
Mặc dù vậy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 
luật đảng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong tình 
hình mối, chất lượng, hiệu quả chưa đồng đều ở các 
cấp. Việc kiểm tra, giám sát thụtc hiện m°t số nghị 
quyết của Đảng chưa thường xuyên. Công tác kiểm 
tra ở một số nơi thiếu trọng tâm, trgng điểm; việc 
tiỊ kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều 
cấp ủy, tổ chức đảng vẫn là khâu yếu; còn nhiều tổ 
chức đảng và đảng viên có vi phạm nhưng chưa 
được phát hiện kịp thời; công tác kiểm tra, giám 
sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp 
ủy chưa đi vào nền nếp. Công tác giám sát ở các 
cấp chưa thường xuyên, có nơi, có lúc chưa thực 
chất, phạm vi, đốì tượng còn hẹp; hiệu quả cảnh 
báo, phòng ngừa vi phạm còn hạn chế. Việc thi 
hành kỷ luật đảng ở mQt số nơi chưa nghiêm, còn 
hiện tượng nể nang, ngại va chạm. Giải quyết 
khiếu nại, tố cáo còn chậm, có nơi còn né tránh.

8. Công tác dân vận và tăng cường quan 
hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi 
mối; quan điểm udân là gốb", là chủ thể của công 
cuộc đổi mới được nhận thức và thực hiện ngày càng 
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sâu sắc, đầy đủ hơn; mốỉ quan hệ mat thiết giữa 
Đảng vối nhân dân được củng cố, tăng cường・ Nhận 
thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tS chức đảng và 
hệ thổng chính tri được nâng cao; coi trọng việc lắng 
nghe, nắm tình hình và giải quyết những nguyện 
vọng, kiến nghị hợp pháp, chính đáng, những vấn 
đề bức xúc của nhân dân; góp phần tăng cường mốì 
quan hệ mat thiết giữa Đảng với nhân dân và phát 
huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Trung ương đã tSng kết, sơ kết, ban hành nhiều 
chủ trương1 và tap trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

1. Quy định số 11-QDi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ 
Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong 
việc tiếp dân, đốì thoại trực tiếp vối dân và xử lý những phản 
ánh, kiếh nghị của dân; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 
10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết sô' 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về 
công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 19-CT/TW, 
ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở 
vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mối; Chỉ thj số 
21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thu về tiếp tục đẩy 
mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mối; Quyết định số 
99-QD/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng 
dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương 
tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái, utự diễn biến”，"tu chuyển hóa>,
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dân vận, nhất là đốì 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, tĩ*at tu, an toàn xã h^i.

Công tác dân vận của hệ thống chính tri, nhất là 
dân vận chính quyền được đẩy mạnh và thực hiện 
khá đồng bộ ở các cấp, các ngành1, tQO chuyển biến 
về 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, tr玄 lời phản 
ánh, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp* 1 2; 

trong nội bộ; Quy định số 124-QD/TW, ngày 02/02/2018 của 
Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đốỉ với việc tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức, lốì sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và 
cán bộ, đảng viên; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của 
Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết sô' 25-NQ/TW, ngày 
03⑹2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 
tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đốì vởi công tác 
dân vận trong tình hình mới...

1. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg, 
ngày 16/5/2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận 
trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 
trong tình hình mới.

2. Theo Báo cáo số 515-BC/BDVTW về kết quả thực hiện 
Năm dân vận chính quyền, năm 2019, có 478.237 lượt công dân
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nhiều địa phương đã công khai đường dây nóng để 
tiếp nhận, xử lý kiến nghị của nhân dan. Phong trào 
thi đua uDân vận khéon được mở rộng về phạm vi và 
đốì tượng, trở thành hoạt động thường xuyên và có 
hiệu quả.

Công tảc tiếp dân và đốì thoại với nhân dân của 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từng bước đi 
vào nền nếp* 1. Hoạt động giám sát, phản biện xã 
hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mgt 
trận Tổ quốc, các tS chức chính trị - xã hội ỗ các 

đến cơ quan hành chính nhà nưốc khiếu nại, tố cáo, kiểh nghị, 
phản ánh (tăng 4,3% so vối năm 2018), vối 304.209 vụ việc (tăng 
9,1%), 4.611 lượt đoàn đông người (giảm 0,6%). Thanh tra 
Chính phủ chủ trì, phốĩ hợp với các cơ quan chức năng tiếp 
20.233 lượt công dân (tăng 19,6%) vối 3.992 vụ việc (giảm 
19,2%), 530 lugt đoàn đông người (tăng 10,6%). Các bộ, ngành 
tiếp 57.907 lượt công dân, với 53.942 vụ việc, 204 lượt đoàn đông 
người, so với năm 2018 giảm 3,7% số lượt công dân, 5,4% số vụ 
việc và 0,5% lượt đoàn đông người. Các địa phương đã tiếp 
400.097 lượt công dân, với 246.275 vụ việc, 3.877 lượt đoàn đông 
người; so vổi nãm 2018 tăng 4,9% số lượt công dân và tăng 
13,6% số vụ việc, giảm 1,9% số lượt đoàn đông người.

1. Các cấp ủy đã phốỉ hợp với Mat trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính tĩị - xã hội tS chức hơn 90.000 hội nghị đốì thoại 
giữa cấp ủy, chính quyền vối nhân dân.

Thủ tướng 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.
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cấp và nhân dân theo các quyết định của Bộ Chính 
trị1 được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực2.

1. Quyết định số 217-QD/TW, ngày 12/12/2013 về việc 
ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc Vigt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết 
định số 218-QD/TW, ngày 12/12/2013 ban hành quy định về 
việc Mat trận Tổ quốc Vi@t Nam, các đoàn thể chính tĩị - xã 
hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền.

2・ ủy ban Trung ương Mat trận Tổ quốc Vi@t Nam đã tổ 
chức 10 chương trình giám sát về các vấn đề, lĩnh vực có ý 
nghĩa cấp bách vối toàn xã hội; phản biện một số văn bản 
quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, 
ủy ban Mat trận Tổ quốc cấp tỉnh tS chức 721 cuộc giám sát, 
784 hoạt động phản biện; cấp huyện tS chức 6.404 cuộc giám 
sát, 4.403 hoạt động phản biện và cấp xã tS chức 49.564 cuộc 
giám sát, 25.834 hoạt động phản biện. M^t trận Tổ quốc, các 
tS 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.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác 
dân vận có nơi, có lúc còn hạn chế; một số cấp ủy, 
tổ chức đảng còn xem nhẹ công tác dân vận; việc 
nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là ỏ những 
địa bàn phức tạp chưa kịp thời, sâu sát. Công tác 
vận động, tuyên truygn đưdng lốì, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là 
những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, 
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chính đáng và trách nhiệm của nhân dân còn một 
số bất cập. Việc đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động; tap hợp, phát triển đoàn viên, hội viên; 
xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc chưa 
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Vai trè> giám 
sát, phản>ỉ)iện xã hội của Mặít trận Tổ quốíữ, các tS 
chức chính trị - xã hội và nhân dân ỏ một số nơi 
chưa thường xuyên, hiệu quả còn thấp, nhất là 
giám sát vigc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lốì 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 
được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, 
toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính 
tĩị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ 
và đạt nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt, được 
cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, 
đánh giá cao và quốc tế ghi nhận. Tham nhũng 
từng bưốc được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều 
hướng thuyên giảm.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về 
phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, nhận thức, 

206



trách nhiệm của cấp ủy, tS chức đảng, cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nâng 
lên; công khai kết quả xử lý, tăng cường định 
hướng dư luận; vai tr6 của các cơ quan truyền 
thông, báo chí trong phòng, chống tham nhũng 
được phát huy1.

1. Theo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng các 
năm 2016, 2017, 2018, 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng: Đã tổ chức 147.693 lớp tap huấn, 
hội nghị, cuộc họp để quán trigt, giới thi@u về phòng, chống 
tham nhũng với hơn 6,7 triệu lượt cán bộ, công chức, viên 
chức và người dân tham gia và xuất bản. hơn 677.000 cuốn 
sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng. Thwig kê 40 tờ 
báo Trung ương và địa phương đã có tr@n 10.000 tin, bài 
phản ánh về đề tài phòng, chống tham nhũng.

2. Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính 
trị về tăng cưòng sự lãnh đạo của Đảng đốì với các cơ quan 

Việc xây dựng, hoàn thiện thS chế về quản lý 
kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng được 
quan tâm hơn. Nhiều quy định của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước được ban hành, tẹio cơ sở chính 
trị, pháp lý để đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, vừa để phòng ngừa, ngăn chặn, vừa 
là cán cứ để phát hiện, xử lý vi phạm1 2; từng bước 
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hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để tiến tdi 
không thể tham nhũng・

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 được chỉ đạo quyết liệt, 
chặt chẽ^xỉồng bộ, hiệu quả, tQO bước tiến mới trong 
phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy, ủy 
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 113 cán bộ diện Trung ương quản lý cả 
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bảo vệ pháp luậ11rong 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 cường sự lãnh đạo của Đảng đốỉ với công tác bảo vệ 
người phát hiện, t6 giảc, người đấu tranh chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực; Quy định số 85-QD/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 thư quản lý; 
Kết luận số 10-KL/TW, ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X <cvề tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đốỉ với công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phf'; Quy định số 01-QDi/TW, ngày 
10/5/2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra 
trong công tác phòng, chống tham nhũng. Luật phòng, chống 
tham nhũng năm 2018; Luat thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí nàm 2013; Luat tS cáo năm 2018; Luật quản lý, sử dụng 
tài sản công năm 2017; Luat đấu giá tài sản năm 2016..・



đương chức và đã nghỉ hưu1. Ban Chỉ đạo Trung 
ương 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 trgng, phức tạp, dư 
luận xã hội quan tâm đã được xử lý nghiêm minh, 
đúng pháp luật, có tác dụng cảnh báo, răn đe, 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy 
nhà nước, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà 
nưốc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng1 2.

1. Trong đó, có 3 ủy viên Bộ Chính tri, 1 nguyên ủy viên 
Bộ Chính tĩị; 7 ủy viên Trung ương Đảng, 16 nguyên ủy viên 
Trung ương Đảng; 1 bộ trưởng và 4 nguyên bộ trưỏng; 22 thứ 
trưởng và nguyên thứ trưỏng; 12 bí thư và nguyên bí thư 
tỉnh, thành ủy; 3 phó bí thu và nguyên phó bí thư tỉnh ủy; 
15 chủ tịch và nguyên chủ tjch ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố; 26 sĩ quan cấp tướng trong Quân đội, Công an.

2. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử 
126 vụ án (637 bị cáo) nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội 
quan tâm; với 3 án tử hình, 13 án chung thân, 8 bị cáo bị phạt 
tù với mức án 30 năm, 20 bị cáo bị phạt tù từ 20 năm đến dưới 
30 năm, 546 bị cáo bị phạt tù từ 12 tháng đến dưối 20 năm, cải 
tqo không giam giữ 16 bị cáo. Điển hình như các vụ án xảy ra 
tại Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin); 
Công ty cổ phần VN Pharma; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam;
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Việc thu hồi tài sản tham nhũng có kết quả 
tích cực* 1.

vụ án Phan Văn Anh Vũ; vụ án Đinh Ngọc Hệ; vụ án Nguyễn 
Văn Dương, Phan Sào Nam; vụ án Phạm Công Danh và đồng 
phạm; vụ án AVG; vụ án tQÌ Ngân hàng Phương Nam; vụ án 
tqi Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân; vụ án liên quan 
đến dự án 8/12 Lê Duẩn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; vụ 
án tại Ngân hàng BIDV...

1. Năm 2016, tỷ 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%. Năm 2020, đạt 3&43%・ Từ đầu 
nhiệm kỳ đến nay, riêng các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh 
tế nghiêm trọng, phức t@p diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo 
dõi, chỉ đạo đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong t6a tài khoản 
hơn 84.000 tỉ đồng.

Trong nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có 
nhiều chỉ đạo để hoàn thiện các luật, quy định về 
phòng, chống lãng phí. Thủ turông Chính phủ ban 
hành Chương trinh tSng thể về thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 để triển khai 
thực hiện; tap trung chỉ đạo thực hiện phòng, chống 
lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà 
nước, đầu tu công, quản lý tài nguyên, vốn, tài sản 
của Nhà nước ở các doanh nghiệp... Các cấp ủy, 
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tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo và dạt kết quả bước 
đầu quan trọng1.

