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                                     LỜI NÓI ĐẦU 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được thành lập đã qua 

hơn nửa thế kỷ hoạt động, với nhiều mô hình tổ chức, quy 

mô, tên gọi và chức năng nhiệm vụ khác nhau. Trong mọi 

hoàn cảnh, của từng giai đoạn cách mạng, các tổ chức 

đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn trung 

thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, xây 

dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ 

chức; cán bộ, đảng viên trong các cơ quan cấp tỉnh luôn thể 

hiện ý thức trách nhiệm cao, tính tiên phong gương mẫu, 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào 

thắng lợi vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. 

Thực tiễn 60 năm hoạt động của Đảng bộ đã khẳng định: 

“Trung thành, đổi mới, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết” 

là truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 

Nghệ An. Truyền thống đó có được là nhờ sự bền bỉ phấn 

đấu liên tục của các cấp uỷ đảng, của các thế hệ cán bộ, 

đảng viên qua các giai đoạn cách mạng. 

Tổng kết quá trình xây dựng và hoạt động của Đảng bộ, 

phác hoạ lại những năm tháng phấn đấu kiên cường, quả 

cảm của các tổ chức đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên dưới 

sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ là việc làm thiết thực phục 

vụ sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. 

Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28 tháng 8 năm 2002 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ 
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tiến hành biên soạn, bổ sung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ 

Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An (1954-2014)”.  

Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan 

tỉnh là một việc làm hết sức công phu, phức tạp, nhưng được 

sự giúp đỡ tận tình của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An và 

các cán bộ chủ trì, đảng viên của Đảng bộ qua các thời kỳ, 

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã cố gắng sưu tầm, xác minh tư 

liệu và bổ sung, biên soạn hoàn thành cuốn sách “Lịch sử 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An (1954-2014)”. Cuốn 

sách đã trình bày quá trình hoạt động của Đảng bộ từ năm 

1954 đến năm 2014, đặc biệt nêu rõ vai trò của Đảng bộ 

trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đồng 

thời rút ra một số kinh nghiệm về quá trình hoạt động của 

Đảng bộ. 

 Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản, cuốn 

sách này chắc chắn khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong bạn 

đọc góp ý kiến, bổ sung để việc tái bản cuốn sách lần sau 

được tốt hơn. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Nghệ An và các đồng chí cán bộ, đảng viên đã nhiệt tình giúp 

đỡ, góp ý kiến vào việc biên soạn cuốn sách này. 

                                       Thành phố Vinh, tháng 8  năm 2014 

                                Nguyễn Thị Thu Hường 

                                            Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy 

                                               Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An 
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Chương I 

THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ CƠ QUAN DÂN  

CHÍNH ĐẢNG TỈNH NGHỆ AN  ĐÁP ỨNG  

YÊU CẦU TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO  

CỦA ĐẢNG VỚI CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH  

(1950 - 1954) 

 

I- CÁC LIÊN CHI BỘ ĐẢNG, TỔ CHỨC TIỀN THÂN 

CỦA ĐẢNG BỘ CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG CẤP TỈNH(1) 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng ta trở thành 

đảng cầm quyền. Bởi vậy, lãnh đạo để xây dựng và bảo vệ 

chính quyền trở thành một trong những nhiệm vụ hệ trọng nhất. 

Do vậy, dù về mặt hình thức Đảng tuyên bố giải tán (thực chất 

Đảng ta đi vào hoạt động bí mật) nhưng Đảng luôn luôn quan 

tâm sâu sắc tới việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức 

cơ sở đảng trong bộ máy nhà nước và các cơ quan của cả hệ 

thống chính trị. 

Thực hiện đường lối: "Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc" 

của Đảng, từ năm 1946 đến cuối năm 1949, Đảng bộ Nghệ An 

đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà vượt qua muôn 

vàn khó khăn, gian khổ, ra sức bảo vệ và củng cố chính 

quyền dân chủ nhân dân, tích cực phát triển kinh tế, xã hội, 

                                           
(1) Tài liệu do các đồng chí Hồ Sỹ Giàng, Lê Kim Yến, Hà Văn Tải kể lại. 
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từng bước xây dựng Nghệ An thành hậu phương chiến lược 

vững chắc, cung ứng cao nhất sức người, sức của cho tiền 

tuyến, góp phần xứng đáng cùng quân, dân cả nước đưa công 

cuộc "Kháng chiến, kiến quốc" của nhân dân ta tiến lên từng 

bước vững chắc. 

Qua thử thách của đấu tranh cách mạng trong 4 năm 

(1946 - 1949), tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các 

đoàn thể cứu quốc các cấp được củng cố ngày càng chặt chẽ 

về tổ chức. 

Trong điều kiện đó, dù về hình thức, Đảng đã tuyên bố tự 

giải tán nhưng Tỉnh ủy hết sức quan tâm đến công tác xây 

dựng tổ chức đảng, trước hết là công tác xây dựng củng cố tổ 

chức cơ sở đảng. Nhờ vậy, số tổ chức cơ sở đảng tăng nhanh. 

Thời kỳ đầu kháng chiến (11/1946), toàn tỉnh mới có 160 chi 

bộ, đến đầu năm 1950 đã có 244 chi bộ đảng. Trong tổng số 

244 chi bộ có 87 chi bộ thuộc các cơ quan cấp tỉnh. Các chi 

bộ này đều đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy. 

Bước vào thời kỳ hậu phương, Nghệ An làm nhiệm vụ 

chi viện nhân lực và tài lực cho các chiến trường, thực hiện 

"Chiến lược phản công chống thực dân Pháp, giải phóng dân 

tộc". Để Tỉnh ủy giảm bớt đầu mối trực tiếp quản lý tổ chức 

cơ sở đảng, tập trung trí tuệ lãnh đạo phong trào chung của 

tỉnh. Quan trọng là để sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức cơ 

sở đảng trong cơ quan được sâu sát hơn,Tỉnh ủy Nghệ An 

chủ trương thành lập tổ chức cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ 

sở đảng, là các liên chi bộ đảng. Đây là một quyết định cần 
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thiết và tất yếu. Bởi, Tỉnh ủy không thể quản lý một số lượng 

tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lớn và ngày càng lớn được. 

Thực hiện chủ trương đó, ngày 06/01/1950, Đại hội đại 

biểu thành lập Liên chi bộ đảng các cơ quan Dân, Chính, Đảng 

cấp tỉnh được triệu tập tại làng Hội Tâm, xã Yên Hoà, huyện 

Anh Sơn (nay là xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương), có 50 đại 

biểu, đại diện cho hàng trăm đảng viên sinh hoạt tại nhiều chi 

bộ cơ sở đảng về dự. Đại hội được vinh dự đón đồng chí 

Nguyễn Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy về dự và chỉ đạo. 

Đại hội đã vạch ra phương hướng, nhiệm vụ chung của 

Liên chi trong giai đoạn cách mạng mới "Lãnh đạo cán bộ, 

đảng viên, công nhân viên thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; mở 

rộng dân chủ nội bộ, thức dậy chuyên môn, thi đua hoàn thành 

công tác được giao, góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ "Kháng chiến, kiến quốc". Đại hội bầu Ban Chấp 

hành Liên chi. Đồng chí Hồ Sỹ Giàng được Ban Chấp hành 

Liên chi bầu làm Bí thư(1), Liên chi bộ Đảng lúc này có tên là 

"Liên chi 6-1". 

Đến hết quý I, năm 1950, ngoài "Liên chi 6-1", Tỉnh ủy 

đã tổ chức thành lập thêm Liên chi bộ Công sở, Liên chi bộ 

Công kỹ nghệ, Liên chi bộ Quân giới. Từ đây, tổ chức chi bộ, 

cơ sở đảng ở các cơ quan cấp tỉnh được đặt dưới sự lãnh đạo 

                                           
(1) Ban Chấp hành Liên chi Dân Chính Đảng gồm: Hồ Sỹ Giàng, Phan Kế,  

Lê Kim Yến, Phan Duy Diếu, Chu Sỹ Lường, Nguyễn Văn Thạch. Đại hội diễn 

ra đúng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đảng (6/1/1930 - 6/1/1950), với ý 

nghĩa đó đại hội đặt tên là "Liên chi 6-1". 
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thống nhất của các cấp uỷ liên chi bộ đảng, có chức năng 

lãnh đạo toàn diện về công tác xây dựng Đảng. Các liên chi 

bộ đảng đóng vai trò là tổ chức đảng cấp trên cơ sở, nơi quy 

tụ những điểm chung về công tác xây dựng Đảng và hoạt 

động của tổ chức đảng trong cơ quan. Nhờ đó, thông qua liên 

chi bộ, biện pháp công tác đảng trong các cơ quan được đề ra 

và thực hiện sát đúng hơn. Với đặc thù của loại hình của tổ 

chức cơ sở đảng trong các cơ quan, công tác giáo dục, rèn 

luyện kiểm tra đảng viên phù hợp hơn. Công tác lãnh đạo 

nhiệm vụ chuyên môn làm tham mưu cho Tỉnh ủy, Uỷ ban 

hành chính được kịp thời và hiệu quả hơn. 

Công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

của nhân dân ta đang chuyển sang giai đoạn chuẩn bị tổng 

phản công. 

Ngày 12/02/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 20-SL 

"Quyết định tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực của toàn 

thể nhân dân để tiến tới tổng phản công". 

Ngày 15/3/1950, Nghệ An mở Hội nghị đại biểu chính 

quyền các cấp để quán triệt Sắc lệnh tổng động viên của 

Chính phủ, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ "Gấp rút hoàn 

thành giai đoạn chuẩn bị để chuyển mạnh sang tổng phản công". 

Hội nghị đã quyết định kế hoạch động viên nhân lực cho 

kháng chiến; phát triển nền kinh tế, văn hoá dân chủ nhân 

dân; thực hiện chính sách ruộng đất, đẩy mạnh sản xuất để 

cải tiến dân sinh, phục vụ kháng chiến. 
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Để toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức các 

ban, ngành, đơn vị cơ quan cấp tỉnh nắm vững được đường 

lối chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, các nghị 

quyết Liên khu ủy IV, Tỉnh ủy, tạo được sự nhất trí về chính 

trị đối với quan điểm kháng chiến, kiến quốc của Đảng, nắm 

chắc định hướng và lấy mục tiêu của Đại hội tỉnh Đảng bộ 

lần thứ VIII (tháng 8/1951): "Xây dựng Nghệ An thực sự 

thành hậu phương vững chắc, thành kho dự trữ dồi dào về 

người và của, làm trọn nghĩa vụ hậu phương đối với tiền 

tuyến" làm mục đích hành động hàng ngày. Các liên chi và 

cơ sở đảng trực thuộc trong các cơ quan cấp tỉnh đã rất dày 

công chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng 

viên, cán bộ, công nhân viên chức. 

Dưới sự lãnh đạo của Liên chi, cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên chức các cơ quan cấp tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn 

thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần quan trọng 

vào sự phát triển chung của toàn tỉnh trên tất cả các lĩnh vực: 

chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Về lĩnh vực kinh tế, trước hết là kinh tế nông nghiệp, đây 

là mặt trận hàng đầu. Hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, công nhân viên các cơ quan cấp tỉnh đã vươn lên nhận 

thức rõ quan điểm của Đảng, giải quyết vấn đề nông nghiệp 

và nông dân. Thực chất cách mạng dân chủ là vấn đề giải 

phóng nông dân và kinh tế nông nghiệp. Giải phóng nông 

dân, phát triển kinh tế nông nghiệp không chỉ là mục tiêu mà 

còn là vấn đề "Cốt tử" của cách mạng, đó là lực lượng. Phát 
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triển kinh tế nông nghiệp, giải phóng nông dân không chỉ là 

công việc của Ty Canh nông, hội nông dân các cấp mà là của 

toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị. Bởi vậy, việc hoàn 

thành nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công nhân viên chức 

các cơ quan cấp tỉnh, đều trực tiếp hay gián tiếp góp sức làm 

cho kinh tế tỉnh nhà phát triển. Thực tế hoạt động của đa số 

cán bộ, đảng viên, công nhân viên ở các cơ quan cấp tỉnh, 

nhất là cán bộ, lãnh đạo, quản lý đầu ngành, cán bộ nghiên 

cứu ở các ban chức năng tham mưu, không ngại khó khăn, 

gian khổ, thường xuyên bám vùng, bám điểm, đi sâu thực tế, 

nắm bắt thông tin, trăn trở xử lý, tìm kiếm phương án hợp lý 

cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Điểm nổi bật trong lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là hoàn thành công tác 

tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh, 

kịp thời triển khai thực hiện thành công từng bước chính sách 

ruộng đất, ban hành những chủ trương phát triển kinh tế 

đúng, từng bước làm cho lực lượng sản xuất phát triển, quan 

hệ sản xuất dân chủ nhân dân được hình thành và củng cố, 

khuyến khích giúp đỡ nông dân đoàn kết hăng hái sản xuất, 

tích cực chi viện cho kháng chiến. 

Việc thực hiện thắng lợi chính sách ruộng đất của Đảng ở 

Nghệ An đã đem lại những thành quả hết sức quan trọng. Chế 

độ phong kiến với hình thức bóc lột địa tô bị tấn công, đa số 

nông dân đã có ruộng cày, quyền làm chủ về kinh tế, chính trị 

của nông dân được mở rộng. Liên minh công nông được củng 

cố. Kết quả thực hiện chính sách ruộng đất của tỉnh nhà đã góp 

phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc kháng chiến, nhất là phong 
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trào thi đua sản xuất, đóng góp lương thực, thực phẩm chi viện 

tiền tuyến, thi đua diệt giặc cứu nước của những người con 

xứ Nghệ trên các chiến trường, trong chiến cục Đông Xuân 

1953 - 1954, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Ủy ban hành 

chính kháng chiến về nâng cao dân trí, xây dựng con người 

mới được triển khai kịp thời, nhân dân tỉnh nhà hăng hái 

tham gia thực hiện. 

Những năm 1950-1954, là thời kỳ bọn phản động nội địa 

hoạt động ráo riết. Đặc biệt là bọn phản động trong liên đoàn 

công giáo liên kết với bọn phản động Phật giáo, lập ra mặt 

trận "Liên tôn chống cộng”(1). Chúng đã câu kết với thực dân 

Pháp, ra sức phá hoại mọi hoạt động kháng chiến của nhân 

dân ta. Chúng trắng trợn xuyên tạc đường lối chủ trương, 

chính sách kháng chiến của Chính phủ, cố tình lôi kéo giáo 

dân sang phía chống kháng chiến.  

