- Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường,

thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công

- Tạo điều kiện đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị

trường và thúc đẩy xã hội hoá trong việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công.

- Thực hiện chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ

điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp,

kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính đối với nhóm

các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng

xã hội hoá cao trên cơ sở Nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động

có thời hạn. Các đơn vị đã bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên được quyền

quyết định số lượng người làm việc, tiền lương theo kết quả hoạt động, được Nhà

nước hỗ trợ về thuế, phí để tăng cường năng lực tài chính và khả năng tự cân đối.

- Khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là trong

lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ.

- Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp

theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các cơ sở giáo dục nghề

nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động trong

nước và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5- Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập

- Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị, bảo đảm

chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ

sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

- Rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị sự

nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy



mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học - công nghệ tiên tiến (hoàn

thành trong năm 2019).

- Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao chất lượng quản trị

tài chính, tài sản công của đơn vị. Ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công,

xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, nhất là trách nhiệm

người đứng đầu. Hoàn thiện chế độ kế toán, thực hiện chế độ kiểm toán, giám sát, bảo

đảm công khai, minh bạch hoạt động tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

6- Về thực hiện cơ chế tài chính

- Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích việc tinh giản biên chế; giải quyết chính

sách đối với những người dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và

thực hiện tinh giản biên chế; đối với công chức, viên chức làm việc trong đơn vị tự

bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, kinh phí lấy từ nguồn thu sự nghiệp

của đơn vị; đối với công chức, viên chức làm việc trong đơn vị do ngân sách nhà nước

hỗ trợ một phần hoặc bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thì lấy từ nguồn kinh phí

hoạt động của đơn vị. Trường hợp kinh phí của đơn vị không đủ thì ngân sách nhà

nước bổ sung theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách.

7- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

- Đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp

công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự

nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

- Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với

quy hoạch phát triển kinh tế - xã của tỉnh; chuyển từ quy hoạch theo đơn vị hành

chính sang quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, nhu cầu của xã hội và thị trường.

- Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành với cơ

quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính các cấp trong quản lý ngân sách nhà

nước chi cho lĩnh vực sự nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước,

tránh chồng chéo, lãng phí.



- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các

trường hợp vi phạm, cố tình né tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao

đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

8- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của nhân

dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Các cấp uỷ và tổ chức đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo tổ chức và

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban hành quy định về vai trò và chức

năng lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị

- xã hội trong giám sát, phản biện xã hội đối với tổ chức và hoạt động của các đơn

vị sự nghiệp công lập.

Câu 2 - Từ những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, các cán bộ,

giảng viên, giáo viên liên hệ với thực tiễn của ngành, đơn vị và chức trách,

nhiệm vụ của cá nhân.

* Liên hệ với thực tiễn của ngành, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá

nhân

Là một giáo viên, tôi ý thức và quan tâm đến từng vấn đề mà nghị quyết Đại

hội XII đã đề ra. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân,

người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Xác định rõ

trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được

giao; tích cực nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Đảng các cấp, thực hiện tốt

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Bản thân là đảng viên, giáo viên tôi luôn luôn giữ vững quan điểm, lập

trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng

Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí

Minh;

- Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn

thành tốt nhiệm vụ được giao;



- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của đảng pháp luật Nhà nước,

vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư

trú, thực hiện tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, luôn giữ gìn đoàn kết nội

bộ, tiếp thu và lắng nghe ý kiến đóng góp đồng chí trong đơn vị;

- Luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành

tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu

hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy

chế làm việc tại đơn vị;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy, góp

phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội; tự học và trau dồi kiến thức kĩ năng

nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp phần nâng cao

năng lực và phẩm chất của nhà giáo;

- Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi

dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác. Luôn không ngừng học

hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi, nhiệt tình với công cuộc đổi mới giáo

dục. Cố gắng phấn đấu trau dồi chuyên môn để có kiến thức chuyên môn sâu rộng,

có trình độ sư phạm lành nghề, biết ứng sử tinh tế, biết sử dụng các công nghệ tin

vào dạy học, biết định hướng phát triển của học sinh theo mục tiêu giáo dục nhưng

cũng đảm bảo được sự tự do của học sinh trong hoạt động nhận thức, là tấm gương

cho học sinh noi theo.