1・ Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính: Thực 
hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2006 về chủ 
trương cơ cấu lại ngân sách theo hướng giảm tỷ trgng chi 
thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển. Việc thxỊc 
hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung; sắp 
xếp xe công theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ, khoán 
kinh phí sử dụng xe ôtô công tqi nhiều bộ, ngành, địa phương 
đã phát huy hiệu quả, giảm số lượng xe ôtô công, kinh phí sử 
dụng xe, nhân viên lái xe, tăng hiệu suất sử dụng xe, góp 
phần tiết kiệm ngân sách nhà nước, dư luận xã hội đồng tình. 
Năm 2020, giảm dự toán chi ngân sách nhà nước gắn vối thiỊc 
hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đạt 5.544 
tỉ đồng. Dự toán chi đầu tư phát triển đạt 470.600 tỉ đồng, 
tăng 215.650 tỉ đồng so vối năm 2016.

2. Tính đến ngày 31/12/2019, Cục Phòng, chống tham 
nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ có 5 lãnh đạo cục, 5 phòng 
nghiệp vụ vối tSng số 40 công chức; Cục C03,. Bộ Công an có 7 
lãnh đạo cục, 14 phòng nghiệp vụ vối hơn 380 cán bộ, chiến 
sĩ; Vụ 5, Viện Kiểm sát nhân dân tốỉ cao có 4 lãnh đạo vụ, 
4 phòng nghiệp vụ và 24 công chức.

Các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống 
tham nhũng được kiện toàn vể tS chức, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động và tăng cường quan 
hệ phối hợp, nhất là các đơn vị chuyên trách thuộc 
Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm 
sát nhan dân tốỉ cao* 2, phát huy vai nòng cốt 
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trong phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án, vụ việc 
tham nhũng.

Các cơ quan dân cử, Mat trận Tổ quốc, các tS 
chức chính trị - xã hội đã tăng cường hoạt động 
giám sát việc thực thi pháp luật, tiến hành nhiều 
cuộc giám sát chuyên đề, tap trung vào các lĩnh vực 
dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những 
vấn đề liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực mà nhân dân bức xúc, dư luận quan tâm1 đã 
mang lại hiệu quả thiết thực.

1. Đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình 
thức BOT; quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài; cải 
cách tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nưởc; quản 
lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần 
hóa; quản lý, sử dụng tềii nguyên, khoáng sản...

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng 
ở một số địa phương, bộ, ngành chuyển biến chưa 
rõ rệt, trách nhiệm của người đứng đầu đốỉ với 
công tác phòng, chống tham nhũng chưa được đề 
cao. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí 
vẫn còn hạn chế; tu kiểm tra, tu phát hiện và xử 
lý tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, 
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đơn vị vẫn là khâu yếu; tình trạng nhũng nhiễu, 
tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công 
chưa được đẩy lùi. Thể chế về quản lý kinh tế - xã 
hội góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
còn bất cập; cơ chế kiểm soát quygn lực đối v& tS 
chức và người có chức vụ, quyền hạn chưa đủ 
mạnh; việc kiểm soát tài sản, thu nhập chưa chặt 
chẽ, hiệu quả. Tham nhũng tr@n một số lĩnh vực, 
địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu 
hiện ngày càng tinh vi; tình trạng nhũng nhiễu 
người dân, doanh nghiệp vẫn còn khá phổ biến, 
gây bức xúc trong xã hội. Công tác phòng, chống 
lãng phí chưa được chú trọng đúng mức; quy định 
và chế tài xử lý đốì với tổ chức, cá nhân khi để xảy 
ra lãng phí chưa đầy đủ, đồng bộ. Tham nhũng 
vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn 
vong của Đảng và chế độ.

10. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Vai trò lãnh đạo của Đảng đốì với các t6 chức 
trong hệ thống chính tri tiếp tục được tăng cường, 
nhất là với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, 
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do nhân dân, vì nhân dân1; đồng thời phát huy dân 
chủ, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các 
cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân.

1. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo xây 
dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế - xã hội, tăng 
cưòng quốc phòng, an ninh, mở rộng hoạt động đốì ngoại và 
công tác cán bộ. Quốc hội đã ban hành 44 luật, 1 pháp lệnh 
để thể chế hóa các nghị quyết của Đảng.

2. 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 
ương 4; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 về thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 6; Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 
06/6/2018 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7.

Việc ban hành chủ trương, nghị quyết của Đảng 
đã bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, gắn với xây 
dựng kế hoạch và chỉ đạo tS chức thuc hiện quyết 
liệt. Ban Chấp hành Trung ương ban hành kịp thòi 
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 lược. Bộ Chính trị ban hành 
các kế hoạch thực hiện nghị quyết1 2; xác định nhiệm 
vụ cụ thể cho các cấp ủy, t6 chức đảng triỊc thuộc 
Trung ương; chỉ đạo các cơ quan nhà nước bổ sung, 
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sửa đổi và ban hành mối các luật và các văn bản quy 
phạm pháp luat có liên quan để thụỉc hiện, sóm đưa 
các nghị quyết vào cuộc sống.

Sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của 
Đảng, các cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở đã sớm chỉ 
đạo kiện toàn chức danh lãnh đạo trong các tổ chức 
của hệ th&ig chính trị. Tiếp tục hoàn thiện các quy 
định, quy chế1, đẩy mạnh phân cấp, phân quyển, xác 
định rõ hơn trách nhiệm của tap thể, cá nhân, bảo 
đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai 
trò chủ động của các cơ quan nhà nưốc, Mat trận Tổ 
quốc và các t6 chức chính trị - xã hội. Trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 

1. Quy định số 10-QDi/TW, ngày 12/12/2018 của Bộ 
Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ 
công tác của cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 162-QD/TW, ngày 
05/12/2018 của Ban Bí thư ban hành Quy chế làm việc mẫu 
của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương; 
Quyết định số 168-QD/TW, ngày 28/12/2018 của Ban Bí thư 
ban hành Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực 
thuộc Trung ương; Quy định sô' 202-QD/TW, ngày 02⑻2019 
của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mốỉ quan 
hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy 
cấp huyện; các cơ quan nhà nước cơ bản rà soát lại chức năng, 
nhiệm vụ theo các nghị quyết của Trung ương.
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lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp được 
phát huy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường 
lốì, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; chủ động định hướng 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 phf'. 
Phong cách, lề lối làm việc của nhiều cơ quan lãnh 
đạo từ Trung ương đến cơ sở được đổi mới theo hướng 
bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. cải cách hành chính 
trong Đảng được quan tâm; việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt kết 
quả bước đầu.

Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng. Bộ 
Chính tĩị, Ban Bí thư đã sổm thành lập các đoàn 
kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết 
của Trung ương khóa XII, nhất là về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng1, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

1. Trong 4 năm (2016 - 2019), Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
đã thành lập trên 40 đoàn kiểm tra việc thực hiện nghị 
quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.
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vướng mắc, chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa 
tốt, đồng thời phổ biến, nhân rộng những cách làm 
hay, sáng tạo, có hiệu quả.

Mặc dù vậy, phương thức lãnh đạo của Đảng 
đối với hệ thống chính tĩị còn chậm đổi mới, có mat 
còn lúng túng. Cơ chế kiểm soát quygn lực trong 
Đảng và Nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ, hiệu lực, 
hiệu quả chưa cao. Việc thS chế hóa, cụ thể hóa 
mQt số chủ trương, nghị quyết của Đảng thành 
pháp luật của Nhà nước chưa đầy đủ, kịp thdi. Việc 
ban hành nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức 
đảng chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi; việc 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nghị 
quyết chưa nghiêm, hiệu quả thấp, chưa đqt y@u 
cầu đề ra. Tình trạng bao biện, làm thay hoặc 
buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tS chức 
đảng còn xảy ra ở mOt số nơi1. Công tác vận động, 
giáo dục, thuyết phục đảng viên và nhân dân thực 
hiện đường lốì, chủ trương của Đảng, chính sách, 

1. MQt số cấp ủy, 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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pháp luật của Nhà nước có mặt còn hạn chế. Một 
bộ phận cán bộ, đảng viên chưa that sự ti@n phong, 
gương mẫu. Cải cách hành chính trong Đảng còn 
chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

沁 II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

Nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tS chức đảng 
đặc bi@t chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo 
tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ 
lực lớn, hành động quyết ligt và đqt được 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 được tap trung đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng 
được chú trọng, tăng cường. Đề cao trách nhiệm 
của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người 
đứng đầu các cấp; phát huy dân chủ; tăng cường 
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 tqp &at ra và thực hiện từ nhiều nám trước 
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nhưng hiệu quả thấp, đến nay đã đẹit được 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 ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban 
hành nhiều chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo toàn 
diện, đồng bộ các mặt của công tác xây dựng Đảng và 
tổ chức thiỊc hiện nhất quán từ Trung ương đến cơ 
sỏ. Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc 
biệt chú trọng; bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tu@, 
nàng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được 
nâng lên. Việc học tap và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách 
nhiệm nêu gương đqt kết quả tích cực. Đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lốỉ sống, những biểu hiện "tu diễn biến", "tu 
chuyển h&a" trong nội bộ được thĩỊc hiện quyết liệt, 
có chuyển biến rõ nét. 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 tS chức cơ sở 
đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm 
hơn và có chuyển biến tích cực. Công tác cán bộ có 
nhiều đổi mối, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt 
hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác 
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kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có 
nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ 
cương trong Đảng được siết chặt, pháp luật Nhà nước 
được đề cao. Công tác dân vận của hệ thống chính 
trị, nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới, 
hiệu quả 垃líỢc nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc và các tS chức chính trị - xã hội có chuyển biến 
tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân t^c và mốì quan 
hệ mat thiết giữa Đảng với nhân dân không ngừng 
được củng cố, tăng cường. Đấu tranh phòng, chốhg 
tham nhũng được đẩy mạnh, có bước đột phá, đạt 
nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt; tham nhũng 
từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng 
thuyên giảm. Phương thức lãnh đạo của Đảng từng 
bước đổi mới, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của 
Đảng được nâng lên.

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 sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lốì 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 thốhg chính trị; đổi mới công 
tác cán bộ và ngăn chặn tình trạng chạy chức, 
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chạy quyền; tầng 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, tâng 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 ương và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu 
quả của các cấp ủy, tổ chức đảng; giải quyết kịp 
thdi, có kết quả nhiều vấn đề mới, khó, phức tgp 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 tụíu 
xây dựng Đảng của 35 năm đổi mối.
⑵ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư và các cấp ủy, tS chức đảng đã tăng 
cường sự đoàn kết, thcứig nhất và có nhiều đổi mới 
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trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị 
quyết của Đảng.

(3) Đa số cấp ủy, tS chức đảng, đảng viên, nhất 
là người đứng đầu đã nhận thtíc sâu sắc hơn ý 
nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tăng 
cường côỉìg tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong 
tình hình mới.