Tỉnh đã phải cử cán bộ thuộc các cơ quan Dân Chính 

Đảng cấp tỉnh về các vùng công giáo để tuyên truyền vận 

động giáo dân, củng cố lại tổ chức chính quyền và các đoàn 

thể quần chúng, vận động cải tổ lại tổ chức liên đoàn công 

giáo, phát động tăng gia sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. 

Từ đó, giáo dân hăng hái sản xuất, tham gia kháng chiến, 

chấp hành tốt chính sách thuế nông nghiệp, chính sách ruộng 

đất. Cùng với những thành tích đạt được trong công tác vận 

                                           
(1) Có nghĩa liên kết các tôn giáo để chống lại cộng sản. 
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động tôn giáo, việc thực thi nhiều chủ trương, chính sách 

đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân lao động tỉnh nhà, 

nhất là qua việc thực hiện chính sách ruộng đất, chính quyền 

các cấp ngày càng gắn bó với nhân dân, uy tín của ủy ban 

kháng chiến các cấp được nâng cao, đoàn kết nhân dân được 

chặt chẽ và rộng rãi.  

Nhờ đó, trong những năm cuối kháng chiến, mọi hành động 

chống phá vùng tự do Nghệ An của bọn thực dân xâm lược và 

bè lũ tay sai của chúng đều bị phát hiện và kịp thời trấn áp. An 

ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững. Đó là điều kiện 

cực kỳ quan trọng để tập trung sản xuất làm ra nhiều của cải chi 

viện cho chiến trường. 

Những thành tựu đạt được kể trên của tỉnh nhà, trong đó 

có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên, công nhân 

viên các cơ quan đơn vị Dân Chính Đảng cấp tỉnh. Thành 

tích đó chứng tỏ các liên chi, các tổ chức cơ sở đảng đã có 

những thành công trong lãnh đạo chính trị tư tưởng cũng như 

tổ chức cán bộ. 

Đồng thời với lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, 

Liên chi và các cơ sở đảng trực thuộc luôn chăm lo giáo dục 

chính trị tư tưởng. Nhất là từ tháng 3/1951 về sau, khi Đảng 

tuyên bố ra hoạt động công khai. Liên chi đã chỉ đạo các cơ sở 

đảng trực thuộc thường xuyên nắm chắc thực trạng và diễn biến 

tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong các ban, 

ngành, đơn vị. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên, công nhân viên 

thuộc các cơ quan cấp tỉnh có tinh thần yêu nước, căm thù giặc. 

Song do đặc điểm thành phần xuất thân tham gia cách mạng 
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của mỗi người trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên 

không giống nhau, đa số xuất thân từ công chức cũ, tiểu tư sản, 

và cả thành phần phú nông địa chủ(1) trưởng thành chủ yếu qua 

thực tiễn công tác, chưa được giáo dục, giác ngộ nhiều về Đảng.  

Không ít cán bộ, đảng viên, công nhân viên (cả một số 

cán bộ lãnh đạo chủ trì) ở các cơ quan cấp tỉnh còn chịu ảnh 

hưởng của những tàn dư tư tưởng phong kiến và tiểu tư sản. 

Đặc trưng rõ nét là chủ nghĩa cá nhân, tư lợi, kèn cựa địa vị, 

gia trưởng độc đoán, tác phong làm việc quan liêu, xa rời 

thực tế, thiếu gần gũi nhân dân, nặng nề nhất là trong ngành 

công an, thuế, công thương và giáo dục. Do vậy, công tác 

giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao giác ngộ về 

Đảng, tăng cường sức chiến đấu ở đội ngũ đảng viên của chi 

bộ cơ sở đảng, các liên chi bộ đảng cơ quan cấp tỉnh trở 

thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. 

Các liên chi đã chủ động chỉ đạo cơ sở đảng trực thuộc 

tập trung quán triệt đường lối kháng chiến kiến quốc của Đảng, 

các chính sách về ruộng đất của Chính phủ, Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân tỉnh khoá II (7-1950), Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (8/1951)... 

Bằng nhiều hình thức, các liên chi tự lực mở lớp giáo dục 

lý luận chính trị tập trung, gửi cán bộ đảng viên đi học ở các 

                                           
(1) Thống kê ở Chi bộ Ủy ban hành chính kháng chiến vào tháng 5/1954: 

tổng số 88 đảng viên, trong đó thành phần xuất thân gồm: 21 đồng chí công 

chức cũ, 35 đồng chí tiểu tư sản, 4 đồng chí phú nông, địa chủ; 28 trung nông, 

bần nông. 
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trường cấp tỉnh. Tích cực tiến hành công tác tuyên truyền 

thời sự chính sách. Thông qua xây dựng điển hình và học tập 

điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, xây dựng và phục 

vụ tiền tuyến... 

Nhờ các liên chi, cơ sở đảng trực thuộc bền bỉ, kiên trì 

giáo dục, động viên, thuyết phục nhiều lần, bằng nhiều cách 

đã làm cho đại đa số cán bộ, đảng viên, công nhân viên ở các 

cơ quan cấp tỉnh nâng cao về nhận thức, lập trường quan 

điểm giai cấp công nhân, quan điểm quần chúng của Đảng, ý 

thức trường kỳ kháng chiến, tự lực tự cường, tinh thần chịu 

đựng gian khổ, tận tụy hy sinh phục vụ nhân dân, phục vụ 

kháng chiến. Những tàn dư tư tưởng phong kiến, tiểu tư sản 

được đẩy lùi, tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn trong nội bộ 

Đảng và người ngoài Đảng ở các đơn vị được xây dựng. 

Niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc 

của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên được củng cố 

và nâng cao. 

Hưởng ứng cuộc "Đại vận động sản xuất, tiết kiệm" của 

Chính phủ, Hội đồng thi đua tỉnh phát động phong trào" Lao 

động sản xuất vượt chỉ tiêu Ngô Văn Phú"(1). Tại các cơ quan 

cấp tỉnh, từ đồng chí cán bộ lãnh đạo cao nhất cơ quan đảng, 

chính quyền đến các đồng chí nhân viên phục vụ, từ những 

                                           
(1) Anh Ngô Văn Phú, sinh ngày 05/02/1927, quê tại xã Hoà Châu, huyện 

Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam, thợ tiện rắc co đạn AT, ở xưởng quân giới Quách 

Văn Cự, sản xuất năng suất 366% định mức kỹ thuật, trở thành điển hình của 

phong trào thi đua "sản xuất, tiết kiệm" của tỉnh. 



LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan tØnh NghÖ An (1954 - 2014) * 17 

 

 

cán sự, chuyên viên nghiên cứu tham mưu, đến các công 

nhân, cán bộ hành chính sự nghiệp thực hiện kế hoạch theo 

chỉ lệnh cấp trên giao đều tự giác đăng ký thi đua trở thành 

người lao động giỏi. Phong trào thi đua ái quốc trong tỉnh nói 

chung, các cơ quan cấp tỉnh nói riêng đã thực sự chuyển sang 

bước tiến mới, phục vụ cuộc tổng phản công. Trong lao 

động, sản xuất, học tập công tác của cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên các cơ quan cấp tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều 

tập thể tiên tiến. Tiêu biểu như Liên hiệp Công đoàn tỉnh,Ty 

Canh nông, Ty Công chánh... được Hội đồng thi đua Liên 

khu IV tặng bằng khen. 

Thành công lớn và cũng là bài học về công tác thi đua 

yêu nước ở các cơ quan Dân Chính Đảng là lấy những gương 

người tốt việc tốt trong các đơn vị mình để giáo dục lẫn nhau, 

đó là cách tuyên truyền giáo dục giác ngộ cách mạng hiệu 

quả, làm cho mọi người hiểu rõ “thi đua là yêu nước, yêu 

nước phải thi đua”. 

Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng của các tổ chức cơ 

sở đảng trong các liên chi bộ mặc dầu chưa tránh được những 

khuyết điểm nhưng những kết quả đạt được đã khẳng định 

bước tiến mới trong xây dựng Đảng về chính trị, tạo điều 

kiện cho công tác xây dựng Đảng về tổ chức, đáp ứng yêu 

cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng ban, ngành, đơn vị 

vững mạnh. 

Sau đại hội thành lập các liên chi vào đầu năm 1950, các 

ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh được kiện toàn và hoạt động 
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được điều chỉnh một bước. Tuy vậy, thực tế kháng chiến 

bước sang giai đoạn tổng phản công, hoạt động của các ban, 

ngành, đơn vị cơ quan cấp tỉnh bên cạnh mặt mạnh, ưu điểm 

là cơ bản, vẫn bộc lộ không ít những yếu kém. Đó là bộ máy 

cồng kềnh, mới tăng cường được số lượng, còn chất lượng 

cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Trong tổ chức hoạt động thiếu 

chặt chẽ, ăn khớp với nhau, nhất là của một số ban như: Ban 

Huấn học, Ban Đảng vụ, Ban Dân vận, ... là những ban chức 

năng tham mưu nghiên cứu, tổng hợp thông tin giúp cấp ủy 

tìm giải pháp chỉ đạo, vận dụng chủ trương chính sách của 

Đảng, Chính phủ vào thực tế.  

Ngày 15/3/1951, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị 

quyết "Về việc giảm biên chế trong tổ chức bộ máy Đảng, 

chính quyền, đoàn thể"(1). 

Thực hiện nghị quyết trên, các cấp ủy cơ sở đảng trong 

các liên chi đã phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn 

và thủ trưởng chuyên môn lãnh đạo rà soát và xác định rõ 

chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong đơn vị, quy định 

công tác cụ thể hợp lý cho từng cán bộ công chức. Sắp xếp 

lại tổ chức, bố trí lại cán bộ cho phù hợp với chức năng và 

năng lực công tác, nhằm làm cho bộ máy hoạt động có hiệu 

lực, hiệu quả cao. 

Từ năm 1952 trở về sau, công tác tổ chức của các cấp ủy 

được coi trọng, các nguyên tắc tổ chức, nhất là nguyên tắc 

                                           
(1) Hồ sơ 26, trang 122, cặp 02, phông 02, phòng Lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An. 



LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan tØnh NghÖ An (1954 - 2014) * 19 

 

 

tập trung dân chủ được vận dụng nhuần nhuyễn hơn, dân 

chủ nội bộ, trách nhiệm cá nhân được đề cao, cán bộ, đảng 

viên, công nhân viên phấn khởi, tin tưởng vào chi bộ, cán 

bộ lãnh đạo. 

Các liên chi đã nắm bắt thông tin, tham gia với các ban 

chức năng và Tỉnh ủy có đề án chấn chỉnh cấp ủy trong các 

ngành và cơ sở một cách tích cực. Kết quả trong những năm 

1953 - 1954 đã đề bạt 290 cán bộ bổ sung cho các ban, ngành 

cấp tỉnh và cung cấp trên 1.100 cán bộ cho kháng chiến. 

Đến cuối năm 1953, hầu hết các chi bộ cơ sở đảng ở các 

liên chi bộ đều chấp hành nghiêm chỉ thị chỉnh đốn Đảng của 

Trung ương. Trong chỉnh đốn có kế hoạch tỉ mỉ, cụ thể, thực 

hiện đúng theo thời gian quy định. Nhờ đó, đã đánh giá đúng 

tình hình của chi bộ, nâng cao được nhận thức về vai trò vị trí 

lãnh đạo của chi bộ, trách nhiệm của đảng viên. Tinh thần 

phê bình và tự phê bình tích cực, trung thực, phân tích tìm rõ 

được nguyên nhân mạnh, yếu của chi bộ trong lãnh đạo xây 

dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Phê phán đúng mức những biểu 

hiện lệch lạc về lập trường, quan điểm giai cấp, quan điểm 

quần chúng của đảng viên. Qua chỉnh đốn Đảng, đại đa số 

chi bộ cơ sở đảng đã chuyển biến tốt về ý thức đấu tranh 

đoàn kết nội bộ, chấp hành nguyên tắc xây dựng Đảng, chấp 

hành đường lối chính sách của Đảng. Việc bầu cử cấp ủy có 

lãnh đạo chặt chẽ, phát huy dân chủ rộng rãi, phần lớn các 

chi bộ bầu cử được tập trung, chọn lựa được đảng viên tiêu 

biểu vào cơ quan lãnh đạo của mình. 
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Mặc dù công tác ở địa bàn sơ tán, giao thông hạn chế, 

công việc chuyên môn càng về cuối cuộc kháng chiến càng 

dồn dập nhưng hầu hết cấp ủy của các cơ sở đảng đều giữ 

vững sinh hoạt tập thể, tích cực chấp hành và lãnh đạo chấp 

hành nghiêm nghị quyết của chi bộ, của tổ chức đảng cấp 

trên. Cấp ủy của các liên chi cơ bản có mối quan hệ tốt với 

ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng chuyên môn, tham 

gia lãnh đạo tốt công tác quản lý cán bộ, quản lý đảng viên.  

Sinh hoạt chi bộ được duy trì có nề nếp. Nội dung sinh 

hoạt đã giảm dần tình trạng động viên tư tưởng chung chung, 

mà đã đi vào bàn bạc kế hoạch và trách nhiệm cụ thể, động 

viên đảng viên đóng góp trí tuệ xây dựng nghị quyết và tìm 

biện pháp đúng để thực hiện nghị quyết chi bộ. Những biểu 

hiện tư tưởng tản mạn thiếu tập trung khi thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan, đơn vị được phân tích phê phán. Nhờ 

đó, đội ngũ đảng viên nâng cao trách nhiệm, bổ sung năng 

lực giải quyết công việc, tháo gỡ được khó khăn về tư tưởng, 

thống nhất được tư tưởng, hành động trong thực hiện nghị 

quyết, nhiệm vụ chuyên môn được giao. 