Câu 3- Đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực

hiện các nghị quyết của Hội Nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban Chấp hành

Trung ương Đảng, khóa XII; chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các

nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu trong thời gian tới ở ngành, cơ quan, đơn vị

và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Là một giáo viên, tôi ý thức và quan tâm đến từng vấn đề mà nghị quyết 18-

NQ/TW trong hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã đề ra. Bản thân cần tuyên truyền

sâu rộng trong quần chúng nhân, giáo viên và học sinh những vấn đề cấp thiết mà



Nghị quyết đã nêu. Bên cạnh đó, tôi cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của

mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả bằng

những hành động cụ thể:

- Luôn luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định

mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu

các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn

thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của đảng pháp luật Nhà nước, vận

động gia đình và người thân thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư trú,

thực hiện tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ,

tiếp thu và lắng nghe ý kiến đóng góp đồng chí trong đơn vị;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lí và giảng

dạy, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội; tự học và trau dồi kiến thức

kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp phần nâng

cao năng lực và phẩm chất của nhà giáo;

- Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi

dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác. Luôn không ngừng học

hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi, nhiệt tình với công cuộc đổi mới giáo

dục, định hướng phát triển học sinh theo mục tiêu giáo dục nhưng cũng đảm bảo

được sự tự do của học sinh trong hoạt động nhận thức, là tấm gương cho học sinh

noi theo.

Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc

thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú

trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã

hội.

* Các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ở đơn vị công tác



- Bản thân tích cực tuyên truyền trong quần chúng nhân, giáo viên và học

sinh những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu;

- Luôn luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định

mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu

các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của đảng pháp luật Nhà nước,

vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư

trú, thực hiện tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, luôn giữ gìn đoàn kết nội

bộ, tiếp thu và lắng nghe ý kiến đóng góp đồng chí trong đơn vị;

- Luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành

tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu

hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy

chế làm việc tại đơn vị;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy, góp

phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội; trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp,

nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn

trong công tác.

Trên đây là bài viết thu hoạch của cá nhân về tiếp thu đợt học tập chính trị hè

năm 2018.

………., ngày ….. tháng 08 năm 2018

Người thực hiện
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BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ

Trình bày quan điểm nhận thức của bản thân về Học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ với công việc của mình.

Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời

sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp

cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ

nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho

nhân dân, mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý

báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh

và Thời đại Hồ Chí Minh.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản

và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư

tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững

chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu

phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã

ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một lần nữa, Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định đây

là chủ trương lớn của Đảng ta, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức



chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây

dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính

trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp

chiến lược đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp ủy, tổ chức đảng,

cơ quan đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của

Đảng, nghị quyết của các cấp ủy,… gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi

đua yêu nước, với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc,

nổi cộm của từng địa phương, đơn vị.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về

những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam... Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt

đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân

tộc lên trên tất cả,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,... Phong cách Hồ

Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử

văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần

chúng,… Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, với tinh thần, trách

nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, toàn

Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy biến những tình cảm thiêng liêng đối với Bác

Hồ kính yêu thành ý chí, hành động cách mạng thiết thực. Chúng ta nguyện không

ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại

hội lần thứ XII của Đảng, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo

hướng hiện đại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là mệnh lệnh

từ trái tim của mỗi con người Việt Nam.

Từ nhận thức trên trong những năm công tác tại trường, tôi luôn giữ được phẩm



chất trong sạch của người đảng viên, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư

tưởng HCM và đường lối đổi mới của Đảng. Chấp hành mọi chủ trương chính sách

pháp luật của nhà nước, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối

quan điểm chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có

ý thức trách nhiệm và thái độ đúng đắn trong đấu tranh chống suy thoái về tư

tưởng chính trị, không phai nhạt lí tưởng cách mạng. Luân có tinh thần học tập,

nâng cao trình độ, hiểu biết và năng lực công tác của bản thân.