(4) Phát huy có hiệu quả vai tr6, 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 mưu của Đảng, Nhà nước 
đã chủ động, tích cực tham mưu, hưống dẫn, 
thường xuyên kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết 
của Đảng còn chậm; tổ chức thực hiện vẫn là khâu 
yếu. Công tác tư tưởng còn có mặt hạn chế, thiếu 
kịp thời, tính thuyết phục chưa cao. Đấu tranh bảo 
vệ nền tảng tu tưởng của Đảng, phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, 
thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Công tác 
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tSng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp 
ứng được yêu cầu, một số vấn đề mới, khó, phức tgp 
chưa được làm sáng tỏ. Một bộ phận cán bộ, đảng 
viên chưa tiên phong, gương mẫu; tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 
hiện "tu diễn biến", <(tự chuyển h6a" 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 gương, nhất là của người đứng đầu chưa 
tạo được sự lan t6a sâu rộng.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả ho孕t động ở một số nơi thực 
hiện thiếu quyết li@t, chưa đạt mục ti©u đề ra. Tinh 
giản biên chế chưa thực sự gắn vói nâng cao chất 
lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số 
tS chức cơ sở đảng còn thấp, chưa được củng cố kịp 
thời. Chính sách cán bộ chưa thực sự tQO động lực 
để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc; chưa có cơ 
chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, 
dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám 
đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết li@t 
trong hành động vì lợi ích chung. Công tác kiểm 
tra ở số nơi chưa thường xuyên, quyết liệt, 
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thiếu trọng tâm, trọng điểm; công tác giám sát còn 
hẹp về phạm vi, đốì tượng, kết quả chưa thực chất. 
Công tdc phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở m©t 
số địa phương, bộ, ngành chưa chuyển biến rõ rệt; 
tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn biến phức tqp. 
Công táe* dân vận có mat còn hạn chế; việc nắm, 
đánh giá, dự báo tình hình, nhất là đốì vói địa bàn 
phức tạip chưa kịp thời, sâu sát. Phương thức lãnh 
đạo của Đảng đốì vối hệ thống chính trị còn chậm 
đổi mối, có mat còn lúng túng. Việc đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số nơi chưa 
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 ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng 
viên chưa 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 trigt các nghị 
quyết của Đảng ở một số nơi chưa kịp th6i, sâu sắc.

(2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tS chức thực 
hiện của một số cấp ủy, tS chức đảng chưa chủ động, 
sâu sát, thiếu quyết liệt; chưa coi trọng việc tự 
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kiểm tra, xử lý vi phạm. Một số nơi, người đứng 
đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản 
lĩnh, chưa gương mẫu, còn thụ động, né tránh, 
trông chờ vào chỉ đạo, hưống dẫn của cấp trên.

(3) Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức của 
Đảng, nhất là nguyên tắc tap trung dân chủ ở một số 
nơi chưa nghiêm, thậm chí còn vi phạm, mất đoàn 
kết nội bộ, có nơi còn biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm. 
Kiểm soát quyền lực còn lúng túng, hiệu quả thấp.

(4) Sự phối hợp giữa một số cấp ủy vởi đảng 
đoàn, ban cán sự đảng có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, 
hiệu quả chưa cao. Việc phân định trách nhiệm của 
người đứng đầu trong mốĩ quan hệ với cấp ủy và 
tap thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa rõ; chưa phát 
huy đúng mức vai trò của cá nhân trong tap thể.

(5) Việc xây dựng, phát huy vai trò của các cơ 
quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng có lúc, 
có nơi chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận 
cán bộ tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới.

3. M@t 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,
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tu tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các 
nguyên tắc của Đảng; kịp thời tSng kết thực tiễn, 
phát triển lý luận để đổi mới sáng tQO, chống bảo 
thủ, trì trệ; đấu tranh kiên quyết vối những biểu 
hiện cơ hội chính trị.

Hai ỉà, phải đặc bigt coi trọng sự đoàn kết, 
thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, trưốc 
hết trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thu, lãnh đạo chủ chốt và cấp ủy các cấp. 
Người đứng đầu các cấp phải thực sự mẫu mực, nói 
đi đôi vối làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt 
lợi ích của quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên 
hết, trước hết. Thường xuyên tăng cường mối quan 
hệ gắn bó mat thiết giữa Đảng vổi nhân dân, phát 
huy vai tr6 của nhân dân và that 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 
lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy 
tín trong Đảng và nhân dân.
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Bốn là, xây dựng Đảng phải gắn kết chặt chẽ với 
lãnh đạo phát triển kũih 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 lược, lâu dài; chỉnh 
đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường 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 bước 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 được. Đốì 
vổi những việc mổi, khó, phức tạp thì tiếh hành thí 
điểm, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, tìm ra cách làm 
phù hợp, hiệu quả nhất để nhân rộng.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ, GIẢI PHÁP 
CỦA CÔNG TÁC XÂY DựNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 

ĐẠI HỘI XIII

Trong những năm t6i, tình hình thế giới tiếp tục 
có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo. 
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Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những 
thành tựu to 16n, có ý nghĩa lịch sử, vị thế, sức 
mạnh tổng hợp và uy tín trên trường quốc tế được 
nâng lên. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và nhân dân ta vẫn đứng tntóc nhiều khó 
khăn, thách thức: Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra 
vẫn còn t@i, có mặt gay gắt hơn; các mốì đe dọa 
độc lập, chủ quyền, lợi ích chiến lược của đất nước, 
nhất là trên Biển Đông; vấn đề an ninh phi truyền 
thống, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch 
bệnh, cạn kiệt tài nguyên, xu hưống già hóa dân số; 
tình trạng suy thoái, utự diễn biến", "tu chuyển h6a" 
trong nội bộ; sự chốhg, phá quyết ligt của các thế lực 
thù địch, các tS 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 nước phát 
triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

1. Phương hướng

Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền vối chủ 
nghĩa xã hội và đường lốì đổi mới của Đảng, hết 
lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
về chính trị, tư tưởng, 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 nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương 
thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng, trưốc hết là Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính tri, Ban Bí thư.

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự 
thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; 
coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền 
tảng trt tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên tĩì đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tu tưởng chính 
trị, đạo đức, lốì sống, những biểu hiện "tu diễn 
biến", "tiỊ chuyển h6a" trong nội bộ.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tS chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ 
đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, 
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trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân của 
cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mốì quan 
hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và 
không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đốì 
với Đảng.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, 
nhất là cấp chiến lược và người 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 tQO, dám nghĩ, dám nói, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với 
khó khăn, thii thách, quyết ligt trong hành động 
vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền 
lực. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham 
nhũng, lãng phí.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

Để thực hiện phương hướng nêu trên, cần thĩỊc 
hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp sau:
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2.1. Tâng cường xây dựng Đảng về chính trị
Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển 
sáng tgo phù hợp với thực tiễn Vi@t Nam. Kiên 
định mục tiêu độc lập dân t©c và chủ nghĩa xã hội. 
Kiên định đường lốì đổi mới vì mục tiêu dân giàu, 
nưốc mạnh, dân chủ, công bằng, ván minh. Thực 
hiện nghiêm các nguyên tắc tS chức và hoạt động 
của 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 trưòng, 
bản lĩnh chính tri, trí tu@, tính chiến đấu của toàn 
Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 
đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến 
lược; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả 
quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Thực 
hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định; thực hành 
dân chủ gắn liền vối tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
của Đảng.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Kiên 
quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả chủ 
nghĩa cơ hội, xét lại, giáo điều, bảo thủ, bè phái, 
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những biểu hiện suy thoái, "tu diễn biến", "tu 
chuyển h6a".

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hoạch 
định đường lốì, chủ trương của Đảng đáp ứng yêu 
cầu phát triển đất nước trong tình hình mối. Coi 
trọng nâng cao năng lực dự báo và ứng phó với các 
thách thức, diễn biến rất nhanh, khó lường của 
tình hình. Khi hoạch định đường lốỉ, chủ trương, 
giải pháp phải bám sát và xuất phát từ thiỊc tiễn, 
đánh giá tác động, cân đốì, bố trí nguồn lực và tổ 
chức thụtc hiện có hiệu quả. Nâng cao năng lực thể 
chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng; kiên quyết khắc phục 
những yếu kém, trì trệ, tình trạng né tránh trách 
nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành và tổ 
chức thiỊc hiện chủ trương, nghị quyết; kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm tap thể 
và cá nhân.

2.2. Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng
Công tác tư tưởng phải kết hợp giữa "xây*' và 

"chốhg', lấy "xây5' là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, 
lâu dài, làm cho tu tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu 
vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn 
những biểu hiện lệch lạc, cải tẹio những tư tưởng 
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lạc hậu, đẩy lùi những sai trái. Tiếp tục đổi mối 
mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, 
bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, 
tính thiỊc tiễn, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất 
lượng tuyên truyền, giáo dục, học tap chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tu tưởng Hồ Chí Minh.

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng vẻ 
vang của Đảng; tuyên truyền sâu rộng đường lốì, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luat của 
Nhà nước gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua 
yêu nưốc nhằm tQO chuyển biến mạnh mẽ về nhận 
thức, hành động trong Đảng và nhân dân; không 
ngừng nâng cao trinh độ lý luận chính tri cho cán 
bộ, đảng viên. Đổi mới và triển khai đồng bộ việc 
học tap và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, gắn vối đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lốì sống, 
những biểu hiện utự diễn biến", "tu chuyển h6a" 
trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa 
cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lốì 
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 tu 
tưởng, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận 
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xã hội bảo đảm sự thống nhất tu tưởng trong Đảng, 
đồng thuận trong xã hội. Tăng cường bảo vệ nến 
tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường 
xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, 
chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, 
chống "diễn biến hòa binh", thông tin xấu, độc trên 
internet, mạng xã hội. Tăng cường quản lý và định 
hướng 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 tap 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; xử 
lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước đốì với các cơ quan báo chí, phóng viên 
đăng tải thông tin chưa được xác minh, kiểm chứng, 
không có cơ sở, căn cứ, gẫy ảnh hưởng không tốt đến 
dư luận xã hội; phát huy hơn nữa vai tr6 của văn 
học, nghệ thuật trên mQt trận tư tưởng; đẩy mạnh 
ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ 
công tác tuyOn truyền, bảo đảm an ninh tu tưởng 
trên môi trường không gian mạng.

Nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh 
tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp 
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kịp th6i cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường 
lốì, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Tổng kết thực tiễn 40 nám đổi mổi 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 đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Củng cố cấc cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị 
của Đảng và Nhà nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo nghiên cứu các vấn đề lý luận khó, phức tạp 
phát sinh từ thực tiễn hoặc t6n tại trong thèỉi gian 
dài; những vấn đề chưa rõ về cơ sở lý luận, còn có 
nhiều ý kiến khác nhau, mạnh dạn cho thí điểm, 
tSng kết kịp th6i để có kết luận nhằm thống nhất 
về mat nhan thức; tạo cơ chế, môi trường thuận lợi 
và bố trí nguồn lực cần thiết cho nghiên cứu lý 
luận. Tiếp tục đổi mới mô hình chức, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan 
nghiên cứu lý luận; đầu tư 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 mổi căn bản nội dung, chương trinh, 
phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo 
hướng khoa học, sáng tqo, hiện đại và gắn lý luận 
với thực tiễn- đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, 
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cập nhat 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 lượng, hiệu quả và 
phù hợp với từng đốì tượng. Kết hợp chặt chẽ, hiệu 
quả giữa học tap lý luận vổi rèn luyện, thử thách 
cán bộ trồng thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính 
trị; khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận 
chính trị trong cán bộ, đảng viên. Tập trung xây 
dựng, củng cố, thường xuyên bồi dưỡng 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 trường chính tĩị.

2.3. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức
Kiên quyết, kiên tri thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học 
tap và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết 
liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tu tưởng chính tri, đạo đức, lốĩ sống, biểu hiện "tu 
diễn biến", "tu chuyển h6a" trong nội bộ. Thực 
hiện nghiêm tu phê bình và phê bình từ Trung 
ương đến chi bộ; cấp ủy cấp trên chủ động gợi ý 
kiểm điểm đốì với tập thể, cá nhân ồ những nơi có 
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vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, 4<tự diễn 
biến", "tu chuyển h6a"; 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 hóa tốt đẹp của dân tộc để làm cơ 
sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, 
tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng 
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 trưốc mọi khó 
khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vat chất, 
tiền tài, danh vọng; đấu tranh có hiệu quả vói 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 dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt 
đời, thường xuyên "tu soi", "tu sửa" và nêu cao danh 
dự, lòng tự trọng của người đảng viên. Kịp thời biểu 
dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương 
sáng về đạo đức, lốì sống; đấu tranh mạnh mẽ với 
các biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm những hành 
vi vi phạm đạo đức, lốì sống.

Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 
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các cấp, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải 
gương mẫu. Nêu gương phải thực sự trở thành m^t 
nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo 
của Đảng. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát 
trong Đảng, kết hợp vổi phát huy vai tr6 giám sát 
của báo chí và nhân dân đốì với việc thiỊc hiện 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Kết hợp giữa giữ vững kỷ luật, kỷ cương của 
Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nưốc với giáo dục, 
bồi dưỡng 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, Mat tran Tổ quốc, các tS 
chức chính tri - xã hội và nhân dân đốì vối việc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lốì sống của cán bộ, đảng 
viên, nhất là người 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 chính trị

Tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất 
ý chí và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, 
nhất là người đứng đầu về đổi mới, sắp xếp tS chức 
bộ máy và tinh giản biên chế gắn vối cơ cấu lại, 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
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hệ th&ig chính trị.. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tS 
chức của hệ thống chính tĩị; xác định rõ hơn chức 
năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các tS chức 
trong hệ thống chính trị; quan tâm đổi mới hoạt 
động của MQt trận Tổ quốc và các t6 chức chính tĩị - 
xã hội, nhất là tS chức công đoàn đáp ứng mục tiêu, 
yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mổi.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tS chức bộ máy của 
Đảng và hệ thốhg chính trị tinh gọn, hoQt 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. Sơ kết, tổng kết những mô hình 
thí điểm và nhân rộng những mô hình mới có hiệu 
quả. Đẩy mạnh sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự 
nghiệp công lập và xã hội hóa các dịch vụ công ở 
những nơi có đủ điều kiện. Hoàn thiện thể chế, bảo 
đảm đồng bộ, liên thông giữa pháp luật của Nhà 
nước với quy định của Đảng về tổ chức bộ máy, 
biên chế của hệ thống chính trị. Đánh giá, hoàn 
thiện mô hình tổ chức đảng theo ngành, lĩnh vực 
và những nơi có đặc điểm riêng.

Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu triển khai 
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thực hiện ỏ cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tSng 
thể các đơn vị hành chính các cấp, đồng thời sắp 
xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị ở Trung 
ương theo lộ trình.

Đẩy mạnh thĩỊc 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 để nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Làm tốt công tác 
tu tưởng; giải quyết kịp thdi chế độ, chính sách đốì 
với các trường hợp do ảnh hưởng 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 tS chức cơ sỏ đảng phù hợp vổi việc đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; 
nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo 
toàn diện của Đảng ở cơ sở, nhất là ở xã, phường, thị 
trấn. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức 
năng, nhiệm vụ, mốì quan hệ công tác của một số 
loại hình tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm quy 
chế làm việc của cấp ủy cơ sở.

Nâng cao bản lĩnh chính trj, năng lực lãnh đạo, 
kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ 
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cấp ủy viên cơ sỏ, nhất là bí thu cấp ủy. Thực hiện 
chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng 
của cơ quan, đơn vị; cơ bản thực hiện mô hình bí 
thư cấp ủy đồng thồi là chủ tịch hội đồng nhân 
dân; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban 
nhân dân ở những nơi đủ điều kiện; bí thu chi bộ 
đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc 
trưởng ban công tác mgt trận.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử 
lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên 
tắc sinh hoạt đảng. Nghiên cứu, hưổng dẫn thực 
hiện thí điểm việc tS 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 lượng chức đảng, đảng 
viên hằng nám.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, nhân sinh quan cách 
mạng cho đảng viên. Nâng cao chất lượng kết nạp 
đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp 
vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành 
trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; 
quan tâm phát triển đảng viên là công nhân, trí thức, 
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doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống 
chính trj các cấp. Đẩy mạnh phát triển về số 
lượng, nâng cao chất lượng đảng viên ồ miền núi, 
biên giới, hải đảo theo phương châm uở đâu có 
dân thì ở đó có đảng viên,. Tăng cường công tác 
giáo dụu rèn luyện, quản lý đảng viên; thường 
xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những 
đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 
Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa quy trình, 
thủ tục và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác đảng viên.

2.6. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấc cấp, 
nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu

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, bảo đảm sự chuyển 
tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. 
Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tug, sự gương mẫu, 
tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người 
đứng đầu các cấp. Coi trgng đánh giá chất lượng, 
hiệu quả, sản phẩm thực tế theo chức trách, nhiệm 
vụ được giao và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. 
Chú trọng cơ cấu hợp lý, sớm phát hiện, đào tqo, 
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bồi dưỡng cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số ở 
các cấp, nhất là ở cơ sỏ.

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương 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 đương đầu với 
khó khán, thử thách, quyết li@t trong hành động 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 vởi người đứng đầu cấp 
ủy đồng thèỉi là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch 
ủy ban nhân dân. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng 
cường kiểm tra, giám sát, chống chạy chức, chạy 
quyền. Không để lgt những người không xứng 
đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu 
hiện cơ hội chính tri, tham vọng quyền lực vào đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhưng cũng 
không để s6t nhiìng cán bộ thực sự có đức, có tài. 
Kiên quyết đấu tranh vối 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 nước và xử lý 
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bằng pháp luật đốì với cán bộ vi phạm, kể cả khi đã 
chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

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 trj. 
Thí điểm chủ trương người đứng đầu lựa chọn, 
giối thiệu vối cấp có thẩm quyền để bầu cử, bổ 
nhiệm cấp phó của mình; bí thu cấp ủy giối thigu 
để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm 
về việc giới thiệu; giao quyền cho người đứng đầu 
bổ nhiệm, miễn nhiệm đốì với cấp trưởng cấp dưối 
trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tQO động 
lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công 
việc. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chiến lược 
quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài; Chương 
trình quốc gia về đào tgo, bồi dưỡng cán bộ.

Tăng cường công tác bảo vệ chính tri nội bộ; 
nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề 
chính tri hiện nay. Chủ động phòng ngừa, đấu 
tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các 
thế lực thù địch, tS chức phản động, phần tử cơ hội, 
bất mãn chính trị. Bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, 
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đường lốĩ, chủ trương, nguyên tắc t6 chức và hoạt 
động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; 
bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị; bảo vệ 
khối đại đoàn kết dân tộc. Kiên quyết đấu tranh, 
xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư 
tưởng cục bộ, bè phái, "Iqì ích nh6m", lợi dụng các 
phương 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 "đoàn kết, trung thành, trung 
thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên 
nghiệp^^, nhất là cán bộ tham mưu cấp chiến lược, 
chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
của th6i kỳ phát triển mới. Chú trọng lựa chọn và 
bố trí đúng người đứng đầu cơ quan tham mưu, 
giúp việc cấp ủy các cấp. Đẩy mạnh và nâng cao 
chất lượng tổng kết thĩỊc tiễn, nghiên cứu khoa học, 
tẹio bước phát triển mối lý luận về công tác xây 
dựng Đảng.

2.7. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tấc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận 
thức, trách nhiệm và quyết tâm chính tĩị của toàn 
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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 cương, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, 
kỷ luật đảng. Cải tiến, đổi mới phương 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 tS chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ 
chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ 
xảy ra tiêu cực, nơi người dân có nhiều bức xúc, dư 
luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, kiên quyết, 
nghiêm minh các t6 chức đảng, đảng viên vi phạm. 
Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm 
tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra dột xuất và 
kiểm tra dấu hiệu vi phạm; coi trgng tu kiểm tra, 
giám sát của các cấp ủy, tS chức đảng. Tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham 
mưu, giúp việc cấp ủy trong việc chấp hành Cương 
lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị 
quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Nâng cao khả năng dự báo về những hành vi 
vi phạm của tS chức đảng, đảng viên trong điều 
kiện kinh tế thi trường, hội nhập quốc tế ngày 
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càng sâu rộng và sự phát triển nhanh chóng của 
khoa học, công nghệ để đề ra các chủ trương, 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 ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, coi trọng 
giám sát theo chuyên đề. Chủ động nắm chắc tình 
hình hoạt động của cấp ủy, tS chức đảng, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người 
đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, 
đơn vị để ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ 
sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai 
phạm lởn. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của tS 
chức đảng cấp trên đốì với cấp dưới.

Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm 
toán nhà nưốc và điều tra, truy tố, xQt xử của các 
cơ quan bảo vệ pháp luật. Tăng cường sự phối hợp 
giám s^t của Đảng với giám sát của Nhà nưốc và 
của Mat trận Tổ quốc, các tS chức chính trj - xã hội 
để phát huy sức mạnh tSng hợp và nâng cao hiệu 
lực giám sát, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí 
nguồn lực.
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2.8. Thắt chặt hơn nữa 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 ủy đảng, hệ thống chính trj 
về công tầc dân vận. Tăng cường đổi mới, nâng cao 
hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan đảng, 
nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy vai tr6 
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 that sự Htrọng 
dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào 
dân và có trách nhiệm với dân"; thực hiện tốt 
phong trào thi đua "Dân vận khQo". Tăng cường 
phối hợp, thực hiện quy chế công tác dân vận của 
hệ thống chính tĩị; hoàn thiện cơ chế và nâng cao 
hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, 
tổ chức với Mat trận Tổ quốc và các tS chức chính 
tri - xã hội các cấp.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân 
vận của các cơ quan đảng, nhà nước và chính quyền 
các cấp. Chú trọng công tác dân vận đốĩ vởi đồng bào 
dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam 
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ồ nước ngoài. Chăm lo, đào tạo, bồi dưổng đội ngũ 
cán bộ chuyên trách công tác dân vận. Nâng cao 
chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, 
đóng góp ý kiến của Mat trận Tổ quốc, các tS chức 
chính tri - xã hội và nhân dân; đa dạng hóa các 
hình thức chức và phương thức tap hợp, vận 
động, nắm bắt kịp thòi tâm tu, 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 
thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kịp thời thể chế hóa đường lốĩ, chủ trương của 
Đảng về công tác dân vận. Tiếp tục cụ thS hóa 
phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Lãnh đạo 
thể chế hóa 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 nước. Nghiên cứu, ban 
hành cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính tri trong sạch, vững 
mạnh, 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.
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Đổi mới và đẩy mạnh công tác vận động nhân 
dân thiỊc hiện đường lốì, chủ trương của Đảng và 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý 
thíỉc 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, 
đốì thoại với nhân dân, giải quyết những kiến nghị 
hợp pháp, chính đáng của nhân dân và xử lý kịp 
th6i, díít điểm các vấn đề bức xúc liên quan đến đòi 
sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt 
cấp, kéo dài, không để hình thành các điểm nóng 
về an ninh, trat tu xã hội.

2.9. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí

Kiên quyết, kiên tri 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 vối 
chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp th6i, 
không có vùng cấm, không có ngoại lệ những hành 
vi tham nhũng, lãng phí và bao che, dung túng, 
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tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí. Phát huy sức 
mạnh tSng hợp của cả hệ thống chính trị và của 
nhân dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính 
trị, tư tưởng, tS 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 bi@t quan trọng của công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thốhg chính tĩị 
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, 
trước hết là sự gương mẫu, quyết li@t của người 
đứng đầu cấp ủy, địa phương, 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 hóa 
tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí.

Khẩn trUOng xây dựng, hoàn thiện và kịp thời 
khắc phục những bất cập trong các quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nưốc 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 
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giải trình bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. 
Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong 
kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí và 
bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm những người 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 người có chức vụ, quyền hạn; 
đẩy mạnh thanh toểin không dùng tiền mặt; từ đó 
hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để tiến t6i 
không thể tham nhũng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh 
tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tS, X0t xử, 
thi hành án; phát hiện sởm, 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, 
thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện 
tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm những cán bộ 
nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp. 
Tiếp tục kiện toàn 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 hoqt động của 
thanh tra, kiểm toán nhà nước, kiểm tra Đảng vổi 
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hoạt động điều tra, truy tố, X0t xử, phát hiện, xử lý 
tham nhũng. Từng bước mở rộng hoạt động phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí ngoài khu vực nhà 
nước; tăng cường 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 
lương, nâng cao thu nhập và có chính sách nhà ỏ, 
bảo đảm cuộc sống để cán bộ, công chức, viên chức 
yên tâm công tác.