Qua thực hiện nhiệm vụ của Đảng, của đơn vị trong điều 

kiện khó khăn của hoàn cảnh vừa kháng chiến vừa kiến quốc, 

tuyệt đại đa số đảng viên trong các liên chi đều tỏ rõ lòng 

trung thành tuyệt đối với Đảng, có quyết tâm vươn lên quán 

triệt đường lối và các nghị quyết của Đảng, nhất là những 

vấn đề có liên quan trực tiếp đến bản thân và đơn vị. Mặc dù 

đời sống vật chất, tinh thần có nhiều khó khăn thiếu thốn, 
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nhưng đại đa số đảng viên trong các cơ quan cấp tỉnh đều sẵn 

sàng nhận và hoàn thành tốt công việc được giao. Nhiều đảng 

viên đã vươn lên trở thành tiên tiến xuất sắc. Thực tế trong 

các chi bộ cơ sở đảng cũng có một số đảng viên hiếu danh, 

kiêu ngạo, không dám quyết đoán trong công việc, hẹp hòi, 

tỵ nạnh, lười biếng, vô kỷ luật, xa quần chúng, không muốn 

người khác hơn mình, thậm chí có lúc hoang mang giao động 

trước khó khăn. Nhưng nhờ đại đa số đảng viên trong các chi 

bộ đều tốt, các chi bộ luôn giữ nghiêm nguyên tắc dân chủ 

trong sinh hoạt, phê bình và tự phê bình, làm rõ được đúng 

sai, vạch ra được biện pháp khắc phục sửa chữa, cho nên số 

đảng viên này ngày càng ít đi. 

Ngày 13/3/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ được mở 

màn. Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ và ác liệt, 

ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc. Tin vui đó 

làm rạng rỡ khuôn mặt mọi người, nức lòng nhân dân cả 

nước. Trong chiến thắng chung của dân tộc, cán bộ, đảng viên, 

công nhân viên chức các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh rất 

đỗi tự hào vì đã góp phần làm tròn nghĩa vụ vẻ vang của hậu 

phương chiến lược, đáp ứng kịp thời, đầy đủ sức người, sức của 

cho tiền tuyến. 

 Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang đã kết thúc cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra thời kỳ mới 

cho lịch sử đất nước ta. Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, đảng 

viên, công nhân viên chức các cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ 

An phấn khởi bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng. 
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II- THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ CƠ QUAN DÂN CHÍNH 

ĐẢNG NGHỆ AN, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TĂNG CƯỜNG SỰ 

LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỚI CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH 

Mùa thu năm 1954, hoà bình được lập lại trên toàn cõi 

Đông Dương, miền Bắc nước ta cơ bản hoàn thành cách mạng 

dân tộc, dân chủ, bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế, phát triển 

văn hoá. 

Bên cạnh động lực tinh thần to lớn sau kháng chiến thắng 

lợi, cán bộ, đảng viên công nhân viên cơ quan cấp tỉnh và nhân 

dân tỉnh nhà cũng đứng trước những thách thức mới. Do huy 

động sức dân quá lớn cho kháng chiến thắng lợi, thời kỳ đầu 

của hoà bình lập lại, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

Hạn hán kéo dài, sau hạn lớn là lũ lụt lớn, sản xuất vụ mùa năm 

1954, không làm hết diện tích theo kế hoạch, cuộc sống của 

nhân dân tiếp tục bị uy hiếp. Bên cạnh những khó khăn về đời 

sống, bọn phản động cũng ra tay chống phá nhiều nơi. Nguy hại 

nghiêm trọng trong chống phá của bọn phản động là việc dụ dỗ, 

cưỡng ép đồng bào theo đạo Thiên Chúa di cư vào Nam. 

Những âm mưu thủ đoạn đó của bọn phản động đã làm mất ổn 

định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm ảnh 

hưởng xấu đến khối đại đoàn kết toàn dân, gây khó khăn cho 

khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. Thực chất 

là chúng đánh vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ mới. 

 Đứng trước tình hình khó khăn, phức tạp trên, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh đã có chủ trương và những giải pháp cấp 

bách để ổn định tình hình, trước hết là việc chấn chỉnh lại cơ 

quan Dân Chính Đảng các cấp. 



LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan tØnh NghÖ An (1954 - 2014) * 23 

 

 

Đến lúc này ở cấp tỉnh, Đảng bộ Nghệ An vẫn duy trì 

nhiều liên chi bộ cơ quan cấp tỉnh. Tình trạng phân tán về tổ 

chức bộ máy, trùng lặp trong chỉ đạo cần phải được khắc 

phục, yêu cầu có mô hình tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của 

tổ chức cơ sở, khác với tổ chức liên chi bộ hiện có, mặc dầu 

tổ chức liên chi bộ có vai trò và đã đóng góp rất lớn vào việc 

xây dựng Đảng bộ tỉnh thời kỳ kháng chiến nhưng do bước 

vào thời kỳ mới mô hình đó không còn phù hợp. Tỉnh ủy 

Nghệ An đã quyết định giải tán các liên chi bộ và chọn lựa 

mô hình mới và quyết định thành lập Đảng bộ cơ quan Dân 

Chính Đảng cấp tỉnh. 

Tháng 9/1954, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân 

Chính Đảng cấp tỉnh được tổ chức(1). Đại hội đã thảo luận 

làm rõ vai trò vị trí của Đảng bộ trong lãnh đạo các cơ sở 

đảng, ban ngành, đơn vị thuộc quyền, thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của Đảng bộ tỉnh, định rõ phương hướng, nhiệm vụ 

xây dựng Đảng bộ thời gian trước mắt và những năm tiếp 

theo. Bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu 

lãnh đạo của Đảng bộ. 

Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh có 26 chi bộ 

cơ sở trực thuộc với 812 đảng viên. Đặc điểm cơ bản của 

                                           
(1) Căn cứ vào các tài liệu lịch sử hiện có, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan 

Dân Chính Đảng Nghệ An nhiệm kỳ 2000 - 2005, ra Quyết định số 277-QĐ/ĐU 

ngày 28/5/2004 lấy ngày 22/9/1954 là ngày thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân 

Chính Đảng Nghệ An và cũng là kỳ đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ. Quyết 

định số 512 ngày 3/10/2005, cách tính thứ tự các kỳ đại hội Đảng bộ thứ tự như 

sách "Lịch sử Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ An" (Sơ thảo giai 

đoạn 1954- 2005) đã thể hiện. 
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Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh không có cơ quan 

chính quyền và các tổ chức quần chúng đồng cấp. Không 

lãnh đạo trực tiếp đề ra nhiệm vụ chuyên môn mà chủ yếu 

lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, quản lý chính trị, tư tưởng, 

giáo dục cán bộ đảng viên trong Đảng bộ chấp hành đường 

lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, 

thực hiện chức trách, nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị đề ra. Tuy 

nhiên, trong Đảng bộ cũng có một số tổ chức cơ sở đảng có 

nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện như ở các đơn vị sự nghiệp 

(bệnh viện, trường học...). 

Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh có vai trò vị 

trí quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh. Các cơ sở đảng của 

Đảng bộ có ở hầu hết các cơ quan đầu ngành của tỉnh. Những 

cơ quan này vừa là cơ quan tham mưu, vừa là cơ quan tổ chức 

thực hiện, kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai 

các chủ trương của Đảng bộ và chính quyền tỉnh. Đảng viên 

của Đảng bộ nắm giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong các cơ 

quan chuyên môn của Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh. 

Hoạt động của các cấp ủy, của mỗi một cán bộ, đảng viên 

trong Đảng bộ có tác động quan trọng đến việc triển khai thực 

hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và các nghị 

quyết của Đảng bộ tỉnh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh 

tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà. Nói 

cách khác, mọi hoạt động của các cấp ủy, đảng viên cán bộ, 

công nhân viên chức trong Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng 
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luôn luôn gắn liền và phục vụ đắc lực cho quá trình lãnh đạo 

cách mạng của Đảng bộ tỉnh. 

Trong bối cảnh hoà bình mới được lập lại, thời kỳ đầu, 

đời sống của nhân dân tỉnh nhà còn gặp nhiều khó khăn, kẻ 

thù tìm cách chống phá, Đảng bộ Nghệ An chủ trương chấn 

chỉnh các cơ quan Dân Chính Đảng các cấp, thành lập Đảng 

bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh là đúng đắn. Đáp ứng 

yêu cầu xây dựng, củng cố và thống nhất các tổ chức cơ sở 

đảng trong các cơ quan cấp tỉnh. Làm cho hoạt động của các 

tổ chức cơ sở đảng phù hợp với hoạt động của các cơ quan 

trong giai đoạn chuyển hướng công tác thực hiện nhiệm vụ 

cấp bách trước mắt đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Đảng 

bộ tỉnh. 

Vừa mới được thành lập, các ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ đều là kiêm chức, cán bộ chuyên trách không có, 

còn rất lúng túng về nội dung, phương thức hoạt động. Mặt 

khác, các quy định và hướng dẫn của cấp trên về chức năng, 

nhiệm vụ của tổ chức đảng cơ quan, mối quan hệ giữa cấp ủy 

với lãnh đạo chuyên môn, sự tham gia của chi ủy, chi bộ 

trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thiếu cụ thể. Vì 

vậy, bước đầu hoạt động của Đảng bộ không tránh khỏi 

những khó khăn. Song, được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh 

ủy, sự cộng tác giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể trong và 

ngoài Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân Chính 

Đảng cấp tỉnh đã đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động 
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khắc phục khó khăn, bám sát cơ sở, nắm chắc thực tế của các 

cơ sở đảng, trăn trở tìm kiếm giải pháp từng bước tháo gỡ 

khó khăn, vươn lên hoàn thành ngày một tốt hơn chức năng, 

nhiệm vụ của mình. 

Thời gian đầu, Đảng bộ đã tập trung vào việc ổn định tư 

tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức, tham 

gia công tác sắp xếp, củng cố tổ chức các chi bộ cơ sở, tăng 

cường khối đoàn kết nội bộ trong các cơ quan, chỉ định ban 

chi ủy lâm thời đối với các chi bộ mới thành lập, chỉ đạo các 

cơ sở đảng tiến hành đại hội theo hướng dẫn của trên, để kiện 

toàn cấp ủy và chi bộ, quy định chế độ sinh hoạt của chi bộ, 

tổ đảng, đặt ra lề lối làm việc và mối quan hệ giữa các chi bộ 

cơ sở đảng với Ban Chấp hành Đảng bộ, giữa chi ủy với lãnh 

đạo cơ quan, xác định trách nhiệm của chi bộ trong việc lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn trong cơ quan, 

đơn vị. Đảng bộ cũng có kế hoạch chỉ đạo các chi bộ củng cố 

xây dựng các tổ chức quần chúng, đoàn thanh niên, công 

đoàn, hội phụ nữ. Những việc làm phù hợp nói trên, là tiền đề 

vững chắc cho Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh 

lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên thực hiện hoàn 

thành nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng về chính trị, tư 

tưởng cũng như xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ trước mắt 

và sau này. 

Cuối tháng 9/1954, ở Nghệ An xảy ra trận lụt lịch sử. Cả 

12 huyện, thị trong tỉnh mức độ nặng nhẹ khác nhau nhưng 
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đều bị ngập lụt. Thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với nhân dân 

tỉnh nhà thật nghiêm trọng, nặng nề. Khó khăn về đời sống 

của nhân dân Nghệ An càng nhân lên do sức tàn phá đến 

thảm khốc của lũ lụt. 

Những tháng cuối của năm 1954, trong bộn bề của những 

nhiệm vụ cấp bách, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp 

tỉnh đã chỉ đạo bằng mọi cách, các tổ chức cơ sở, đảng viên, 

cán bộ công nhân viên phải quán triệt và thực hiện nghiêm các 

nghị quyết khẩn cấp "Sản xuất chống đói" (ngày 19/10/1954), 

Nghị quyết "Vận động đoàn kết sản xuất, chống âm mưu địch 

ở các huyện thượng du" (02/11/1954), Chỉ thị "Làm tốt công 

tác vận động giáo dân và đón tiếp cán bộ, đồng bào miền Nam 

tập kết" (ngày 06/11/1954), của Tỉnh ủy. Qua quán triệt các 

nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng 

viên, công nhân viên thuộc cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh 

đều tin tưởng với những giải pháp cụ thể, thiết thực của Tỉnh 

ủy, những khó khăn trước mắt của nhân dân tỉnh nhà sẽ sớm 

được khắc phục. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ còn tập trung chỉ đạo: Một mặt các 

cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị cử cán bộ, đảng viên 

tham gia các đoàn cán bộ do tỉnh tổ chức, đi về các cơ sở chỉ 

đạo và cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tiến hành 

công tác vận động tôn giáo, xây dựng củng cố các cơ sở 

đảng, chính quyền ở những địa bàn xung yếu. Mặt khác, lãnh 

đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên công tác tại công sở, 
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hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của bản thân được giao 

và gắng sức gánh vác thêm việc của những đồng chí đi cơ sở, 

tất cả cùng đồng lòng góp sức giải quyết khó khăn chung. 

Nét nổi bật của cán bộ, đảng viên, công nhân viên thuộc 

các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh là dù công tác tại công 

sở hay được cử về các địa phương, hầu hết đều tỏ rõ một tinh 

thần thông cảm, chia sẻ sâu sắc với những khó khăn trước 

mắt của đơn vị và nhân dân, đều nung nấu một quyết tâm dồn 

hết sức mình cho công việc được giao. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các đoàn cán bộ các 

ngành cấp tỉnh đã hoà nhập vào giáo dân để tìm hiểu tâm tư, 

nguyện vọng của đồng bào và lựa lời thuyết phục bà con đi 

theo lẽ phải để trọn bề kính Chúa, yêu nước. Đối với bọn 

phản động đầu sỏ lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng, 

cán bộ ta đã vạch rõ tội trạng chống phá của chúng và 

cương quyết trừng trị. 

Nhờ sự sâu sát, khéo léo, kiên trì trong tuyên truyền vận 

động đồng bào giáo dân và thái độ cương quyết trấn áp bọn 

đầu sỏ tay sai kết hợp với vận động tổ chức nhân dân chăm lo 

sản xuất, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn 

định đời sống tinh thần, vật chất nên chúng ta đã đẩy lùi được 

âm mưu thâm độc của kẻ thù, nâng cao được ý thức giác ngộ 

cách mạng của nhân dân vùng giáo. 