Là một đảng viên giáo viên, tôi luôn luôn học tập và noi theo tấm gương đạo

đức HCM tham gia đầy đủ các đợt thi tìm hiểu về Bác. Có tinh thần đấu tranh,

chống quan liêu hách dịch, nhũng nhiễu gây phiền hà nhân dân. Luôn giữ gìn đạo

đức lối sống và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm và nêu cao tinh

thần của Đảng viên. Tôi luân chấp hành tốt mọi quy định của đảng viên không

được làm. Luôn trung thực, không gian dối, đấu tranh phê và tự phê mạnh mẽ và

giữ được mối tình đoàn kết trong cơ quan đơn vị.

Trong công tác giảng dạy tôi luôn cố gắng, nhiệt tình và hoàn thành tốt nhiệm

vụ được giao.

Trong chi bộ tôi luôn có ý thức xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, có

tinh thần góp ý xây dựng các tổ chức Đoàn thể trong trường cũng như các tổ chức

chính trị- xã hội ở địa phương và trong cơ quan đơn vị mình đang công tác.

Chấp hành tốt mọi sự phân công của chi bộ và BGH nhà trường, trong những

năm qua được chi bộ phân công phụ trách tổ KHXH tôi thực hiện nghiêm túc và có

kết quả. Tuy nhiên bản thân không thể tránh khỏi những thiếu xót hạn chế, trong

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác. Phê và tự phê còn

yếu, chưa giám nghĩ giám làm, học tập còn chung chung chiếu lệ, việc áp dụng

trong công việc chưa hiệu quả.

Trong những năm tới, để khắc phục những hạn chế yếu kém của bản thân, tôi

còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa đặc biệt với cương vị là một người đảng viên



giáo viên đang công tác và giảng dạy ở nhà trường càng không ngừng phấn đấu

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh vào trong từng việc

làm cụ thể . Lấy tư tưởng của Bác làm kim chỉ Nam cho mọi hành động, phấn đấu

thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Trong công việc nhất là trong

giảng dạy phải thật sự tâm huyết với nghề nghiệp, nhiệm vụ được giao phải hoàn

thành và có hiệu quả.

- Bản thân tôi luôn luôn kiên định và trung thành với lý tưởng cách mạng, luôn

thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nói và làm theo Cương lĩnh,

Điều lệ Đảng, thực hiện theo Nghị quyết của Đảng, trung thực thẳng thắn trong

đấu tranh phê và tự phê, nói và làm một cách thống nhất. Luôn có thái độ đấu tranh

bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn thống nhất ý chí

hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Không làm những việc ảnh hướng tới uy tín

của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên..

- Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống của một người đảng viên, thực hiện lối sống lành

mạnh của một người giáo viên. Luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất

nước, của đơn vị lên trên hết. Luôn sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung

của tập thể. Không có tư tưởng cục bộ, bè phải, hẹp hòi, đỗ kị và các biểu hiện cơ

hội, thực dụng, vun vén vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

- Luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, của phụ huynh, của CBGV nhân viên sao

cho công tác quản lý ngày càng tốt hơn. Trung thực, khách quan và thẳng thắn khi

phát biểu ý kiến góp ý cho đồng chí mình. Thực hiện đấu tranh với những sai trái

của cán bộ đảng viên; tích cực trong công tác chống lại những biểu hiện tham

nhũng.

- Xây dựng mối đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau. Không có biểu

hiện dĩ hòa, vi quý, không nói nói xấu, đá kích làm mất uy tín của nhau; Không xúi

dục người khác đấu tranh tố cáo gây chia rẽ nội bộ góp phần vào xây dựng cơ

quan, chi bộ Đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Tóm lại, việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề nâng cao nhận thức cho cán bộ,



đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của

tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vô cùng cần thiết, góp phần quan

trọng và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách

mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong mọi lĩnh vực. Việc học tập và làm

theo tấm gương Bác là việc làm suốt đời, mọi nơi mọi lúc, mọi diễn đàn là nhiệm

vụ của mỗi người con đất Việt.

Sông Nhạn, ngày….. tháng 8 năm 2018

Người viết
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