2.10. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng trong điều kiện mới

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của 
Đảng theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm 
nhìn chiến lược trong hoạch định đường lốì, chủ 
trương; đổi mối việc xây dựng, ban hành và nâng 
cao chất lượng các nghị quyết của Đảng; khắc phục 
tình trạng ban hành nghị quyết chưa sát thực tiễn, 
thiếu tính khả thi. Đồng thời, nâng cao năng lực 
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thể chế hóa, cụ thể hóa đường lốĩ, chủ trương của Đảng 
và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ thS chế hóa và 
thực hiện có hiệu quả Cương lĩnh, đường lốì, chủ 
trương của Đảng, chú trọng lãnh đạo đổi mối, nâng 
cao chất ĨỮỢng lập pháp, cải cách hành chính, cải 
cách tư pháp. Tiếp tục đổi mởi phương thức lãnh 
đạo của Đảng đốì vối Nhà nước, Mat trận Tổ quốc 
và các t6 chức chính tĩị - xã hội, bảo đảm sự lãnh 
đạo thống nhất của Đảng, đồng th6i t6n trọng các 
nguyên tắc tổ chức và hoạt động, vai tr6, tính tự 
chủ, năng động sáng t孕o của Mat tran Tổ quốc và 
các tổ chức chính tĩị - xã hội. Cụ thể hóa nguyên 
t$c tap thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ chính tĩị; khắc phục tình 
trạng bao biện, làm thay, hoặc buông lỏng vai trò 
lãnh đạo của Đảng.

Các t6 chức đảng và đảng viên, nhất là tS 
chức đảng, đảng viên hoạt động trong các cơ quan 
nhà nước phải gương mẫu tuan thủ Hiến pháp và 
pháp luật, nêu cao vai tr6 tiên phong, gương mẫu 
trong thực hiện đường lốì, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quy định cụ 
thg quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu 
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và mốì quan hệ giữa tap thể cấp ủy, tổ chức đảng 
vối người đứng đầu, bảo đảm nguyên tắc tập trung 
dân chủ, tap thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với 
coi trgng 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 hóa, cụ thể hóa mốì quan hệ "Dảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chỈL’’.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo 
hướng nâng cao tính giáo dục, thuyết phục, tứih 
chiến đấu, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng 
thuận trong nhân dân để thực hiện hiệu quả đường 
lốì, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luat của 
Nhà nước. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các 
tS chức chính tri - xã hội trong tuyên truyền, vận 
động, tap hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 
dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn 
bản cụ thể hóa và thĩỊc hiện nghiêm các quy định 
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
trước hết là ngưòi đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan, 
đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, 
phương pháp công tác, lề lốì làm việc của các cơ quan 
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lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở. Đẩy 
mạnh cải cách hành chính; tap trung rà soát hệ 
thống các văn bản của Đảng bảo đảm thống nhất, 
đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trj; sửa 
đổi, bổ sung các văn bản có quy định chồng chéo, 
mâu thuẫn và hủy bỏ những văn bản không còn phù 
hợp. Tăng cường 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 tam 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 tu 
tưởng chính trị, đạo đức, lea sống, những biểu hiện 
"tu diễn biến", <(tự chuyển h6a" trong nội bộ gắn với 
đẩy mạnh học tập, làm theo tu tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh và thiỊc hiện các quy định về trách 
nhiệm nêu gương. (2) Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tap trung xây 
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, 
người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và 
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uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (3) Tiếp tục đổi mới, 
kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động gắn vối nâng cao chất lượng và cơ 
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

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 tS chức, cán bộ. 
(2) Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi 
đôi vởi tạo môi trường 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 vói tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát 
chặt chẽ quyền lực.

Phần thứ hai
TỔNG KẾT THI HÀNH ĐlỂU LỆ ĐẢNG 

NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

I- KẾT QUẢ VIỆC THI HÀNH ĐIỂU LỆ ĐẢNG

Sau Đại hội XII của Đảng, Ban Chấp hành 
Trung ương đã ban hành Quy định số 29-QD/TW,
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ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 
số 30-QD/TW, ngày 26/7/2016 thi hành Chương VII 
và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật của Đảng; Ban Bí thư đã ban 
hành Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 về 
một số vẩn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Bộ 
Chính trị, Ban Bí thu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương 
nghiên cứu, trình Trung ương bổ sung, sửa đổi và 
ban hành nhiều quy định, hướng dẫn có liên quan 
nhằm khắc phục vưống mắc, bất cập trong thi hành 
Điều lệ Đảng. Việc thi hành các nội dung của Điều 
lệ Đảng đã được các cấp ủy, tS chức đảng triển khai 
thụtc hiện nghiêm túc, tqo chuyển biến tích cực và 
đqt được những kết quả toàn diện, rõ rệt. Cụ thể:

1. về đảng viên (Chương I)

Trên cơ sở Điều lệ Đảng, căn cứ vào tình hình 
thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp 
hành Trung ương 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 triSn khai thực 
hiện công tác đảng viên nói riêng. Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư tiếp tục cụ thể hóa nhiều nội dung về 
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công tác đảng viên và quản lý đảng viên; nâng cao 
chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, 
đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi 
Đảng; về kết nạp đảng viên đốì với người theo t6n 
giáo; kết luận một số vấn đề về đảng viên làm kinh 
tế tư nhân; về xác định tuSi của đảng viên; về việc 
kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế 
hoạch hóa gia đình vào Đảng1... Các cơ quan tham 
mưu, giúp việc ở Trung ương tăng cường tham mưu 
nghiệp vụ công tác đảng viên, nhất là về nguyên 
tắc, quy trình, thủ tyc kết nạp đảng viên, chuyển 

1. Bộ Chính trị ban hành: Quy định số 06-QDi/TW, ngày 
28/8/2018 quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đốỉ vối 
người theo t6n giáo và đảng viên là người 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-QD/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế 
tư nhân.

Ban Bí thư ban hành: Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 
21/01/2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà 
soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra 
khỏi Đảng; Quy định số 05-QDi/TW, ngày 28/8/2018 về việc 
kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia 
đình vào Đảng; Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 
17/8/2016 về xác định tuSi của đảng viên…
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đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, kết 
nạp đảng viên ở những nơi chưa có tS chức đảng1... 
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, được các cấp ủy, tS chức đảng triển 
khai thựe»hiện nghiêm túc.

1. Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 
09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 về nghiệp vụ công tác đảng viên...

2. Hậu Giang (14,7%); Vĩnh Phúc (14%); Đảng ủy ngoài 
nước (10,1%); Bắc Ninh (8,9%); Lào Cai (8,8%); Ninh Bình 
(7,5%); Bà Rịa - Vũng Tàu (7,5%); Quân ủy Trung ương 
(6,1%); Gia Lai (6,0%); Thái Nguyên (5,5%); Bạc Liêu (3,4%); 
Cao Bằng (3,3%); cần Thơ (3,1%)...

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác phát 
triển đảng viên tiếp tục được cấp ủy các cấp quan 
tâm lãnh đạo thực hiện đạt kết quả tích cực. Từ 
đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/9/2020, toàn Đảng đã 
kết nạp 880.155 đảng viên. Nhiều tỉnh ủy, thành 
ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có tỷ lệ kết 
nạp đảng viên tăng bình quân hằng năm cao1 2. 
Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục kết nạp 
đảng viên cơ bản được tuân thủ nghiêm túc. Việc 
kết nạp lại người vào Đảng, kết nạp đảng viên 
trong một số trường hợp đặc biệt được các cấp ủy 
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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 
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy 
tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong 
các hoạt động ở cơ sở.

Tại thời điểm 30/9/2020, toàn Đảng có 5.192.533 
đảng viên1; cơ cấu đảng viên chuyển biến theo hưống 
tích cực, tỷ lệ đảng viên trẻ, nữ, người dân t°c thiểu 
số, người theo tôn giáo ngày càng tăng1 2.

1. Trong đó: ở xã, phường, thị trấn có 3.323.221 đảng viên 
(64%); ở các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp có 799.650 đảng viên 
(15,4%); ở các tổ chức đảng trong Quân đội, Công an có 623.104 
đảng viên (12%); ở các doanh nghiệp, hợp tác xã là 415.402 đảng 
viên (8%); ở các tổ chức đảng ngoài nước có 10.385 đảng viên 
(0,2%), ở cơ sở khác có 20.771 đảng viên (0,4%).

2. Trong số 880.155 đảng viên được kết nạp trong nhiệm 
kỳ, 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 
người dân tộc thiểu số.
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Cùng vổi việc quan tâm phát triển đảng viên 
mới, các cấp ủy, tS chức đảng chú trọng và có nhiều 
giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng 
viên. Nhiều cấp ủy đã cụ thể hóa ti@u chuẩn của 
người vào Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình 
của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trình độ học vấn, 
chuyên môn, nghiệp vụ của đảng viên, nhất là của 
số đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ này được 
nâng lên1, số đảng viên đủ tu cách hoàn thành 
nhiệm vụ tr& lên theo đánh giá chất lượng đảng 
viên hằng năm chiếm tỷ lệ cao.

1. Tính đến ngày 30/9/2020, có 2.370.206 đảng viên có 
trình độ đại học và cao đẳng (tăng 34,59% so với cùng kỳ năm 
2014); 215.442 đảng viên có trinh độ từ thạc sĩ trở lên (tăng 
81,29% so với cùng kỳ năm 2014). Trong số 880.155 đảng 
viên mới được kết nạp từ đầu nhiệm kỳ, 41,5% có trình độ từ 
đại học trở lên.

Quy định của Điều lệ Đảng về nhiệm vụ của 
đảng viên cơ bản được chấp hành nghiêm túc. 
Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã cụ thể hóa 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 phương, cơ quan, đơn vị, 
góp phần tăng cường quản lý và đánh giá đảng viên 
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chặt chẽ, chính xác hơn. Ý thức trách nhiệm, vai 
trò ti@n phong, gương mẫu của đảng viên trong 
thực hiện nhiệm vụ được phân công có nhiều 
chuyển biến tích cực. Nhiều nơi đã làm tốt việc 
phân công cấp ủy viên theo dõi, phụ trách các tS 
chức đảng cấp dưới, triỊc 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 ủy, tS chức đảng đã bảo đảm 
quyền của đảng viên theo quy định của Điều lệ 
Đảng, trong đó có quyền được thông tin và thảo 
luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 
Đảng, đường lốì, chủ trương 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 ương; phê bình, chất vấn về 
hoạt động của tS chức đảng và đảng viên ở mọi cấp 
trong phạm vi tS chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ 
quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời; trình 
bày ý kiến khi tS chức đảng nhận xét, quyết định 
công tác hoặc thi hành kỷ luật đốì với mình; khiếu 
nại về quyết định kỷ luật đốì với mình. Quyền dân 
chủ của đảng viên được phát huy trong ban hành 
các nghị quyết của tổ chức đảng. Đảng viên được 
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thảo luận, tham gia ý kiến trước khi biểu quyết các 
công việc của Đảng, góp phần bảo đảm cho tS 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 đường lốì, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác quản lý đảng viên có đổi mới. Thủ tục 
cho đảng viên được giảm, miễn công tác và sinh 
hoạt đảng chặt chẽ hơn. Việc chuyển sinh hoạt đảng, 
nhất là chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước được 
đơn giản hóa nhưng vẫn bảo đảm đúng nguyên tắc 
và tQO thuận lợi cho đảng viên. Việc giải quyết 
đảng tịch được Trung ương hướng dẫn cụ thể hơn 
và được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc; trong quá 
trình giải quyết đảng tịch có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa cấp trên và cấp dưới, một số trường hợp đặc 
biệt khó khăn, cấp tính, cấp huyện đã trực tiếp về 
chi bộ, cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang sinh hoạt 
hoặc đã từng sinh hoạt nắm tình hình và giải 
quyết kịp thời.

Hạn chế:
Một số nơi còn tình trạng kết nạp người chưa 

đủ tiQu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không 

264



đúng đắn vào Đảng1; còn có biểu hiện chạy theo số 
lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng, chưa 
quan tâm đúng mức đến việc giáo dục quần chúng, 
nâng cao trình độ giác ngộ chính tri. Việc kết nạp 
đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực 
nhà nước, ở biên giới, hải đảo, nơi có đông đồng bào 
dân tộc thiêu so, t6n giáo... vân còn nhiêu khó khăn 
và chưa được quan tâm đúng mức. Việc giao chỉ 
tiêu kết nạp đảng của một số đảng bộ chưa thực sự 
phù hợp với thực tế.

1. Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư 
về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, 
đưa những đảng viên không còn đủ tu cách ra khỏi Đảng.