Trên mặt trận sản xuất, chống đói, chống dịch bệnh sau lũ 

lụt được nhân dân dồn sức đẩy mạnh; với đạo lý "Thương 
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người như thể thương thân", "Một miếng khi đói bằng một 

gói khi no", người bị thiệt hại ít về tài sản trong lũ lụt, giúp 

người bị thiệt hại nhiều. Nhân dân đã tự giúp nhau dựng lại 

nhà cửa, sẻ chia với nhau từng hạt gạo, viên thuốc chữa bệnh, 

nâng niu với nhau từng loại giống cây trồng, vật nuôi. Khắp 

nơi trong tỉnh, từ cán bộ công nhân viên nhà nước đến nông 

dân đều tích cực tìm cách trồng rau màu ngắn ngày cứu đói, 

đẩy mạnh sản xuất đông xuân kịp thời vụ. Màu xanh đã sớm 

trở về với đồng ruộng, nương rẫy. Nông dân không chỉ gieo 

trồng hết diện tích đã có mà còn khai hoang, phục hoá thêm 

đất để trồng trọt. Nạn đói từng bước được đẩy lùi. 

Hoạt động khẩn trương của Đảng bộ cơ quan Dân Chính 

Đảng cấp tỉnh, trong thực hiện nhiệm vụ cấp bách của Đảng 

bộ tỉnh những tháng cuối năm 1954, đã góp phần hết sức 

quan trọng cùng nhân dân tỉnh nhà đẩy lùi âm mưu phá hoại 

của địch, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp 

thời khắc phục hậu quả lũ lụt, đẩy mạnh sản xuất ổn định đời 

sống nhân dân, tích cực thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ, đón 

tiếp chu đáo, an toàn đồng bào miền Nam tập kết. Đó cũng là 

thành tích thiết thực nhất của Đảng bộ chào mừng 25 năm 

ngày thành lập Đảng  (06/01/1930 - 06/01/1955)(1). 

 

 

                                           
(1) Thời kỳ này Đảng ta lấy ngày 06/01/1930 là ngày thành lập Đảng. 
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Chương II 

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG NGHỆ AN 

LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH THỰC HIỆN 

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG DÂN TỘC 

 DÂN CHỦ, CẢI TẠO QUAN HỆ SẢN XUẤT XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

(1955- 1965) 

I- ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

CÁCH MẠNG DÂN CHỦ VÀ CẢI TẠO QUAN HỆ SẢN 

XUẤT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (1955 - 1960) 

Sau khi quân đội Pháp rút khỏi miền Bắc nước ta, 

nhiệm vụ chống đế quốc ở miền Bắc đã được hoàn 

thành triệt để, cách mạng dân tộc căn bản đã kết thúc, 

song nhiệm vụ chống phong kiến vẫn đang làm dở. 

Nhân dân ta đã làm chủ miền Bắc, do đó có điều kiện 

hoàn thành cải cách ruộng đất, xoá bỏ hoàn toàn chế độ 

chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, khôi phục 

kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp và 

công, thương nghiệp. 

Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh, thực hiện 

nhiệm vụ trên trong điều kiện: Đảng bộ mới được thành lập 

(9/1954), các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc mới được kiện 

toàn, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên được bổ 

sung, hầu hết được rèn luyện thử thách trong kháng chiến vẫn 
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giữ được vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào 

thi đua yêu nước trong thời bình. 

Đó là những điều kiện thuận lợi, căn bản để Đảng bộ cơ 

quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh lãnh đạo cán bộ, đảng viên, 

công nhân viên thuộc quyền sớm ổn định mọi mặt, tập trung 

sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng trong 

giai đoạn cách mạng mới, góp phần tích cực vào sự phát triển 

của phong trào chung toàn tỉnh. 

Cách mạng miền Bắc nói chung, nhiệm vụ cách mạng 

của Đảng bộ Nghệ An đã chuyển sang giai đoạn mới. Trong 

Đảng bộ một bộ phận cán bộ, đảng viên, công nhân viên 

chưa thay đổi kịp với tình hình, còn nhiều bỡ ngỡ trước 

những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, trình 

độ năng lực còn bất cập so với yêu cầu đòi hỏi của phong 

trào, đặc biệt là năng lực quản lý kinh tế và công tác xây 

dựng Đảng về chính trị tư tưởng và tổ chức. 

Đảng bộ có các loại hình cơ sở là cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp và các cơ sở kinh tế quốc doanh.  

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan cấp tỉnh nói 

riêng, nhân dân tỉnh nhà nói chung thực hiện nhiệm vụ mới của 

toàn Đảng trong điều kiện kinh tế khó khăn, tình hình an ninh 

chính trị có nhiều phức tạp. Tuy hoà bình được lập lại nhưng các 

lực lượng thù địch bên trong tìm cách móc nối với kẻ thù bên 

ngoài chống phá cách mạng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, 

kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh. 
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Dưới sự lãnh đạo sát sao của Liên khu ủy IV, Tỉnh ủy, với 

niềm tin của những người chiến thắng, các tổ chức đảng trong 

Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh đã giữ vững và phát 

huy vai trò "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", cán bộ, 

đảng viên, công nhân viên chức trong các ban ngành cấp tỉnh 

vượt qua khó khăn thử thách, từng bước hoàn thành nhiệm vụ 

chính trị được giao. 

Đầu năm 1955, các ban ngành, đơn vị cơ quan Dân Chính 

Đảng cấp tỉnh ngoài đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn, còn 

được tỉnh điều động một số đông cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên đi huấn luyện, bồi dưỡng chính sách tăng cường 

cho công tác cải cách ruộng đất ở nông thôn. 

Tháng 3/1955, tỉnh nhà tiến hành cải cách ruộng đất đợt 

III(1) tại 81 xã ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành.  

Sau hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt III của Liên 

khu ủy IV, Nghệ An tiến hành cải cách ruộng đất đợt IV từ 

tháng 9 đến tháng 12/1955, tại 10 xã thuộc huyện Nghi Lộc. 

Từ tháng 01/1956 tiến hành cải cách ruộng đất đợt V tại 225 

xã thuộc các huyện Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Thanh Chương, 

Nam Đàn, Hưng Nguyên. Do có kinh nghiệm của các đợt cải 

cách trước nên ở đợt IV, đợt V của cải cách ruộng đất được 

tiến hành nhanh chóng. Tháng 6/1956, công cuộc cải cách 

ruộng đất toàn tỉnh Nghệ An căn bản hoàn thành trong 346 

xã. 

                                           
(1) Đợt I, II cải cách ruộng đất được thực hiện ở các tỉnh khác. 
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Cuộc vận động cải cách ruộng đất năm 1955, 1956 đã đạt 

được kết quả là:  

- Chia số ruộng đất cho nông dân (105.287 mẫu) 

- Hoàn thành xoá bỏ giai cấp địa chủ, xoá bỏ tàn dư chế độ 

phong kiến ở tỉnh nhà. 

- Nâng cao quyền làm chủ của nông dân ở nông thôn. 

Tháng 9/1956, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (Khoá II) đã kết luận về thắng lợi của cải cách 

ruộng đất: "Cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất đã 

căn bản hoàn thành nhiệm vụ phản phong ở miền Bắc. Nông 

dân lao động ta đã thấy rõ chính Đảng ta và chế độ ta đã đưa 

lại ruộng đất cho họ. Sức sản xuất to lớn ở nông thôn được 

giải phóng, quan hệ sản xuất ở nông thôn đang đổi mới, do 

đó sức sản xuất nông nghiệp bước đầu đẩy mạnh, đời sống 

nông dân bước đầu được cải thiện, mở đầu cho công thương 

nghiệp phát triển và góp phần quan trọng vào công cuộc củng 

cố miền Bắc, phát triển kinh tế, văn hoá của Nhà nước. 

Nhưng trong cuộc vận động này, chúng ta đã phạm những sai 

lầm nghiêm trọng trên một số vấn đề có tính nguyên tắc"(1).  

Thế nhưng, do sai lầm của Ban Chỉ đạo cải cách ruộng 

đất Trung ương nên các đội cải cách về nông thôn không biết 

dựa vào tổ chức đảng và chính quyền địa phương, thậm chí 

                                           
(1) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 

1995, tr.69, 70. 
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còn coi đó là tổ chức phản động nên các đội công tác đã mắc 

nhiều sai lầm nghiêm trọng. 

Sai lầm của cải cách ruộng đất trở nên nghiêm trọng hơn, 

khi được tiến hành đồng thời với việc chỉnh đốn tổ chức 

đảng, chính quyền và tổ chức quần chúng ở nông thôn và các 

nông lâm trường, xí nghiệp, làm cho một số lãnh đạo tổ chức 

đảng bị quy là phản động, bị quản thúc, thậm chí nhiều người bị 

giam cầm. Nhiều ý kiến, đơn thư được phản ánh lên cấp trên. 

Hội nghị lần thứ 14 của Trung ương Đảng (Khoá II, 

tháng 11/1958) nói rõ các sai lầm ấy như sau:  

"a) Vi phạm đường lối giai cấp nông thôn; xâm phạm lợi 

ích trung nông, không liên hiệp phú nông, không phân biệt 

đối đãi với các loại địa chủ, không chiếu cố địa chủ kháng 

chiến. 

 b) Cường điệu việc trấn áp phản cách mạng.  

c) Không dựa vào tổ chức cũ, không giao cho tổ chức 

Đảng địa phương lãnh đạo cải cách ruộng đất, mắc chủ nghĩa 

thành phần và khuynh hướng trừng phạt.  

d) Lạm dụng các biện pháp phát động quần chúng, nặng 

đấu tố, nhẹ giáo dục, phổ biến hoá cách làm bắt rễ xâu chuỗi, 

không kết hợp biện pháp hành chính với phát động quần 

chúng. Sai lầm nghiêm trọng nhất là trong việc chỉnh đốn tổ 

chức"(1). 

                                           
(1) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 

1995, tr.69, 70. 
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Từ ngày 22/10/1956 đến ngày 01/11/1956, Tỉnh ủy 

Nghệ An họp (mở rộng) nghiên cứu quán triệt Nghị quyết 

lần thứ 10 của Trung ương Đảng (Khoá II), đánh giá tình 

hình nông dân, nông thôn trong tỉnh, phân tích tác hại và 

nguyên nhân sai lầm nghiêm trọng của cải cách ruộng đất 

và chỉnh đốn tổ chức.  

Theo chủ trương của Tỉnh ủy, tháng 11/1956, Ban Chấp 

hành Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh được kiện 

toàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Huy được chỉ định làm Bí thư 

Đảng bộ. 

Cấp ủy được kiện toàn, đi vào chỉ đạo sửa sai một cách 

nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết lần thứ 10 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá II) và Thư của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh gửi cán bộ, nhân dân ngày 18/8/1956 về việc 

kiên quyết sửa chữa sai lầm của cải cách ruộng đất và chỉnh 

đốn tổ chức. 

Điểm nổi bật trong công tác nghiên cứu, tham mưu chỉ 

đạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan đầu não của tỉnh 

và các ngành cấp tỉnh trong giai đoạn sửa sai cải cách ruộng 

đất, chỉnh đốn tổ chức, cũng như những năm sau là ngày 

càng bám sát chủ trương mới của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban hành chính và Mặt trận Tổ quốc tỉnh, bám phong 

trào, bám cơ sở. Khi có chủ trương mới của Trung ương 

Đảng, Khu ủy IV, Tỉnh ủy, Đảng ủy đã kịp thời tổ chức quán 

triệt, học tập làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức 
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hiểu rõ chủ trương mới và tổ chức thực hiện có kế hoạch tỉ 

mỉ, từ phân công cán bộ đi cơ sở, tăng cường chỉ đạo điểm, 

xây dựng điển hình cũng như nhân rộng điển hình. Chi bộ cơ 

sở đã lãnh đạo các đơn vị định ra được một số chế độ công 

tác, cải tiến lề lối làm việc, cách suy nghĩ, cách tổng hợp, 

cách tiếp cận phong trào khi đi về cơ sở. Nhiều chi bộ cơ sở 

trong Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện "Đi báo việc, về báo 

công". Nhờ đó, công tác tham mưu, chỉ đạo của các ban, 

ngành trong Đảng bộ đã phục vụ kịp thời những yêu cầu của 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban hành chính, Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và lãnh đạo ban, ngành. 

Những khi có chủ trương lớn, có những đợt vận động 

chính trị quan trọng đòi hỏi tập trung năng lực trí tuệ của cán 

bộ, đảng viên như chỉ đạo thực hiện sơ kết, tổng kết các bước 

sửa sai cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, xây dựng các đề 

án, kế hoạch khả thi về khôi phục kinh tế - xã hội của tỉnh, của 

ngành được Đảng bộ lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng tập 

trung giải quyết đáp ứng kịp thời theo yêu cầu. 

Việc nghiên cứu ở các cơ sở đảng, cơ sở quần chúng để 

tìm ra chỗ mạnh, yếu của phong trào trên các lĩnh vực kinh 

tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh theo yêu cầu của 

cấp ủy cũng có nhiều tiến bộ vượt hẳn những năm trước. 

Việc nắm tình hình các mặt của phong trào ở thành thị, đồng 

bằng ven biển và cả ở miền núi, không chỉ ở các cơ sở kinh tế 

quốc doanh như nông, lâm trường, xí nghiệp mà cả hộ nông 

dân, tập đoàn sản xuất và những người buôn bán nhỏ. Có thể 
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nói, ở giai đoạn từ năm 1956-1957, ở hầu hết địa phương, các 

lĩnh vực cần nghiên cứu để phục vụ cấp ủy, phục vụ lãnh đạo 

các ngành đều có cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan 

Dân Chính Đảng cấp tỉnh ở đó. Không ít cán bộ, đảng viên, 

trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo phải đi cơ sở nhiều 

ngày, nhất là những cơ sở có vấn đề nổi cộm như xã Quỳnh 

Yên (Quỳnh Lưu), Nông trường Trịnh Môn. Nhờ sự nỗ lực 

thu thập, xử lý thông tin, tham mưu phục vụ cấp ủy, ngành 

một cách kịp thời, chính xác đã góp phần giúp cấp ủy đánh 

giá đúng tâm trạng, diễn biến tư tưởng của các giai tầng xã 

hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên bị xử lý oan sai và 

những cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện 

cân nhắc đề bạt trong cải cách ruộng đất và tập trung ở giai 

cấp công nhân, giai cấp nông dân, có quyết sách thích hợp 

tăng cường xây dựng, củng cố khối liên minh công nông, làm 

cơ sở mở rộng khối đoàn kết toàn dân, tập trung sức mạnh đẩy 

nhanh việc sửa sai trong cải cách ruộng đất và khôi phục kinh 

tế, văn hoá ở tỉnh nhà. 

Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn thể nhân dân 

trong tỉnh (trong đó có đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng 

viên, công nhân viên các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh) 

nên đến tháng 10/1957, công tác sửa sai cải cách rộng đất, 

chỉnh đốn tổ chức ở Nghệ An căn bản kết thúc thắng lợi. 

Song song với tiến hành công tác cải cách ruộng đất, sửa 

sai, Đảng bộ đã lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh phát huy 

vai trò tổ chức tham mưu phục vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
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dân, Ủy ban hành chính, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, giúp lãnh 

đạo các ngành, xây dựng chủ trương, kế hoạch, chỉ đạo các 

địa phương, các tổ chức kinh tế, xã hội thực hiện nhiệm vụ 

then chốt, phục hồi và phát triển nông nghiệp, đưa sản lượng 

lương thực tỉnh nhà vượt mức trước Chiến tranh thế giới II 

(năm 1939). 

Làm được nhiệm vụ đó, các ngành chức năng đã tập 

trung sức lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ tham mưu giúp cấp 

ủy, lãnh đạo ngành huy động sức dân, thực hiện kế hoạch cụ 

thể khôi phục hàng ngàn hec ta ruộng đất bỏ hoang. Khôi 

phục các công trình thủy lợi bị máy bay địch phá hoại như 

công trình thủy nông Bắc, thủy nông Nam, Ba-ra Nam Đàn… 

đào hàng ngàn giếng trữ nước, đáp ứng nhu cầu tưới của 

hàng ngàn hecta diện tích cây trồng. Ủy ban hành chính và 

các ngành trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, đã cùng 

với các địa phương vận động nông dân cố gắng đến mức tối 

đa thực thi biện pháp "nước, phân, cần, giống" để phát triển 

sản xuất nông nghiệp. 

Phong trào xây dựng tổ đổi công được duy trì, củng cố và 

tiếp tục phát triển. Nhờ phát triển hiệp tác lao động trong sản 

xuất nên gieo trồng kịp thời vụ, việc chăm bón, phòng trừ sâu 

bệnh được chú ý, cây trồng, con nuôi phát triển tốt, cho năng 

suất khá.  

Sản xuất nông nghiệp năm 1957: "Chỉ tính riêng vụ chính 

là chiêm, mùa, nông dân Nghệ An đã gieo cấy 173.833 ha, 

sản lượng lương thực đạt 299.376 tấn. Đối với Nghệ An, một 
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tỉnh trước đây thường xuyên thiếu lúa gạo, đạt được kết quả 

đó là thắng lợi lớn. Chấm dứt được thiếu đói ở miền núi, còn 

có lúa gạo cung cấp một phần cho Hà Tĩnh, Quảng Bình. 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm đều vượt kế hoạch, nhất là chăn 

nuôi lợn, vịt đàn đã đạt thành tích dẫn đầu liên khu IV…"(1). 

Cùng với khôi phục kinh tế, các mặt văn hoá, giáo dục, y 

tế đều được chú ý phát triển. Kết quả trên các lĩnh vực y tế, 

giáo dục đều vượt xa năm 1955 và đạt kế hoạch Nhà nước 

năm 1957. 

Tháng 12/1957, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An cùng 

nhân dân miền Bắc căn bản hoàn thành thắng lợi kế hoạch 

khôi phục kinh tế - xã hội ba năm (1955-1957). 

Những thành tựu đạt được trong 3 năm khôi phục kinh tế, 

văn hoá (1955-1957) ở Nghệ An đã làm thay đổi đời sống 

chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của nhân dân. Song một số 

hình thức bóc lột chưa bị xoá bỏ, vì vậy, nhiệm vụ trước mắt 

là phải tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành 

phần cá thể của nông dân, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ 

và kinh tế tư bản tư doanh, đồng thời phát triển kinh tế quốc 

doanh là lực lượng chủ đạo của nền kinh tế. 

Bước vào thực hiện kế hoạch 3 năm cải tạo quan hệ sản 

xuất xã hội chủ nghĩa (1958-1960) trên cơ sở lãnh đạo tốt 

công tác chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên, công 

                                           
(1) Ban Chấp hành Đảng bộ Nghệ An, Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 1957. 

Hồ sơ 64, Phông I (54-75), lưu tại phòng Lưu trữ Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An. 
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nhân viên chức trong Đảng bộ quán triệt sâu sắc các nghị 

quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết lần thứ 14 (11/1958), Nghị 

quyết lần thứ 16 (4/1959) của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (Khoá II), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X 

(1959). Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh và các tổ 

chức cơ sở đảng trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các 

ban, ngành, cơ quan đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua 

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trung tâm của tỉnh, kế hoạch 

chuyên môn của ngành, của đơn vị. 

Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc nói chung, ở 

Nghệ An nói riêng, hợp tác hoá nông nghiệp là một cuộc vận 

động cách mạng sâu sắc, triệt để ở nông thôn Nghệ An. Nội 

dung của nó gồm ba mặt: Cải tạo quan hệ sản xuất, cải tiến 

kỹ thuật và giáo dục tư tưởng. Ba mặt đó gắn liền với nhau. 

Từ những năm 1958-1960, các cơ quan trong Đảng bộ 

Dân Chính Đảng cấp tỉnh đã cử hàng ngàn lượt cán bộ, trong 

đó không ít người là cán bộ phụ trách chính của ban, ngành 

cấp tỉnh hăng hái tham gia cuộc vận động hợp tác hoá nông 

nghiệp. Nhất là các ban, ngành trực tiếp phục vụ sản xuất 

nông nghiệp như Ty Nông nghiệp, Ty Thương nghiệp, Ngân 

hàng Nhà nước Nghệ An, Ban Nông thôn, Công ty Vật tư  

đều có kế hoạch, chương trình cụ thể phục vụ cuộc vận động. 

Hầu hết cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan Dân 

Chính Đảng cấp tỉnh về công tác ở nông thôn đều mang hết 

nhiệt tình, trách nhiệm, năng lực sẵn có của mình, ra sức 

phục vụ nhân dân. Bà con nông dân không chỉ được giúp đỡ 
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về mặt tư tưởng, hiểu biết về chính sách mới về nông dân, 

nông nghiệp, nông thôn của Đảng, Bác Hồ mà còn được các 

cán bộ của tỉnh tận tình hướng dẫn nâng cao về trình độ kỹ 

thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách tổ chức sản xuất. Vận động 

người nông dân cá thể đưa ruộng đất, trâu bò, nông cụ, lao 

động vào xây dựng hợp tác xã, từng bước đưa họ vào làm ăn 

tập thể xã hội chủ nghĩa thật không mấy dễ dàng. Đặc biệt là 

người nông dân, họ phải đối mặt với sự níu kéo của tư tưởng 

tư hữu, tư nhân, với tập tục làm ăn nhỏ lẻ, manh mún đã tồn 

tại, gắn bó hàng ngàn đời nay đối với họ. Vì vậy, việc vận 

động nông dân vào hợp tác xã với yêu cầu tích cực nhưng 

không nóng vội. Các cán bộ về nông thôn vận động hợp tác 

hoá, trên cơ sở nắm vững đường lối giai cấp, phương châm 

công tác, nguyên tắc tiến hành là "Tự nguyện, cùng có lợi, 

quản lý, dân chủ, bước đi từ thấp đến cao, để kiên trì, tích 

cực thuyết phục, đồng thời cũng phải biết chờ đợi, phải thực 

sự để cho người nông dân suy nghĩ trên luống cày của họ". 

Nhờ sự tích cực giáo dục của Đảng, ý thức tự giác của giai 

cấp nông dân Nghệ An nên phong trào hợp tác hoá nông 

nghiệp ở Nghệ An phát triển nhanh, đến năm 1960 căn bản 

đã hoàn thành. Trong thành tựu chung của cuộc vận động, 

những cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan Dân Chính 

Đảng được về nông thôn công tác đã thực sự là những 

chuyên gia đắc lực, góp phần chuyển tải mô hình hợp tác xã 

nông nghiệp, hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tín dụng do Nhà 

nước thiết kế, nhanh chóng về với nông dân, nông thôn Nghệ 

An. Cũng qua phục vụ công tác trung tâm của tỉnh, cán bộ, 
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đảng viên, công nhân viên trong các cơ quan cấp tỉnh biểu thị 

rõ được trách nhiệm đối với công tác trên giao, đối với đời 

sống của quần chúng nông dân lao động, được quần chúng 

nhân dân quý mến và khen ngợi. 

Bên cạnh những công tác phục vụ nhiệm vụ trung tâm 

của tỉnh, cán bộ, đảng viên, công nhân viên đã khắc phục 

nhiều khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của ban, 

ngành, đơn vị. 

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong các công trường, 

xí nghiệp với phong trào thi đua vượt "Duyên hải, Tây Hiếu" 

chăm lo chú ý cải tiến tổ chức hợp lý hoá sản xuất, cải tiến kỹ 

thuật đã giải quyết được nhiều khó khăn về nguyên liệu, nhân 

lực, tiền vốn lao động tạo ra năng suất cao, đảm bảo chất 

lượng công trình và sản phẩm hàng hoá. Ty Kiến trúc, Ty 

Nông nghiệp hàng năm hoàn thành kế hoạch, giữ vững lá cờ 

đầu toàn tỉnh. 

Ngành thương nghiệp dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 22 

chi bộ, 1.019 đảng viên, 3.122 cán bộ công nhân viên (chiếm 

hơn 1/2 số cán bộ, đảng viên, công nhân viên toàn Đảng bộ), 

với phong trào thi đua ba tốt "Thu mua tốt; bảo quản tốt; 

phân phối tốt", ra sức cải tiến kinh doanh. Khắc phục tình 

trạng "Yết giá treo cân", "Được chăng hay chớ". Tích cực 

vừa mua vừa bán, vừa vận động sản xuất, vừa khai thác 

nguồn hàng, vừa quy hoạch xây dựng thị trường. Đặc biệt là 

kết quả thu mua nông sản, lâm thổ sản, hải sản đã góp phần 
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tích cực nâng cao nguồn thu nhập của nông dân, ngư dân 

trong nhiều vùng, vừa cải thiện đời sống nhân dân lao động, 

vừa tập trung được khối lượng lớn vật tư, hàng hoá vào tay 

Nhà nước, đảm bảo ổn định giá cả, ổn định thị trường trong 

những năm 1958-1960. Nhân dân tăng thêm lòng tin tưởng 

vào đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khối liên 

minh công nông do đó cũng được thắt chặt, làm chỗ dựa cho 

công cuộc cải cách nông nghiệp, vận động hợp tác hoá ở 

nông thôn. 

Tiêu biểu cho phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh 

hoàn thành nhiệm vụ ngành có Công ty Nông thổ sản, liên 

tục ba năm là lá cờ đầu của ngành, năm 1960, được Chính 

phủ tặng thưởng huân chương.  

Năm 1960, cửa hàng Kim khí I, Kho Bách hoá, Cửa hàng 

Bông vải sợi, Cơ quan Ty Thương nghiệp được Hội đồng thi 

đua khen thưởng tỉnh đề nghị Chính phủ tặng bằng khen. 

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên ngành y tế (gồm cơ 

quan Ty Y tế, các bệnh viện cấp tỉnh) với quyết tâm giành lá 

cờ đầu toàn miền Bắc, đẩy mạnh phong trào ba cải tiến, đã 

dốc toàn tâm, toàn trí của người thầy thuốc vào trị bệnh, cứu 

người, tích cực phòng bệnh, chống dịch bảo đảm sức khoẻ 

cho người lao động. Nhờ đó trong ba năm liền ngành liên tục 

hoàn thành kế hoạch.  

Trong ba năm (1958-1960) công tác dạy học ở các trường 

chuyên nghiệp thuộc ngành nông nghiệp, công nghiệp, y tế, 
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sư phạm luôn giữ vững phong trào thi đua thực hiện tốt 

nguyên lý giáo dục lý luận liên hệ với thực tiễn, học tập gắn 

liền với lao động sản xuất. Phấn đấu rèn luyện trở thành 

người lao động toàn diện, có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có tri 

thức khoa học, có sức khỏe dồi dào. Trong các niên học đều 

đã đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 90%, nổi bật trong phong trào 

thi đua dạy - học có Trường Y tế Nghệ An đã được Chính 

phủ tặng thưởng Huân chương trong niên học 1959-1960. 

Trong các cơ quan hành chính sự nghiệp: Cán bộ đảng viên 

dù ở cương vị, lĩnh vực công tác nào cũng ra sức nghiên cứu tập 

hợp xử lý thông tin, nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo 

phục vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận và ngành 

một cách sát thực với yêu cầu, đảm bảo kịp thời, chính xác, đạt 

hiệu quả cao hơn.  

Hoạt động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong 

Đảng bộ mỗi người mỗi việc, nhịp điệu hoạt động, nếp sống 

khác nhau, nhưng mọi người đều có suy nghĩ và hành động, 

phấn đấu cho kế hoạch Nhà nước được hoàn thành, cho tỉnh 

nhà giàu mạnh, cho hạnh phúc nhân dân. Ý nghĩ và hành 

động đó biểu thị ý thức trách nhiệm tinh thần tự lực cánh 

sinh, quan điểm phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống của nhân 

dân lao động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức của 

Đảng bộ được đề cao. Tiêu biểu cho tinh thần chung đó là 

các đơn vị: Cơ quan Tỉnh đoàn Thanh niên lao động, Chi cục 

Thống kê, Công ty Nông Thổ sản vào cuối kế hoạch ba năm 

(1958-1960) đã được Chính phủ tặng Huân chương Lao 
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động. 17 đơn vị gồm: Công ty Thuốc Nam Bắc, Xưởng cao 

đơn hoàn tán, Kim khí I, Kho Bách hoá, Cửa hàng bông vải 

sợi, Ty Kiến trúc, Ty Tài chính, Quốc doanh Chiếu bóng, Ty 

Thương nghiệp, Liên hiệp Công đoàn, Phát hành sách, Ngân 

hàng, Ty Giáo dục, Ty Văn hoá, Ty Lâm nghiệp và Ty Nông 

nghiệp được Hội đồng thi đua tỉnh đề nghị Chính phủ tặng 

Bằng khen. Kết thúc kế hoạch năm 1960, Đảng bộ có 758 cán 

bộ được bầu là chiến sĩ thi đua và hàng trăm tổ, đơn vị là đơn 

vị, tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa. 

Trong thi đua yêu nước của Đảng bộ, việc hiến kế cải tiến 

kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc để nâng cao năng suất lao 

động, hiệu quả công tác đã luôn được khuyến khích cổ vũ. 