Vướng mắc, bất cập:
Điều lệ Đảng quy định người được kết nạp vào 

Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 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 th&c giúp đảng viên đó phấn đấu, 
rèn luyện, tiến bộ. Khi hết thòi kỳ dự bị, chi bộ xét 
công nhận đảng viên chính thức từng người một và 
biểu quyết như khi xQt kết nạp; nếu không đủ tu 
cách đảng viên thì đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền 
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quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị. 
Việc áp dụng quy định này ở m^t số cấp ủy, tS chức 
đảng không thống nhất đốì vối các trường hợp đảng 
viên dự bị bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo nhưng 
chưa đến mức xóa t©n khi X0t chuyển đảng viên 
chính thữc.

Quy định về điều kiện của người giới thiệu, 
giúp đỡ quần chúng vào Đảng trong thực tế đang 
gặp một số vướng mắc trong Đảng bộ Quân đội 
và Đảng bộ Công an như： Thòi gian để người giúp 
đỡ quần chúng vào Đảng theo quy định phải cùng 
công tác với người xin vào Đảng tốĩ 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 12 tháng 
để cấp ủy phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ. 
Việc triển khai thực hiện hướng dẫn về kết nạp 
đảng đốì vối đối tượng là công nhân trong các 
doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phải có kết 
luận bằng văn bản về tiêu chuẩn chính tri còn gặp 
khó khăn.

Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng 
về công tác quản lý đảng viên chưa bao quát hết 

266



tình hình thực tiễn, như： Đôì với đảng viên đi làm 
xa dài ngày, không có điều kiện tham gia sinh hoạt 
đảng... Quy định về xóa t@n đảng viên có nhiều 
cách hiểu và vận dụng khác nhau do thiếu hưống 
dẫn cụ thể. Việc thực hiện quyền phê bình, chất 
vấn của đảng viên về hoạt động của tS chức đảng 
và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tS chức còn 
hạn chế do thiếu các quy đinh cụ th& Quyền bảo 
lưu ý kiến của đảng viên cần được nghiên cứu cụ 
thể hóa hơn để dễ thực hiện.

Quy định về thủ tục, điều kiện xem xQt quyết 
định miễn, giảm sinh hoạt đảng cho đảng viên còn 
có nội dung chưa chặt chẽ, thủ tục chuyển sinh 
hoạt đảng còn một số bất cập nên có không ít 
trường hợp đảng viên là cán bộ, công chức khi nghỉ 
hưu không chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư tni.

2. vể nguyên tẨc tS chức và cơ cấu tS chức 
của Đảng (Chương II)

Các nguyên tắc tS chức và hoạt động của Đảng 
được quy định trong Điều lệ Đảng đã cơ bản bảo 
đảm tính bao quát, toàn diện, đầy đủ và phù hợp. 
Quá trinh thực hiện nhìn chung là thuận lợi; các 
nội dung cơ bản của nguyên tắc tap trung dân chủ 
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trong tổ chức và hoạt động của Đảng quy định 
trong Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn 
của Trung ương đã được các cấp ủy, tổ chức đảng 
tuân thủ và thực hiện nghiêm túc. Trong nhiệm 
kỳ, để đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng, 
chỉnh đổh Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thu đã tap 
trung chỉ đạo nghiên cứu, ban hành nhiều văn 
bản cụ thể hóa nguyên tắc tổ chức và hoạt động 
của Đảng, góp phần tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, mốì quan hệ công tác của 
cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được quy định cụ thể 
hơn. Bổ sung, sửa đổi quy định về tổ chức đảng 
trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân1. Hệ 
thống tS chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là 
doanh nghiệp nhà nước được quan tam củng cố và 
có đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

1. Bộ Chính trị ban hành Quy định số 59-QD/TW, ngày 
22/12/2016 về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; 
Ban Bí thư ban hành Quy định số 61-QD/TW, ngày 29/12/2016 
về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; 
Bộ Chính trị ban hành Quy định số 192-QD/TW, ngày 
18/5/2019 về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Vigt Nam.
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bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 
chi phối được quy định rõ hơn1.

1. Ban Bí thư ban hành Quy định số 69-QD/TW, ngày 
13/02/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước 
và doanh nghiệp có vốn nhà nưốc chi phốỉ.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương, hầu 
hết cấp ủy, chức đảng đã cụ thể hóa thành các 
quy định, quy chế, xác định rõ nhiệm vụ, quyền 
hạn, mốì quan hệ công tác, trách nhiệm của tập 
thể, cá nhân và người đứng đầu; tổ chức thiỊc hiện 
nghiêm túc, đồng bộ, cơ bản khắc phục được tình 
trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, góp 
phần giải quyết tốt mốì quan hệ giữa cấp ủy với 
chính quyền và các tS chức chính tĩị - xã hội. Tiếp 
tục đổi mới, hoàn thiện tS chức bộ máy của Đảng ở 
các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc 
hoàn thiện hệ thống tS chức đảng tương ứng với hệ 
thống tS chức hành chính của Nhà nưốc, nhất là 
các cơ quan hợp nhất, chia tách được triển khai 
tích cực, kịp thời, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; 
sự lãnh đạo của cấp ủy đốì vối hoạt động của các 
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địa phương, cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện sắp 
xếp lại tổ chức được tăng cưdng.

Việc lập và kiện toàn hệ thống tổ chức đảng 
theo ngành và đơn vị hành chính lãnh thS được 
thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, từng 
bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo đảm vai trò 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tS chức đảng đối 
với hệ thống chính trị. Các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng được tS chức và hoạt động theo các quy định 
của Điều lệ Đảng và các văn bản cụ thể hóa Điều 
lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư đã cơ bản bảo đảm vai trò 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với 
địa phương, 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 được giao.

Quy chế bầu cử trong Đảng1 đã tiếp tục cụ thể 
hóa nguyên tắc tap trung dân chủ trong Điều lệ 
Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên 

1. Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QD/TW, ngày 
09⑹2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
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lãnh đạo và t6 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, để cử, quy định về số dư, 
trình tự, thủ tục bầu cử phù hợp với tình hình 
thực tế. Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30⑸2014 của 
Bộ Chính tri về đại hội đảng bộ các cấp tiến tdi 
Đại hội XII của Đảng đã góp phần kiện toàn các cơ 
quan lãnh đạo và xây dựng đội ngũ cấp ủy viên 
các cấp bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng, 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đa số các cấp ủy, tS 
chức đảng đã bám sát Điều lệ Đảng, xây dựng quy 
chế làm việc, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung 
cho phù hợp với thực tế, bảo đảm nguyên tắc tap 
trung dân chủ, giải quyết tốt mốì quan hệ giữa 
cấp ủy với chính quyền và Mgt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể chính trị - xã hội.

Hệ thống các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn 
vị sự nghiệp của Đảng tiếp tục được sắp xếp, kiện 
toàn, đổi mới theo hướng 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 mưu, giúp việc ở Trung ương được
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quy định rõ hơn1. Tổ chức bộ máy, biên chế, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mốì quan hệ công tác 
của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, 
đơn vị sự nghiệp của Đảng tiếp tục được sắp xếp, 
kiện toàn và hoàn thiện, góp phần tinh gọn bộ 
máy, tinh giản biên chế, giảm số lượng lãnh đạo2.

1. Bộ Chính trị ban hành: Quyết định số 60-QD/TW, ngày 
26/12/2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của Cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quyết định số 
144-QD/TW, ngày 08/8/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương; Quyết 
định số 152-QD/TW, ngày 26/10/2018 về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương; 
Quyết định số 166-QD/TW, ngày 18/12/2018 về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung 
ương; Quyết định số 171-QD/TW, ngày 16/01/2019 về chức 
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương 
Đảng; Quyết định số 199-QD/TW, ngày 31/7/2019 về chức 
năng, nhiệm vụ, tS chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản; Quyết 
định số 216-QD/TW, ngày 02/01/2020 về chức nàng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương・

Ban Bí thư ban hành Quyết định số 215-QD/TW, ngày 
02/01/2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

2. Ban Bí thư ban hành Quy định sô' 04-QDi/TW, ngày 
25/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, 
thành ủy.
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Hạn chế:
Việc cụ thS hóa Điều lệ Đảng về nguyên tắc tS 

chức và cơ cấu t6 chức của Đảng còn có nội dung 
chưa phù hợp. Nguyên tắc tap trung dân chủ ở m^t 
số cấp ủy, tS chức đảng thực hiện chưa nghiêm, 
thậm chí có nơi còn vi phạm nghiêm trọng. Nguyên 
tắc tu 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. Việc sắp xếp tS chức bộ 
máy một số cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy 
mối chỉ tap trung vào tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh 
giản biên chế, chưa coi trọng nâng cao chất lượng 
hoạt động, gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, 
viên chức.

Vướng mắc, bất cập:
Nguyên tắc tap thể lãnh đạo, cá nhân phụ 

trách trong tổ chức và hoạt động của cấp ủy, tổ 
chức đảng có nội dung chưa được quy định cụ thể 
phù hợp với tình hình thực tế, nhất là về mối quan 
hệ, trách nhiệm giữa tap thể, cá nhân và người 
đứng đầu, nên khó xác định trách nhiệm của cá 
nhân khi xảy ra sai phạm.

Một bộ phận cấp ủy viên chưa nắm vững và 
chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, vi phạm nguyên tắc
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tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện chưa đầy đủ 
trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên 
và của cấp ủy viên.

Việc cụ thể hóa Điều lệ Đảng về nguyên tắc tổ 
chức và cơ cấu tS chức của Đảng còn có nội dung 
chưa phừ hợp1; tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa 
that sự nghiêm túc, hiệu quả hạn chế.

1. Hệ thống tổ chức đảng ỏ những nơi có đặc điểm riêng: 
đảng bộ cơ sở trong đảng bộ cơ sở, đảng bộ trong các tap đoàn 
kinh tế, đảng ủy khối các cơ quan, chi bộ trực thuộc đảng ủy 
cấp trên trực tiếp của tS chức cơ sở đảng...

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của một số 
loại hình tS chức đảng ở những nơi có đặc điểm 
riêng còn một số nội dung cần phải cụ thể thêm, 
như： Quy định về đảng ủy khối cơ quan, đảng ủy 
khối doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo thiỊc hiện 
nhiệm vụ chính tri; quy định về tổ chức đảng ở cơ 
quan và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước...

3. Về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp 
Trung ương (Chương III)

Các quy định về Đại hội đại biểu toàn quốc, về 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
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và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ttíng cơ 
quan lãnh đạo là phù hợp, phát huy hiệu quả trong 
việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị 
quyết của đại hội; những chủ trương, chính sách về 
kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đốỉ nội, đốì 
ngoại, công tác xây dựng Đảng và thí điểm một số 
chủ trương mổi, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức 
trong hệ thốhg chính tĩị.

Ban Chấp hành Trung ương đã xây dựng Chương 
trình công tác toàn khóa, ban hành Quy chế làm việc 
của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư và cơ bản triển khai theo đúng chương 
trình đề ra, thiỊc hiện chức năng, nhiệm vụ theo 
đúng Quy chế làm việc đã được ban hành. Quy chế 
làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 
đã kế thừa những nội dung phù hợp của khóa trước 
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. Chương trình làm việc toàn khóa 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 ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
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bảo đảm nguyên tắc tap trung dân chủ và có sự đoàn 
kết, thốhg nhất cao trong các quyết định của mình, 
nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, phức tgp; góp 
phần quan trọng tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng đốì với Nhà nước và xã hội.

Ban £hấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thu đã thực sự phát huy dân chủ, đề cao 
trách nhiệm, huy động trí tuệ tập thể trong việc 
cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII thành các nghị 
quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, quy chế1 và 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong 

1. Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về công tác cán bộ; về 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính tĩị; về sắp 
xếp, đổi mối, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nưóc; về 
phát triển kinh tế tu nhân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hội nhập kinh tế...; quy 
định về trách nhiệm nêu gương.

toàn Đảng.
Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban 

Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã dành 
thòi gian làm việc với các cấp ủy, tS chức đảng trực 
thuộc, kiểm tra và tìm hiểu thực tS ở cơ sở. Các cơ 
quan tham mưu của Đảng ở Trung ương đã tăng 
cường giao ban định kỳ với các cấp ủy, tS chức đảng, 
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các ban đảng, với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội ở địa phương 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 chưa that sự hợp lý giữa các đảng bộ địa 
phương với tổ chức đảng ở bộ, ngành Trung ương.

Một số văn bản quy định, hướng dẫn thi hành 
Điều lệ Đảng ban hành chưa kịp thời và có một số 
nội dung chưa thật sát thực tế.

4. Về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các cấp 
địa phương (Chương IV)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mốỉ quan hệ 
công tác của các cơ quan lãnh đạo của Đảng ỏ các 
cấp địa phương được quy định trong Điều lệ Đảng 
cơ bản là phù hợp. Để cụ thS hóa các quy định của 
Điều lệ Đảng, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung 
ương đã ban hành nhiều văn bản, quy định phù 
hợp tình hình thiỊc tế1, góp phần tăng cường sự 

1. Quy định số 42-QD/TW, ngày 03/10/2016 về nhiệm vụ và 
quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy; Quy định số 
04-QDi/TW, ngày 25/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, 
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lãnh đạo của Đảng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và mốì quan hệ công tác của cấp ủy, ban 
thường vụ, thường trực cấp ủy tỉnh, thành phố tnỊc 
thuộc Trung ương; của cấp ủy, ban thường vụ, 
thường triỊc cấp ủy cấp huyện được quy định cụ thể 
hơn. Chfthi so 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ 
Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến t6i Đại 
hội XIII của Đảng, đã quy định về số lượng cấp ủy 
viên, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm 
tra làm cơ sở để kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng ở địa phương nhiệm kỳ t6i.

Trên cơ sỏ quy định của Trung ương, các cấp 
ủy, tổ chức đảng đã rà soát, hoàn thiện các quy 
định, quy chế theo hướng xác định rõ thẩm quyền 
của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; phân công 
nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, ủy viên ban thường 
vụ cấp ủy. Căn cứ quy chế làm việc, các vấn đề 
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nhiệm vụ, quyền hạn và mốì quan hệ công tác của cấp ủy, ban 
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thường trực cấp ủy cap huyện...



thuộc thẩm quyền của cấp ủy, ban thường vụ được 
đưa ra bàn bạc, quyết định tap thể. Công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng nhìn chung 
đã theo đúng thẩm quyền. Nội dung, hình thức 
sinh hoạt cấp ủy ngày càng được đổi mới theo 
hướng thiết thực và hiệu quả, thể hiện được vai trò 
lãnh đạo của Đảng ở địa phương.

Việc thực hiện quy trình chỉ định cấp ủy và bổ 
sung phương hướng, nhiệm vụ đốì với tS chức đảng 
thành lập mối, hợp nhất, sáp nhập, chia tách trong 
nhiệm kỳ được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, tạio 
điều kiện thuận lợi cho các chức đảng và cấp ủy 
hoạt động liên tỊLC, nhất là trong quá trình sắp xếp 
các đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức có chức 
năng, nhiệm vụ tương đồng, bảo đảm vai tr6 lãnh 
đạo của cấp ủy đảng, không phải tS chức đại hội 
nhiều lần.

Hạn chế:
Cơ cấu đại biểu dự đại hội theo ngành và theo 

địa phương chưa that sự hợp lý. Số lượng cấp ủy 
viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp còn một 
số bất hợp lý cả về cơ cấu và độ tu6i; vẫn còn một 
số nơi, chất lượng cấp ủy viên chưa cao, ảnh hưởng 
t6i hiệu quả hoạt động của cấp ủy.
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Việc cụ thể hóa, bổ sung, sửa đổi quy chế làm 
việc của một số cấp ủy còn chậm. Việc chỉ đạo cụ thể 
hóa và tổ chức thiỊc hiện một số nội dung trong các 
chủ trương, nghị quyết của Đảng có nơi, có lúc, có 
mat thiếu quyết liệt, chưa kịp thời, hiệu quả thấp.

5. về tS chức cơ sở đảng (Chương V)

Các quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản 
cụ thể hóa thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ 
về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các loại 
hình tS chức cơ sở đảng cơ bản đáp ứng tình hình 
thực tế. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một 
số chủ trương 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 cường 
xây dựng tS chức đảng trong các doanh nghiệp 
ngoài khu vực nhà nưốc; hướng dẫn nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấú của tS chức cơ sỏ đảng1.

1. Bộ Chính trị ban hành: Quy định số 213-QD/TW, ngày 
02/01/2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác 
thường xuyên giữ mốỉ liên hệ vổi tS chức đảng và nhân dân 
nơi cư trú.
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Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo 
đổi mổi nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, thực 
hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Với vai tr6 là h孕t 
nhân chính tíị ở cơ sở, thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đa số tS chức cơ 
sở đảng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, cơ quan, đơn vị.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tS chức cơ sở 
đảng hằng năm tiếp tục được đổi mói, từng bước 
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 

chưa được quy định cụ thể, phù hợp nên hoạt động 
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Ban Bí thư ban hành: Quy định số 112-QD/TW, ngày 
25/01/2018 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quần sự 
huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là 
đảng bộ quân sự huyện); Quy định số 127-QD/TW, ngày 
01/3/2018 về chức năng, nhiệm vụ, mốĩ quan hệ công tác của 
đảng bộ, chi bộ cơ sỏ xã, phường, thị trấn; Chỉ thị số 33-CT/TW, 
ngày 18/3/2019 về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các 
đơn vị kinh tế tư nhân...



còn lúng túng, vướng mắc. Quy định lập chi bộ trực 
thuộc đảng ủy cơ sở có hơn 30 đảng viên, phải báo 
cáo và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý chưa 
được thực hiện nghiêm.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ ở khu 
dân cư còn hạn chế do số lượng đảng viên đông, 
trụ sỏ chật hẹp, nhất là ở các đô thi lổn. Việc sinh 
hoạt định kỳ mỗi năm hai lần đốì 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; 
m©t số đảng bộ cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc để 
gắn với đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và 
tSng kết công tác cuối năm. Việc quản lý đối vởi 
đảng viên đi làm xa nơi cư trú, đảng viên ở những 
chi bộ hoạt động phân tán còn khó khăn, bất cập.

Việc quy định t6 chức sinh hoạt chi bộ định kỳ 
trong một số loại hình doanh nghiệp và ỏ ngoài 
nước còn vưóng mắc, bất cập.

Chức năng, nhiệm vụ của tS chức đảng ở các 
loại hình doanh nghiệp như： doanh nghiệp thuộc sở 
hữu tap thể, doanh nghiệp có vốn đầu tu nước 
ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp tu 
nhân... chưa phù hợp, chậm được hoàn thiện.
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6. về tổ chức đảng trong Quân đội nhân 
dân Vigt Nam và Công an nhân dân Việt Nam 
(Chương VI)

Quy định về tS 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 tuy@t đốì, trực tiếp về mọi mat của 
Đảng đốì với Quân đội, Công an và phát huy vai 
tr6 nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, giữ 
gìn trật tq, an toàn xã hội.

Hệ thống tS chức đảng trong Quân đội và Công 
an tiếp tục được kiện toàn1. Bộ Chính trị, Ban Bí thư

1. Quân ủy Trung ương có 59 đảng bộ trực thuộc; 180 
đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; 4.336 tổ chức cơ sở đảng 
(1.837 đảng bộ cơ sở, 2.499 chi bộ cơ sở); 901 đảng bộ bộ phận, 
ở địa phương: có 61 đảng bộ bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; 
2 đảng bộ bộ tư lệnh; 44 đảng bộ bộ đội biên phòng cấp tỉnh; 
1.853 tổ chức cơ sở đảng (1.490 đảng bộ cơ sở, 363 chi bộ cơ 
sở); 50 đảng bộ bộ phận; có 5.137 chi bộ quân sự xã, phường, 
thị trấn. Đảng ủy Công an Trung ương có 71 đảng bộ trực 
thuộc; 12 đảng bộ cấp trên cơ sở; 59 đảng bộ cơ sở. ở công an 
địa phương: có 63 đảng bộ công an tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 711 đảng bộ công an cấp huyện trực thuộc cấp 
ủy cấp huyện và các chi bộ công an xã, phường, thị trấn. 
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đã ban hành các quy định về tS chức đảng trong 
Quân đội nhân dân Vigt Nam và Công an nhân 
dân Vi@t Nam1. Vị trí, vai tr6 lãnh đạo của tổ chức 
đảng trong Quân đội và Công an ngày càng được 
khẳng định và tăng cường; chức năng, nhiệm vụ 
của các lỗại hình đảng bộ, chi bộ trong Quân đội 
và Công an được rà soát và bổ sung, sửa đổi1 2; 

1. Bộ Chính trị ban hành: Quy định số 59-QD/TW, ngày 
22/12/2016 về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt 
Nam; Quy định số 192-QD/TW, ngày 18/5/2019 về tổ chức 
đảng trong Công an nhân dân Vigt Nam.

2. Ban Bí thư ban hành: Quy định số 61-QD/TW, ngày 
29/12/2016 về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân 
dân Vigt Nam; Quy định số 111-QD/TW, ngày 25/01/2018 về 
chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở đơn vị chiển đấu 
trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định số 112-QD/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-QD/TW, 
ngày 25/01/2018 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ 
sồ ồ cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định số 
114-QD/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-QD/TW, 
ngày 25/01/2018 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ 
sỏ ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam...
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chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận trong 
Quân đội và Công an được quy định rõ hơn, góp 
phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Quy định đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy 
tham gia đảng ủy quân khu là cần thiết. Tổ chức 
đảng quân sự, công an địa phương cấp nào đat dưói 
sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy địa 
phương cấp đó, đồng thời chấp hành nghị quyết 
của đảng ủy quân sự, đảng ủy công an cấp trên về 
mặt chuyên môn, nghiệp vụ đã khẳng định vai tr6 
quan trọng của cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, 
chỉ đạo giữ vững quốc phòng, an ninh và cơ chế 
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Ban Bí thư ban hành: Quy định số 91-QD/TW, ngày 
16/8/2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở 
trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an 
nhân dân; Quy định số 92-QD/TW, ngày 16/8/2017 về chức 
năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sỏ trong các đơn vị chiếh 
đấu tập trung thuộc Công an nhân dân; Quy định số 93-QD/TW, 
ngày 16/8/2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sỏ 
trong các đơn vị trại giam, trại tqm giam, cơ sỏ giáo dục bắt 
buộc, trường giáo dưõng thuộc Công an nhân dân; Quy định 
số 94-QD/TW, ngày 16/8/2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng 
bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Công an nhân 
dân; Quy định số 95-QD/TW, ngày 16/8/2017 về chức năng, 
nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an 
nhân dân...



song trùng lãnh đạo là phù hợp; đồng thời, góp 
phần phát huy hiệu quả vai trò của công tác đảng 
đốì vổi Quân đội, Công an ở địa phương.

Vướng mắc, bất cập:
Hệ thống tS chức đảng trong doanh nghiệp 

Quân đội chưa được hoàn thiện theo mô hình tS 
chức mới. Tổ chức và hoạt động của một số tổ chức 
đảng trong Công an không có tS chức chính quyền 
tương ứng còn vướng mắc, bất cập. Cơ chế phối hợp 
giữa cấp ủy công an cấp trên vối cấp ủy địa phương 
cấp dưới trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy công an 
cùng cấp chưa được đồng bộ, chặt chẽ.

Cơ cấu đảng ủy công an cấp tỉnh, cấp huyện 
chưa tăng cường được sự lãnh đạo của cấp ủy địa 
phương đốì với công an cùng cấp.

7. về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 
và ủy ban kiểm tra các cấp (Chương VII)

Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng và ủy 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 ương đã lãnh 
đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bổ sung, hoàn 
thiện các văn bản, các quy định về ủy ban kiểm tra 
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của cấp ủy và bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy 
ban kiểm tra để thực hiện1.

1. Các quy định về ủy ban kiểm tra của cấp ủy và bầu ủy 
ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; số lượng, cơ cấu ủy 
ban kiểm tra các cấp; cụ thS hóa chức năng, nhiệm vụ và 
tăng thẩm quyền cho ủy ban kiểm tra.

2. Bộ Chính trị ban hành: Quy (ỉinh số 86-QD/TW, ngày 
01 ⑹2017 về giám sát trong Đảng; Quy đỊnh số 85-QD/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 thư quản lý; Quy định 
số 102-QD/TW, ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi 
phạm; Quy định số 07-QDi/TW, ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ 
luật tổ chức đảng vi phạm.