Đảng bộ, các tổ chức cơ sở đảng đã làm cho cán bộ, đảng 

viên, công nhân viên trong các ban, ngành nhận thức rõ thi 

đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá trong tổ 

chức lao động, sản xuất, học tập, thực chất là cuộc đấu tranh 

chống tư tưởng bảo thủ, chống quan liêu xa quần chúng, xa 

thực tế, chống lãng phí tham ô, phát huy tinh thần làm chủ 

tập thể, lao động sáng tạo của quần chúng trong xây dựng cơ 

quan, đơn vị. 

Nhờ đó, trong kế hoạch 3 năm (1958-1960) các đơn vị 

trong Đảng bộ đã có 4.000 sáng kiến lớn nhỏ, làm lợi cho 

kinh tế nhà nước hàng chục triệu đồng. Có những sáng kiến 

làm tăng năng suất lao động, vượt xa định mức cho phép, 

như việc cải tiến cắt tôn của Xí nghiệp Kim khí, cải tiến lò 

nấu thuốc Bắc - Nam, lò nấu ăn ở Cửa hàng Quang Trung. 
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Những sáng kiến cải tiến chưa nhiều so với yêu cầu, nhưng 

cũng đủ phản ánh rõ thái độ làm chủ, tinh thần dám nghĩ, 

dám làm của những cán bộ trong Đảng bộ. 

Việc về với cơ sở sản xuất đã trở thành ý thức của cán bộ 

trong các ban, ngành cấp tỉnh. Có ngành, ban đã quy định 

thành chế độ thường xuyên như Ủy ban Kế hoạch, Ngân 

hàng, Viện Kiểm sát… nhờ đó các ban, ngành đã phát hiện 

được nhiều vấn đề giúp cơ sở sản xuất một cách thiết thực, 

đồng thời phục vụ cho ngành bổ sung kế hoạch chỉ đạo xây 

dựng ngành một cách toàn diện. Ngân hàng Nhà nước đã 

nhiều lần điều chỉnh kế hoạch chuyển hướng phục vụ sản 

xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn một cách kịp thời và 

đề xuất bổ sung một số chính sách phát triển ngành một cách 

sát hợp với tỉnh, với Trung ương. Liên hiệp Công đoàn phát 

hiện mâu thuẫn năng suất lao động cá biệt tăng nhanh và 

năng suất lao động bình quân thấp, mâu thuẫn trong thao diễn 

kỹ thuật với việc trả lương sản phẩm… chính là các ban, 

ngành đã đi sát cơ sở. Ngoài ra các chi bộ cơ sở đã lãnh đạo 

các đơn vị thực hiện quy định chế độ trách nhiệm, sắp xếp lại 

tổ chức, vạch chương trình kế hoạch hàng ngày, hàng tuần, 

hàng tháng. Ở một số ngành như Ngân hàng, Ty Tài chính,  

sâu hơn vào việc bình công, chấm điểm đánh giá chất lượng 

công tác chuyên môn. 

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các cơ sở đảng đã 

lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên cơ quan tích cực 

thực hiện cuộc vận động bảo mật phòng gian, nêu cao ý thức 
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cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ Đảng, bảo vệ cơ quan. 

Lãnh đạo tốt việc xây dựng các đội dân quân tự vệ. Nhiều 

đơn vị trong Đảng bộ luôn giữ lá cờ đầu trong tỉnh về thành 

tích huấn luyện, quản lý, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ 

như Ty Bưu điện, Kho Xăng dầu, Công ty Ăn uống… 

Thành tích to lớn của Đảng bộ trong thời kỳ thực hiện cải 

tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - văn 

hoá (1958-1960) là làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng, bước 

đầu cải biến về tổ chức và lề lối làm việc của cơ quan, tăng 

cường quản lý xí nghiệp, cửa hàng, trường học, bệnh viện 

góp phần xứng đáng vào hoàn thành kế hoạch nhà nước của 

ngành, của đơn vị, thúc đẩy phong trào chung trong nông 

nghiệp, công nghiệp, văn hoá, giáo dục, y tế, quốc phòng - an 

ninh của tỉnh nhà, phục vụ nhiệm vụ trung tâm của tỉnh. 

Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh là đảng bộ 

cấp trên của các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan lãnh 

đạo chủ chốt của tỉnh, của các ngành, tiếp cận sớm những 

nghị quyết của Đảng, chủ trương của Chính phủ, của tỉnh 

nhà, cụ thể hoá các nghị quyết của Trung ương, tham mưu 

giúp Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh ban hành các quyết 

định về mặt Đảng, Nhà nước, đoàn thể và chỉ đạo thực hiện 

thắng lợi các quyết định trong phạm vi toàn tỉnh. Đảng bộ 

không lãnh đạo toàn diện, mà chăm lo xây dựng tổ chức đảng 

vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chất lượng của 

cơ sở đảng, đảng viên có ảnh hưởng trực tiếp tới sự lãnh đạo, 
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chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh, các ban ngành, 

tới phong trào chung của tỉnh.  

Nhận thức đầy đủ đặc điểm, vị trí của mình, Đảng bộ, các 

chi bộ cơ sở đảng đã thường xuyên chăm lo lãnh đạo tốt công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn chặt công tác xây dựng 

Đảng về tư tưởng với công tác chuyên môn. 

Nội dung công tác tư tưởng của Đảng bộ là "Củng cố lập 

trường giai cấp vô sản, nâng cao trình độ chính sách của 

Đảng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức giác ngộ xã hội 

chủ nghĩa, nhiệt tình và chí khí phấn đấu không ngừng; phát 

huy tinh thần tự phê bình và phê bình, khắc phục mọi biểu 

hiện của tư tưởng cá nhân chủ nghĩa; củng cố và phát triển tổ 

chức đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, thắt chặt quan hệ 

giữa Đảng và quần chúng, đề cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, 

đảm bảo tốt mọi mặt công tác của cơ quan, phát huy đầy đủ 

tinh thần tích cực, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, động viên 

toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên hăng hái thi đua 

vượt tới trước, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng 

suất lao động, hiệu quả công tác thực hiện vượt mức kế 

hoạch Nhà nước hàng năm". 

Thực hiện nội dung tư tưởng trên của Đảng bộ, các tổ 

chức cơ sở đảng đã thường xuyên tập trung chỉ đạo quán triệt 

kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách mới của Đảng, 

Chính phủ. Với cách làm phong phú, thời kỳ này các chi bộ 

đã giúp đỡ làm cho hầu hết cán bộ, đảng viên, công nhân 

viên trong toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc những nội dung 
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bài nói chuyện của Bác Hồ ngày 14/6/1957, với cán bộ đảng 

viên cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Nghệ An trong chuyến về 

thăm quê lần đầu tiên sau 50 năm xa cách của Người, nội 

dung của các nghị quyết lần thứ 10, 14, 15, 16 và dự thảo 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá II trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III. Các nghị 

quyết của Tỉnh ủy và nội dung kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội hàng năm. Phần lớn các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

đều là cán bộ chủ trì của các ban, ngành, một số đồng chí là 

Tỉnh uỷ viên nên được tỉnh tổ chức quán triệt các nghị quyết 

mới của Trung ương Đảng một cách có hệ thống, có đồng chí 

cùng một nghị quyết vừa được học ở Trung ương vừa được 

học ở tỉnh, đó cũng là một thuận lợi đối với việc thực hiện 

các đợt học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng ở Đảng bộ 

cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. Đảng bộ còn tổ chức được 

các lớp học tập lý luận chính trị cả tập trung và tại chức cho 

hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Đảng 

bộ. Ngoài việc thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên huấn 

Tỉnh uỷ phổ biến thời sự, chính sách theo quy định của Trung 

ương, các ban, ngành, đơn vị đã tổ chức và duy trì nề nếp các 

hội nghị chuyên đề, chuyên ngành để nâng cao trình độ 

chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên. 

Đi đôi với việc tổ chức học tập đường lối, chính sách của 

Đảng, Chính phủ, Đảng bộ và các tổ chức cơ sở còn chủ 

trương mở các cuộc vận động xây dựng chi bộ, nêu cao vai 

trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên, phấn đấu tất cả 

đảng viên đều là đảng viên tiên tiến. 
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Trong mọi hoạt động của công tác tư tưởng, Đảng bộ và 

các chi bộ luôn coi trọng giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây 

và chống, giữa tự phê bình và phê bình, coi đó là phương 

pháp, là vũ khí sắc bén ngăn ngừa đẩy lùi những ảnh hưởng 

của tư tưởng phi vô sản, đồng thời giúp chi bộ thường xuyên 

quản lý tốt tư tưởng của đảng viên, cán bộ. 

Trong từng thời kỳ, mỗi khi có chủ trương mới của Đảng, 

Đảng bộ đã chỉ đạo các cơ sở đảng, bằng nhiều cách để mọi 

đảng viên, cán bộ, công nhân viên được học tập đầy đủ các 

chủ trương, nghị quyết của Đảng, kế hoạch của đơn vị, 

nhưng trong đó đối tượng được chú ý ưu tiên là cán bộ chủ 

trì, các chuyên viên làm nhiệm vụ nghiên cứu, chỉ đạo. 

Sức thuyết phục của công tác chính trị tư tưởng ở Đảng 

bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh những năm 1955-1960 

không chỉ ở chỗ tích cực, kiên trì động viên, thuyết phục, 

giáo dục nhiều lần để mọi người thấm nhuần các chủ trương 

chính sách mới của Đảng, Nhà nước, mà còn ở chỗ các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được lãnh đạo tỉnh 

cụ thể hoá ngày càng sát hợp với thực tiễn của tỉnh nhà, làm 

cho Đảng bộ và nhân dân giành thắng lợi trong công cuộc 

khôi phục kinh tế và thực hiện kế hoạch ba năm (1958-1960), 

cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trên tất cả các lĩnh 

vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an 

ninh, trong đó có phần đóng góp trí tuệ của cán bộ, đảng viên 

Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. 
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Nhờ Đảng bộ, các chi bộ cơ sở đảng lãnh đạo công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng tích cực, liên tục, có nội dung cụ 

thể sát thực tế đã giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận 

thức về vai trò sứ mệnh của giai cấp công nhân. Thấy rõ 

những quan điểm, bước đi đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong 

lãnh đạo công cuộc khôi phục kinh tế, văn hoá, cải tạo xã hội 

chủ nghĩa miền Bắc, giải quyết quan hệ đấu tranh chống Mỹ, 

cứu nước của nhân dân miền Nam, vai trò nhiệm vụ của nhân 

dân miền Bắc đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất 

nước. Đã bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên 

trong Đảng bộ có niềm tin sắt đá vào sự tất thắng của công 

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. 

Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cá nhân, 

tinh thần tập thể, ý chí khắc phục khó khăn, tình đoàn kết 

cộng sự của mỗi một cán bộ đảng viên, công nhân viên, tập 

trung vào hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao. 

Sự trưởng thành về trình độ chính trị, trình độ quản lý của 

cán bộ, đảng viên, công nhân viên ở các cơ quan Dân Chính 

Đảng cũng góp phần tích cực vào hiệu quả lãnh đạo của Tỉnh 

ủy, Ủy ban hành chính tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh. 

Đi đôi với lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, 

công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức 

đã được Đảng bộ và tổ chức cơ sở đảng chăm lo. Nhờ đó, 

nhìn chung các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được củng cố, 
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Đảng bộ ngày càng phát triển, cơ bản đảm nhiệm được vai 

trò lãnh đạo của mình đối với các ban, ngành, đơn vị. 

Từ tháng 9/1954, Đảng bộ được thành lập mới chỉ 26 chi 

bộ với hơn 800 đảng viên. 

Tháng 02/1959, Đại hội lần thứ II, Đảng bộ đã phát triển 

lên 48 chi bộ, 1.800 đảng viên. 

Tháng 5/1960, Đại hội lần thứ III, Đảng bộ đã phát triển 

lên 61 chi bộ, trong đó có 2 liên chi và 3 đảng ủy trực thuộc, 

với 2.459 đảng viên trong tổng số 5.805 cán bộ, công nhân 

viên trong các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. 

Đảng bộ được chia ra như sau: 

- Thương nghiệp: 22 chi bộ, 1.019 đảng viên trong số 3.122 

cán bộ công nhân viên. 

- Kinh tế tài chính: 14 chi bộ, 476 đảng viên, 966 cán bộ 

công nhân viên. 

- Nội chính: 15 chi bộ, 569 đảng viên, 702 cán bộ công 

nhân viên. 

- Văn hoá xã hội: 10 chi bộ, 395 đảng viên, 985 cán bộ 

công nhân viên. 

Thực tế trình độ chính trị, nghiệp vụ của đảng viên trong 

toàn Đảng bộ còn bất cập lớn so với yêu cầu  nhiệm vụ của tổ 

chức cơ sở đảng trong các cơ quan đầu ngành cấp tỉnh. Tuy 

nhiên, tỷ lệ đảng viên so với quần chúng ngoài Đảng ở Đảng bộ 

cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh khá cao, bình quân trên 40%. 



LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan tØnh NghÖ An (1954 - 2014) * 53 

 

 

Để phù hợp với hoạt động của các đơn vị, bảo đảm ở đâu 

có quần chúng là ở đó có sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ đã 

tích cực cải tiến tổ chức. Từ đầu năm 1960, Đảng bộ đã tiến 

hành chia tách một số chi bộ, thành lập chi bộ mới để lãnh 

đạo của chi bộ gắn sát với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị 

như Chi bộ Mặt trận tỉnh, Chi bộ Toà án tỉnh, Thực phẩm, 

Trạm thủ công xuất khẩu, Ban vận động hợp tác xã, Kim khí. 

Thành lập Liên chi Cơ quan vật liệu xây dựng, ba đảng ủy 

trực thuộc gồm: Đảng ủy cơ quan Tỉnh ủy, Đảng ủy cơ quan 

Ủy ban hành chính tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh. Đồng thời đã 

bàn giao một số trạm, tổ lẻ hoạt động xa cơ quan như trạm 

Nông lâm thổ sản, một số cửa hàng ở Nam Đàn, Hưng 

Nguyên…về sinh hoạt ở các đảng bộ huyện. 

Nhờ đó đã tăng cường một bước quan trọng sự lãnh đạo 

của Đảng bộ với các cơ sở đảng, với mọi cán bộ, đảng viên, 

công nhân viên ở các ban, ngành, đơn vị. 