3. Ban Bí thư ban hành: Quy định số 109-QD/TW, ngày 
03/01/2018 về công tác kiểm tra của tS chức đảng đốỉ với việc 
tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lốỉ sống của cán bộ, đảng viên; 
Quy định số 195-QD/TW, ngày 18/6/2019 về chỉ đạo của ủy 
ban kiểm tra cấp trên đốì vối ủy ban kiểm tra cấp dưới trong 
công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Bộ Chính trị đã ban hành một số quy định cụ thS 
về xử lý kỷ luật tS chức đảng và đảng viên vi phạm1 2. 
Ban Bí thư đã cụ thể hóa m°t số nội dung về chỉ đạo 
của ủy ban kiểm tra cấp trên đốỉ vối ủy ban kiểm tra 
cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát; về công 
tác kiểm tia của tS chức đảng đốì vói việc tu dưỡng, 
rèn luyện đạo đức, lốì sống của cán bộ, đảng viên3..・
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Điểm mới trong nhiệm kỳ này là kiểm tra, giám 
sát vi@c thực hiện các nghị quyết của Trung ương 
ngay từ năm đầu triển khai. Các cấp ủy, tổ chức 
đảng đã lãnh đạo và t6 chức thực hiện công tác 
kiểm tra, giám sát theo hướng siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương; ríọi 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 lượng, hiệu lực, 
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Bộ Chính tĩị, Ban Bí thu và cấp ủy các cấp1 đã 
tap trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc thụỉc 
hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
gắn với việc đẩy mạnh học tap và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

1. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, cấp ủy các cấp đã kiểm 
tra 264.091 tổ chức đảng và 1.124.146 đảng viên; ủy ban 
kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đổì với 
15.920 tổ chức đảng và 47.701 đảng viên (trong đó có 23.432 
cấp ủy viên). Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ 
luật 1.329 tổ chức đảng và 69.600 đảng viên bằng các hình 
thức khác nhau; ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 
17.610 đảng viên.
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những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư 
luận bức xúc1.

1. Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thiỊc 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng ngân sách trong việc 
đầu tu công, mua tài sản, đi công tác, nghiên cứu ở nước 
ngoài; quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ phòng, chống thiên tai.

Việc thiỊc 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 Cương lĩnh 
chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy 
định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; 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, hướng dẫn 
thi hành Điều lệ Đảng.

Hạn chế:
Trong các quy định, hưóng dẫn thi hành Điều 

lệ Đảng có nội dung chưa bao quát hết những vấn 
đề mói phát sinh, khi áp dụng còn lúng túng, 
vướng mắc, khó thực hiện. Việc thi hành Điều lệ 
Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của một số 
cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chưa nghiêm, 
hiệu quả còn hạn chế.
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Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy các 
cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo 
chuyên đề chưa thường xuyên, có nơi còn buông 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 thưởng và kỷ luật (Chương VIII)

Nhìn chung, quy định trong Điều lệ Đảng về 
khen thưởng đốì với tổ chức đảng và đảng viên đã 
đáp ứng yêu cầu thực tế, làm cơ sở để xem xét, biểu 
dương, khen thưởng những tS 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, được 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 đốì 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 cương trong Đảng, đề cao pháp 
luật của Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng 
viên và nhân dân đánh giá cao.
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Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên tăng cường chỉ 
đạo, đôn đốc, hưống dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưói 
kiểm tra những vụ việc phức t孕p, nhạy cảm, tồn 
đọng kéo dài, dư luận quan tâm. Việc thiỊc hiện 
nghiêm túc các quy định về kỷ luật đảng đã góp 
phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao 
pháp luật của Nhà nước, được đông đảo cán bộ, 
đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Hạn chế:
Quy định kỷ luật giải tán một tS chức đảng và 

khai trừ đảng viên chưa được mOt số chức đảng 
cấp dưới thực hiện nghiêm túc, có hiện tượng nể 
nang, né tránh, cục bộ, ubệnh thành tích".

Vướng mắc, bất cập:
Trong một số trường hợp, ủy ban kiểm tra cấp 

trên trực tiếp kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên 
thuộc thẩm quyền cấp ủy cấp dưối quản lý thi 
việc thi hành kỷ luật còn gặp khó khăn, vướng 
mắc và phát sinh thêm thủ tục, th6i gian kéo dài.

9. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mat trận Tổ 
quốc và các đoàn thS chính trị - xã hội 
(Chương IX)

Quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng 
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Cương lĩnh chính tĩị, chiến lược, các định hướng về 
chính sách và chủ trương lốn; bằng công tác tư 
tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện là phù hợp. Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo 
tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế theo 
hướng đồng bộ, t&ig thể, liên thông và phân định 
rõ trách nhiệm, quyền hạn của các tS 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 người đứng đầu được 
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 nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - 
xã hội đã tăng cường vai tr6 lãnh đạo của Đảng đốỉ 
vối Nhà nước, Mat 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 nước, 
Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đã 
bảo đảm vai tr6 lãnh đạo của Đảng đốì với các tS 
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, hưống dẫn của Trung ương.
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Vướng mắc, bất cập:
Việc phân định chức năng, nhiệm vụ của ban cán 

sự đảng, đảng đoàn và cấp ủy đảng trong cùng mOt 
tổ chức, cơ quan, đơn vị có điểm chưa that 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, chưa được 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 ủy cơ 
quan, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

10. Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh (Chương X)

Điều lệ Đảng xác định vai trè>, vị trí của Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là phù hợp, làm 
cơ sở để các cấp ủy, tS chức đảng quan tam 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 chức đoàn cơ bản 
được thiỊc hiện nghiêm túc. Qua đó, đề cao trách 
nhiệm của đảng viên tr6 đốì vối tS chức đoàn, đồng 
thời, đây là những nhân tố tích cực xây dựng tổ 
chức đoàn, là những tấm gương để các đoàn viên 
trẻ học tap, noi gương phấn đấu vào Đảng.

293



Quy đỊnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng 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 ủy, tổ chức đảng đã thường xuyên quan 
tâm, trực tiếp lãnh đạo tS chức đoàn trong việc xác 
định phương hưống, nhiệm vụ chính trị, công tác tư 
tưởng, tS chức và cán bộ. Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh đã chú trọng nâng cao chất lượng 
tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, tQO 
môi trường cho đoàn viên, thanh niên được rèn 
luyện, thử thách, cống hiến; tQO điều kiện để đoàn 
viên, thanh niên phát huy vai tr6 xung kích, sáng 
t孕0, 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 phương, cơ quan, 
đơn vị.

Hạn chế:
Còn có cấp ủy, tS chức đảng chậm cụ thể hóa cơ 

chế Đảng lãnh đạo về phương hướng, nhiệm vụ, tu 
tưởng, công tác tS chức và cán bộ đối vối tS chức 
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đoàn thành quy định, quy chế; chưa thĩỊc sự quan 
tâm đúng mức t6i việc lãnh đạo, chăm lo xây dựng 
tổ chức đoàn vững mạnh cả về tu tưởng, chính tiị, 
tS chức, đạo đức và hành động.

11. Tài chính của Đảng (Chương 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, được thực hiện thống 
nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Công tác quản lý tài chính đảng đã được Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư quan tâm chỉ đạo cụ thể hóa; 
đề cao kỷ luật, kỷ cương, 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 nước. Ván 
phòng Trung ương Đảng, văn phòng các cấp ủy đã 
chủ động tham mưu đề xuất, ban hành một số văn 
bản cụ thể hóa việc triển khai thực hiện1.

1. Hướng dẫn số 03-HD/VPTW, ngày 06/7/2016 của Văn 
phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện chế độ đảng 
phí; Quy định số 09-QD/VPTW, ngày 22⑼2017 của Văn 
phòng Trung ương Đảng về một số chế độ chi tiêu hoạt động 
của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
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Công tác kiểm tra, kiểm toán đốì với quản lý tài 
chính đảng ngày càng được tăng cường và có hiệu 
quả, cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định của 
Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đã tích cực 
nghiên cứu bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính 
sách đặc^thù cho phù hợp vối thực tiễn, cơ bản đáp 
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ quản lý tài chính 
đảng. Công tác kiểm tra, kiểm toán của ủy ban 
kiểm tra các cấp, kiểm toán nhà nước đốì với công 
tác quản lý tài chính đảng ngày càng được mở rộng 
cá vê phạm VI và nộĩ dung kiêm tra, kiêm 10如 góp 
phần chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, đưa 
công tác tài chính đảng từng bước đi vào nền nếp.

Hạn chế:
Công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trj, 

Ban Bí thư, các cấp ủy về nguyên tắc, định hưóng 
đổi mới công tác tài chính, tài sản và hoạt động của 
một số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của Đảng 
vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; việc 
hướng dẫn cụ thể hóa thực hiện các luật mới ban 
hành của Trung ương cũng như của các cấp ủy địa 
phương 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 
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các trưdng hợp, lĩnh vực đặc thù, mô hình tS 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 mưu. Việc chậm cập nhật 
các quy định về cơ chế, chế độ quản lý tài chính, tài 
sản dẫn tới lúng túng trong quá t:rình 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 
chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí để xảy ra 
sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

Nội dung các quy 贞nh của Điều lệ Đảng về 
đảng viên, về nguyên tắc tS chức và cơ cấu tS chức 
của Đảng, về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung 
ương và địa phương, về t6 chức cơ sở đảng, về 
chức đảng trong Quân đội nhân dân Vigt Nam và 
Công an nhân dân Vigt Nam, về công tác kiểm tra, 
giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, về 
khen thưởng và kỷ luật, về Đảng lãnh đạo Nhà nước, 

297



Mat trận Tổ quốíữ và các đoàn thể chính tĩị - 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 thiỊc tế.

Sau Đại hội XII, Trung ương đã sóm bổ sung, sửa 
đổi QuyMịnh thi hành Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư đã ban hành các quy định, hưống dẫn 
tUdng đốỉ đồng bộ, thôứig nhất để thực hiện trong toàn 
Đảng. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương 
và địa phương cơ bản đã thực hiện đúng chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, đồng thời, tăng 
cường 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 đốì 
với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thg 
chính trị - xã hội; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt 
đôì, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đốì với Quân đội 
và Công an; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 
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 được 
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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 thường xuyên, 
sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. 
(3) Trách nhiệm của Nhà nước, Mat trận Tổ quốc, 
các đoàn thể chính tĩị - xã hội được đề cao. (4) Sự 
chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu, giúp 
việc của cấp ủy 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 được những kết 
quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trưốc.

2. Hạn ch$ vướng mắCj bất cập và nguyên nhân

Hạn chế:
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Điều lệ 

Đảng của Trung ương và các cấp ủy, tS chức đảng 
có lúc chưa quyết li@t. Việc chức học tap, nghiên 
cứu, quán trigt Điều lệ Đảng chưa được quan tâm 
đúng mức. Cán bộ chuyên trách công tác xây dựng 
Đảng ở m©t số nơi chưa nắm vững Điều lệ Đảng và 
các quy định, hướng dẫn của Trung ương để tham 
mưu cho cấp ủy. Một bộ phận cấp ủy viên, đảng viên 
chưa chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, thậm chí 
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còn vi phạm nguyên tắc t6 chức và sinh hoạt đảng; 
thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, 
quyền hạn của đảng viên. Nguyên tắc tap trung 
dân chủ có nơi, có lúc thực hiện chưa nghiêm, thậm 
chí còn vi phạm.

Vướn^ mắc, bất cập và nguyên nhân:
Quá trình thi hành Điều lệ Đảng còn gặp một 

số vướng mắc, bất cập như： 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 tĩị trong 
Công an nhân dân, cơ cấu cấp ủy viên trong đảng 
ủy công an cấp tỉnh, cấp huyện chưa có thành phần 
các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy cùng 
cấp ngoài lực lượng công an; phạm vi, nhiệm vụ, 
thẩm quyền của ủy 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 ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp trên 
đốì vổi tS chức đảng cấp dưới... Những vướng mắc, 
bất cập nêu trên chủ yếu liên quan đến nội dung 
trong các quy định, hưóng dẫn của Trung ương, 
nhưng cũng có một số nội dung cần phải nghiên 

300