Hầu hết các chi bộ đều quan tâm đảm bảo thời gian tiến 

hành đại hội để kiện toàn bộ máy lãnh đạo đúng theo Điều lệ 

quy định. Đại hội các cơ sở đảng được chuẩn bị chu đáo theo 

hướng dẫn của Đảng ủy, của Tỉnh ủy, nhờ vậy, các chi bộ đã 

chọn lựa được những ủy viên cấp ủy có năng lực, phẩm chất 

tiêu biểu; các chi bộ đã xác lập được đề án của từng nhiệm 

kỳ, lãnh đạo đơn vị một cách sát thực, định hướng cho từng 

đảng viên giải quyết tốt tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Về sinh hoạt Đảng, mặc dầu nhịp độ công tác luôn khẩn 

trương nhưng hầu hết các chi bộ vẫn giữ được sinh hoạt Đảng 



54 * LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan tØnh NghÖ An (1954 - 2014) 

 

nề nếp theo quy định. Trách nhiệm, ý thức sinh hoạt của đảng 

viên nhìn chung nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt đều được cấp 

uỷ chuẩn bị kỹ và thông báo cho từng đảng viên trước khi sinh 

hoạt chi bộ. Nhờ đó nghị quyết của chi bộ luôn tập trung được 

trí tuệ của mọi đảng viên trong chi bộ, đồng thời dễ thâm nhập 

vào không chỉ đảng viên mà mọi thành viên trong đơn vị. 

Từ cuối năm 1959, sau khi có Chỉ thị 05 của Trung ương 

Đảng về công tác phát triển đảng viên mới, các chi bộ đã tổ 

chức quán triệt và tích cực thực hiện. Hầu hết các cơ sở đảng 

đều có kế hoạch, lựa chọn các quần chúng tích cực trong lao 

động sản xuất, chăm lo tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận 

thức về Đảng cho họ, giao nhiệm vụ để họ phấn đấu trưởng 

thành. Từ những năm 1954-1960, Đảng bộ đã bồi dưỡng và 

kết nạp được 180 đảng viên mới, trong đó phần lớn được kết 

nạp vào năm 1960. Kết quả công tác phát triển đảng viên như 

trên chưa tương xứng với khả năng của Đảng bộ, nhưng đã 

góp phần tăng cường sức chiến đấu cho Đảng, bước đầu 

công tác phát triển đảng được khởi động. 

Công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng 

đảng viên và công tác phát triển đảng viên mới trong những 

năm 1955-1960 cơ bản có nhiều tiến bộ, song bên cạnh đó về 

mặt tổ chức còn khó khăn và bất hợp lý chưa giải quyết được. 

Số lượng chi bộ đông, lại nhiều loại hình có tính chất khác 

nhau. Nhiều chi bộ bao gồm cả bộ phận hành chính với sản 

xuất, hoặc gồm cả bộ phận tĩnh tại với lưu động ở các huyện. 
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Tình hình tổ chức như thế nên ảnh hưởng đến việc thực hiện 

nguyên tắc, đảm bảo sinh hoạt dân chủ nội bộ. 

Các ban chi ủy nhiều nơi đi công tác hầu hết, việc bầu lại 

hoặc bổ sung có chi bộ không thực hiện kịp thời, một số chi 

bộ lại không giữ vững sinh hoạt tập thể, nội bộ chi uỷ kém 

đoàn kết, gương mẫu do đó tác dụng lãnh đạo bị giảm sút, 

ảnh hưởng đến tư tưởng và công tác lãnh đạo của toàn chi bộ. 

Công tác phát triển đảng chưa được chú ý đúng mức. Ý 

thức làm công tác phát triển Đảng của đảng đảng viên chưa 

được đề cao, phổ biến còn có tư tưởng dè dặt, ngại khó. 

II- ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN DÂN CHÍNH 

ĐẢNG NGHỆ AN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 5 

NĂM LẦN THỨ NHẤT (1961-1965) 

Miền Bắc nói chung, Nghệ An nói riêng sau ba năm thực 

hiện cải tạo toàn bộ nền kinh tế theo chủ nghĩa xã hội đã có sự 

thay đổi sâu sắc. Từ nền kinh tế nhiều thành phần trở thành nền 

kinh tế mới với hai hình thức sở hữu chủ yếu là nhà nước và tập 

thể. Văn hoá - xã hội bắt đầu được xây dựng phát triển theo 

chiều hướng ngày càng tiến bộ. Tổ chức đảng, chính quyền, các 

đoàn thể được củng cố ngày càng khẳng định bản chất tốt đẹp 

của chế độ mới… làm cơ sở đảm bảo vững chắc cho phong trào 

tỉnh nhà trong thực hiện kế hoạch Nhà nước của những năm tới. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, quan hệ sản 

xuất mới đang ở giai đoạn phôi thai, nông nghiệp còn lạc 

hậu, chủ yếu là nền sản xuất nhỏ mang tính tự cung, tự cấp, 
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công nghiệp còn nhỏ bé, chủ yếu là tiểu công nghiệp chế 

biến, trình độ dân trí còn thấp, khả năng tiếp thu khoa học kỹ 

thuật, trình độ nhận thức về chủ nghĩa xã hội, năng lực tổ 

chức quản lý của cán bộ còn nhiều hạn chế. 

Yêu cầu lãnh đạo của Đảng đối với các ngành, cơ quan 

cấp tỉnh phải được tăng cường, nhưng chi bộ nền tảng của 

Đảng mới được kiện toàn bước đầu, vị trí và nội dung hoạt 

động chưa hợp lý, đội ngũ của Đảng có nơi còn mỏng. Công 

đoàn, đoàn thanh niên là hai tổ chức quần chúng của Đảng 

chưa được củng cố và phát huy chức năng của mình đối với 

hoạt động của cơ quan. 

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III và Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ X (vòng 2) ngày 30/3/1961, Đảng bộ cơ quan 

Dân Chính Đảng cùng các đảng bộ khác trong tỉnh bước vào 

thực hiện cuộc chỉnh huấn mùa Xuân năm 1961 theo chủ 

trương của Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Đây là đợt sinh 

hoạt chính trị nhằm góp phần tích cực xây dựng những con 

người của chủ nghĩa xã hội có quan điểm: Tất cả phục vụ sản 

xuất, cần kiệm xây dựng đất nước, tiến nhanh, tiến mạnh, 

tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 

Thông qua chỉnh huấn mùa Xuân, một lần nữa cán bộ, 

đảng viên, công nhân viên chức Đảng bộ cơ quan Dân Chính 

Đảng cấp tỉnh được quán triệt sâu sắc các văn kiện của Đại 

hội Đảng lần thứ III, về hai nhiệm vụ chiến lược của cách 

mạng Việt Nam, xác định rõ vị trí, nghĩa vụ của miền Bắc xã 

hội chủ nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền 
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Nam, thống nhất đất nước; về quan điểm đường lối công 

nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, mục tiêu kinh tế - xã hội của kế 

hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất; mục tiêu, nhiệm vụ cách 

mạng trong 5 năm (1961-1965), mục tiêu kinh tế - xã hội kế 

hoạch 2 năm (1961-1962) của Nghệ An do Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ X (3/1961) đề ra. 

Từ ngày 04 đến ngày 08/11/1961, Đại hội đại biểu Đảng 

bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh lần thứ IV được tổ chức 

tại thị xã Vinh, có 147 đại biểu đại diện cho 2.575 đảng viên 

trong toàn Đảng bộ về dự. Đại hội đã đánh giá ưu khuyết 

điểm công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 1960-1961. Đại hội nhấn 

mạnh thành tích nổi bật của phong trào thi đua xây dựng 

Đảng bộ nhiệm kỳ qua: "Phong trào của cơ quan có sự 

chuyển biến mạnh hơn, sâu hơn, đều hơn. Phong trào có tính 

chất quần chúng tự giác và sáng tạo, vai trò của chi bộ, Đảng 

uỷ trong các cơ quan nói chung được đề cao hơn trước, đã đi 

sâu hơn vào nội dung lãnh đạo đảm bảo công tác chuyên 

môn, đẩy mạnh mọi mặt hoạt động. Sự lãnh đạo toàn diện 

của các tổ chức cơ sở, xí nghiệp, kinh doanh, các đơn vị văn 

hoá - xã hội đã dần dần đi vào nề nếp. Trình độ lý luận chính 

trị, trình độ tư tưởng, chính sách, nghiệp vụ tiến bộ rõ rệt, 

quan hệ giữa Đảng và quần chúng ngày càng được tăng 

cường..."(1). 

                                           
(1), (2) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ. Hồ sơ 780, tr.56, lưu tại 

Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. 
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Đại hội cũng khẳng định "Phong trào phát triển chưa thật 

mạnh, chưa sâu và liên tục, chưa tương xứng với vị trí và đặc 

điểm của Đảng bộ, chưa đáp ứng được với yêu cầu của nhiệm vụ 

cách mạng trong giai đoạn mới, giai đoạn lấy nhiệm vụ xây dựng 

làm trọng tâm, trung tâm là công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa"(2). 

Trên cơ sở nắm chắc đặc điểm, ưu điểm, khuyết điểm, vị 

trí của Đảng bộ, quán triệt quan điểm đường lối Đại hội lần 

thứ III của Đảng, Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, Đại hội đã 

vạch ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới "Phát 

huy những thành tích đã đạt được, đặc biệt là kết quả chỉnh 

huấn quán triệt nhiệm vụ của các loại tổ chức cơ sở, nâng cao 

vai trò lãnh đạo của chi bộ, tăng cường quan hệ giữa đảng và 

quần chúng; tiếp tục bồi dưỡng quan điểm xã hội chủ nghĩa, 

nâng cao trình độ chính sách chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục 

chống chủ nghĩa cá nhân, giữ vững đoàn kết nội bộ đảng; 

động viên mọi lực lượng đem hết nhiệt tình cách mạng, dám 

nghĩ, dám nói, dám làm, ra sức phát huy sáng kiến cải tiến 

công tác, chống quan liêu, lãng phí tham ô; phấn đấu tăng 

nhanh hiệu suất lao động, đưa phong trào tiến nhanh, tiến 

mạnh, tiến liên tục, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 

hoạch Nhà nước và nhiệm vụ công tác cơ quan, phục vụ 

nhiệm vụ trung tâm góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước"(1). 

                                           
(1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ. Hồ sơ 780, tr.56, lưu tại Văn 

phòng Tỉnh ủy Nghệ An. 
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Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 18 uỷ viên 

(trong đó có 15 uỷ viên chính thức, 3 uỷ viên dự khuyết). Ban 

Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Nguyễn Sĩ Cầu giữ chức Bí 

thư, đồng chí Nguyễn Văn Bỉnh giữ chức Phó Bí thư. 

Đại hội Đảng bộ lần thứ IV thành công tốt đẹp đã mở ra 

thời kỳ mới, thời kỳ cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ 

quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh cùng chung sức với nhân dân 

cả tỉnh đẩy mạnh công cuộc xây dựng cơ sở vật chất cho chủ 

nghĩa xã hội và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở 

tỉnh nhà. 

Nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng Đảng bộ về chính trị tư 

tưởng với nội dung cụ thể: Làm cho cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên trong các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh quán 

triệt những quan điểm lớn của Đảng do Đại hội lần thứ III đề ra 

là: Xây dựng ý thức làm chủ và tinh thần tập thể, tinh thần sản 

xuất và phục vụ sản xuất; ý thức cần kiệm xây dựng đất nước; 

tinh thần tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã 

hội; đồng thời chống các quan điểm sai lầm về chủ nghĩa cá 

nhân, cục bộ bản vị, quan liêu mệnh lệnh, tham ô, lãng phí, bảo 

thủ, rụt rè. 

Với phương châm tư tưởng: Kết hợp xây và chống, lấy 

xây làm chính nhưng chú ý đúng mức đấu tranh chống lại 

những khuynh hướng tư tưởng không vô sản. Coi trọng giáo 

dục chính trị tư tưởng chung, đồng thời chú ý đúng mức với 

các cán bộ chủ trì và các chuyên viên nghiên cứu, chỉ đạo; 
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gắn công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiệp vụ với lao 

động sản xuất và thực tế công tác. 

Thực hiện nội dung tư tưởng trên, tiếp nối với hoạt động 

sôi nổi, có hiệu quả cao của cuộc chỉnh huấn mùa Xuân  năm 

1961, các chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng, Chính 

phủ, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh uỷ, 

chủ trương của Ủy ban hành chính tỉnh trong suốt thời kỳ 

1961-1965, được Đảng bộ chỉ đạo các cơ sở đảng tổ chức 

cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan Dân 

Chính Đảng học tập cơ bản đúng kế hoạch chỉ đạo của Ban 

Tuyên huấn Tỉnh uỷ cả về nội dung và thời gian. Nhất là nội 

dung quan điểm nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4 

(4/1961), lần thứ 5 (7/1961), lần thứ 7 (6/1962) về cuộc vận 

động xây dựng chi bộ 4 tốt, về phát triển nông nghiệp; nhiệm 

vụ phát triển công nghiệp trong kế hoạch 5 năm (1961-1965) 

và các nghị quyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng như: 

Các cuộc vận động "Cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật" trong 

hợp tác xã nông nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng 

cường quản lý kinh tế tài chính trong công nghiệp và khu vực 

quốc doanh (thường được gọi là cuộc vận động "Ba xây, ba 

chống"), các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X 

(3/1961), lần thứ XI (8/1963) được các cơ sở đảng trong 

Đảng bộ chăm lo tổ chức học tập làm cho hầu hết cán bộ, 

đảng viên, công nhân viên thấm nhuần sâu sắc. 

Ngoài việc tổ chức tốt việc học tập, chủ trương, chính 

sách của Đảng, Đảng bộ còn tổ chức tham quan học tập các 

điển hình tiên tiến về trình độ tổ chức quản lý kinh tế, văn 
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hoá xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, 

công nhân viên ở trong và ngoài tỉnh như: Tổ chức tham 

quan hợp tác xã Đại Phong (Quảng Bình), tham quan một số 

cơ quan cấp tỉnh tổ chức sản xuất tự túc cải thiện đời sống 

cho cán bộ công nhân ở tỉnh Hải - Ninh. 

Những năm 1961-1965, trên cơ sở làm tốt công tác lãnh 

đạo chính trị tư tưởng, Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng đã 

thiết thực giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên nâng cao 

được trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng củng 

cố được lập trường giai cấp công nhân, quan điểm quần chúng 

của Đảng, tinh thần trách nhiệm phục vụ sản xuất. Đã động 

viên đảng viên, cán bộ công nhân viên hăng hái tham gia phong 

trào thi đua vượt khó, lao động sáng tạo, phấn đấu trong từng 

thời kỳ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành 

người lao động giỏi, góp phần tích cực xây dựng đơn vị trở 

thành tập thể lao động xã hội chủ nghĩa. Phong trào cán bộ, 

công nhân viên đăng ký phấn đấu trở thành cá nhân, tập thể đạt 

và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển sôi 

nổi, đều khắp trong các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. 

 Đi đôi công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, Đảng bộ 

thường xuyên chăm lo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, 

các tổ chức quần chúng vững mạnh. Tích cực bồi dưỡng, rèn 

luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất năng lực 

công tác hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. 

Từ tháng 4/1961, thực hiện Nghị quyết lần thứ IV của 

Trung ương Đảng về cuộc vận động "Xây dựng Đảng theo 
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tiêu chuẩn chi bộ 4 tốt"(1), Đảng bộ đã chỉ đạo các cơ sở đảng 

ra gắn xây dựng chi bộ theo tiêu chuẩn "4 tốt" với rèn luyện, 

phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Các cơ sở 

đảng trong Đảng bộ đã làm cho hầu hết đảng viên nhận thức 

rõ việc xây dựng chi bộ theo tiêu chuẩn 4 tốt với rèn luyện, 

phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên là mối 

quan hệ nhân quả không gì thay thế được. Chất lượng, sức 

chiến đấu của chi bộ phụ thuộc vào năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của đội ngũ đảng viên. Đường lối, chính sách của 

Đảng nói chung, nhiệm vụ chuyên môn của ban, ngành, đơn 

vị nói riêng đạt hiệu quả cao hay thấp phụ thuộc rất nhiều 

vào vai trò tích cực của cán bộ đảng viên. Để đường lối chính 

sách của Đảng trở thành hành động cách mạng của quần 

chúng thì đòi hỏi đảng viên không những là chiến sĩ tiên 

phong trong hành động thực tiễn mà còn phải biết vận động, 

thuyết phục, tổ chức quần chúng thực hiện. Cũng chính thông 

qua tổ chức thực hiện đường lối chính sách của Đảng mà 

đảng viên được rèn luyện trưởng thành, làm cho tính tổ chức, 

tính kỷ luật, trí sáng tạo của mỗi đảng viên được nhân lên. 

Gắn với lãnh đạo phong trào quần chúng thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn của ban, ngành, đơn vị, các cơ sở đảng trong 

Đảng bộ không ngừng được củng cố về các mặt chính trị, tư 

tưởng, tổ chức. Trong các chiến dịch thi đua “An Ngãi quật 

khởi” (mùa Xuân năm 1961), “Lam - Trà nổi sóng” (9/1961), 

                                           
(1) Tiêu chuẩn chi bộ 4 tốt: 1 - Lãnh đạo sản xuất và chiến đấu tốt. 2 - Chấp 

hành chính sách tốt. 3 - Chăm lo đời sống và công tác vận động quần chúng tốt. 

4 - Làm tốt công tác phát triển Đảng. 
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Đảng bộ đã chỉ đạo các cơ sở đảng xây dựng “Chi bộ tiên 

tiến, đảng viên gương mẫu” theo tiêu chuẩn 10 nhiệm vụ của 

Điều lệ Đảng. Sau chiến dịch “Lam - Trà nổi sóng” các cơ sở 

đảng củng cố chi bộ, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ 

đảng viên theo định hướng của Nghị quyết lần thứ 4 của 

Trung ương Đảng. 

Từ 1961-1965, qua các đợt củng cố chi bộ, các cơ sở đảng, 

đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ luôn coi trọng thực hiện chế 

độ dân chủ tập trung, nguyên tắc phê bình và tự phê bình rộng 

rãi trong nội bộ Đảng. Từng đảng viên, trong từng thời kỳ có 

phương hướng tu dưỡng rèn luyện cụ thể. Nhờ đó đã có tác dụng 

thiết thực xây dựng lối sống lành mạnh, kỷ luật, trung thực với 

Đảng, tận tuỵ với quần chúng cho đội ngũ đảng viên. Nhìn chung, 

cán bộ, đảng viên từng bước xây dựng được tác phong làm việc 

khoa học, sát thực tế, phục vụ tốt cho cơ sở và nhân dân. Ngăn 

ngừa được những biểu hiện giao động về chính trị, đấu tranh khắc 

phục dần tư tưởng bảo thủ, tác phong làm việc của người sản xuất 

nhỏ, tuỳ tiện, thiếu kế hoạch, chương trình, thiếu điều tra nghiên 

cứu, quan liêu xa thực tế... Hầu hết các cơ sở đảng, tổ đảng giữ 

vững chế độ sinh hoạt Đảng theo đúng Điều lệ Đảng. Các chi bộ 

do điều kiện nhiệm vụ hoạt động phân tán cũng được Đảng bộ chỉ 

đạo bố trí sinh hoạt định kỳ sau các đợt học văn hoá tập trung 

hàng tháng. Nội dung sinh hoạt Đảng cũng từng bước được cải 

tiến nâng cao, đi vào việc đấu tranh giải quyết tư tưởng, kiểm tra 

công tác đảng viên. Các cơ sở đảng luôn củng cố giữ nghiêm kỷ 

luật Đảng. Qua các kỳ sơ kết, tổng kết công tác quý, 6 tháng, hàng 

năm, tổng kết các chiến dịch thi đua để kịp thời biểu dương các 

đảng viên có thành tích, đồng thời xử lý đúng mức với những 
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đảng viên có biểu hiện kém rèn luyện, lười biếng trong công tác... 

vi phạm nguyên tắc Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất 

trong Đảng. 

Qua các kỳ đại hội cơ sở đảng, các đảng ủy, chi uỷ được 

kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng. Đa phần các cấp uỷ 

viên được cơ sở chọn lựa đều tâm huyết với công tác xây 

dựng Đảng. Nhờ đó, một số ủy viên cấp ủy mới, đầu kỳ đại 

hội còn thiếu kinh nghiệm công tác đảng đã được Đảng bộ có 

kế hoạch bồi dưỡng nên sớm được khắc phục. Chế độ quan 

hệ phối hợp công tác giữa đảng ủy, chi ủy với thủ trưởng 

chuyên môn ngày càng tốt hơn. Nhất là khi có các chủ trương 

lớn đảng ủy đã chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự 

đảng, thủ trưởng ban, ngành để kết hợp giữa công tác Đảng 

với công tác chuyên môn. Đặc biệt là trong công tác đánh 

giá, sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ. 

Đảng bộ đã phối hợp với các ban của Tỉnh ủy, đảng đoàn, 

các ban cán sự đảng ngành, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban 

hành chính tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các đề án về 

tổ chức bộ máy đảng, chính quyền, các ban, ngành cũng như 

thành lập mới một số cơ quan như: Báo Nghệ An, Ban 

Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Cục 

Tiết kiệm, chia tách thành lập các huyện mới(1)... Công tác 

                                           
(1) Quyết định số 65-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 17/5/1961 chia huyện 

Tương Dương thành 2 huyện lấy tên là huyện Kỳ Sơn (gồm 8 xã), huyện  

Tương Dương (gồm 9 xã). Quyết định số 52-CP ngày 19/4/1963 chia 3 huyện 

Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu thành 7 huyện gồm: huyện Anh Sơn, 19 xã; 

huyện Đô Lương có 1 thị trấn, 32 xã; huyện Nghĩa Đàn có 1 thị trấn, 22 xã; 

huyện Tân Kỳ có 13 xã; huyện Quế Phong, 6 xã; huyện Quỳ Châu có 11 xã; 

huyện Quỳ Hợp có 13 xã. 
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cán bộ được các cấp ủy phối hợp với thủ trưởng chuyên môn 

có kế hoạch gắn với việc xây dựng nguồn phát triển Đảng, 

tạo ra nguồn cán bộ phong phú cho ban, ngành, đồng thời tạo 

thuận lợi cho công tác phát triển Đảng. Công tác phát triển 

đảng viên mới được tiến hành thận trọng, đúng thủ tục, có 

chất lượng. Kết quả công tác phát triển Đảng trong những 

năm 1961-1965, thực hiện cơ bản đúng kế hoạch, đã tăng 

cường thêm sức chiến đấu của Đảng bộ, đồng thời qua đó chi 

bộ được củng cố, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, quần 

chúng trước nhiệm vụ xây dựng đơn vị, ban, ngành được bồi 

dưỡng, góp phần nâng cao giác ngộ cách mạng cho đảng viên 

và quần chúng. 

Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh chỉ đạo 

sát sao các cơ sở đảng gắn công tác kiểm tra kỷ luật Đảng với 

việc thực hiện cuộc vận động "Ba xây, ba chống". Nhờ đó đã 

nâng cao được tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ của công, 

tinh thần làm chủ tập thể cho đội ngũ đảng viên, từng bước 

ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện tư tưởng của người làm 

thuê, tình trạng lỏng lẻo về kỷ luật trong lao động sản xuất, 

những biểu hiện tham ô, lãng phí. 

Thông qua việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

các ban, ngành, đơn vị vai trò của các chi bộ cơ sở đảng ngày 

càng được củng cố, trình độ giác ngộ chính trị, tư tưởng, vai trò 

gương mẫu tiên phong của đội ngũ đảng viên được bồi dưỡng 

và nâng cao, phát huy được tác dụng lãnh đạo trong mọi hoạt 

động của đơn vị. 
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Tuy vậy, về công tác tổ chức của Đảng bộ vẫn còn một bộ 

phận đảng viên, thậm chí cả một số đồng chí cấp uỷ chưa nhận 

thức thấu đáo về nhiệm vụ, chức năng của chi bộ đảng trong cơ 

quan. Do đó, tổ chức cơ sở đảng có lúc chưa được đề cao, nội 

dung phương thức hoạt động của chi bộ có nơi còn lúng túng. 

Tổ chức cơ sở đảng là nơi giáo dục rèn luyện, sàng lọc, 

kết nạp đảng viên mới, là nơi đào tạo cán bộ cho Đảng, chính 

quyền, các đoàn thể quần chúng, là nơi giới thiệu người tham 

gia vào các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp. Chi bộ lãnh 

đạo quần chúng trực tiếp phấn đấu cho đường lối, chính sách 

của Đảng được thực hiện, nhiệm vụ chi bộ cơ quan được 

Điều lệ Đảng ghi rõ: "Chi bộ cơ sở đảng cơ quan không lãnh 

đạo và kiểm tra công tác chuyên môn của cơ quan" nhưng 

"Lãnh đạo tình hình tư tưởng, chính trị đảng viên trong cơ 

quan, tăng cường kỷ luật công tác, động viên cải tiến công 

tác cơ quan, chống bệnh quan liêu, khi thấy công tác cơ quan 

có khuyết điểm thì kịp thời phản ảnh cho đồng chí phụ trách 

biết và báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên". Song thời gian 

qua không ít đảng viên thậm chí có cả uỷ viên cấp uỷ, đảng 

viên là chuyên viên còn quan niệm giản đơn "Chi bộ cơ quan 

chỉ làm nhiệm vụ Đảng vụ đơn thuần, không cần đi sâu 

nghiên cứu nắm nội dung, nhiệm vụ chuyên môn, tách rời 

công tác đảng với công tác chuyên môn làm ảnh hưởng đến 

công tác cơ quan".  

Đối với các cơ sở đảng có chức năng lãnh đạo toàn diện 

cũng chỉ mới làm công tác chính trị tư tưởng, chưa thực sự 

lãnh đạo sản xuất, chuyên môn. Hoặc lãnh đạo chuyên môn 
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nhưng chưa toàn diện, mới chú ý kế hoạch chi tiêu, ít chú ý 

đến chất lượng sản phẩm, chất lượng của việc chấp hành 

chính sách. 

Nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng chưa được đề cao, 

phần lớn còn bàn bạc theo lối hội nghị liên tịch giữa đảng, 

chuyên môn, công đoàn. 

Vai trò đảng viên là vấn đề chủ yếu trong công tác xây 

dựng Đảng, là một trong những vấn đề quyết định nhất về 

chất lượng sức chiến đấu của Đảng. Trong muôn vàn khó 

khăn, phức tạp của thời kỳ thực hiện nhiệm vụ mới mẻ của sự 

nghiệp cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, những thành 

tích của Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng đạt được có 

thể khẳng định: tuyệt đại bộ phận cán bộ đảng viên của Đảng 

bộ là tốt, một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Nhưng vì trình 

độ lý luận chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, trình độ quản 

lý kinh tế của đại đa số đảng viên còn thấp so với yêu cầu 

công tác nên tác dụng lãnh đạo của đội ngũ đảng viên chưa 

được phát huy đầy đủ. 

Một số đơn vị vì điều kiện công tác lưu động, phân tán, 

chi bộ đông đảng viên nhưng chưa có người chuyên trách 

công tác Đảng, mặt khác do nhận thức về vai trò vị trí của 

cấp uỷ chưa đầy đủ nên sự lãnh đạo của một số cấp uỷ chưa 

được kiện toàn. Lãnh đạo tập thể có lúc không được thực 

hiện, vai trò phụ trách cá nhân chưa được đề cao, có chi bộ 

sau khi kiện toàn cấp uỷ, tuy có phân công mỗi người mỗi 

việc nhưng thường chỉ tập trung ở đồng chí chủ trì. 
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Quản lý đảng viên ở một số cơ sở còn nhiều thiếu sót. 

Việc lập sổ đảng viên theo chủ trương của Trung ương Đảng 

để đưa công tác quản lý đảng viên vào nề nếp tiến hành chậm. 

Một số chi bộ không giữ vững được sinh hoạt Đảng theo định 

kỳ. Nội dung sinh hoạt ít được cải tiến, quy trình, thủ tục hội 

nghị không được chấp hành nghiêm. Những biểu hiện lỏng lẻo 

trong thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng tuy không nhiều nhưng 

vẫn còn, điều đó không những vi phạm nguyên tắc Điều lệ 

Đảng mà còn làm cho nội bộ Đảng thiếu đoàn kết, tư tưởng 

đảng viên dễ phát sinh nhiều vấn đề lệch lạc. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sau một thời gian 

chuẩn bị khẩn trương về mọi mặt, từ ngày 05 đến ngày 

08/6/1963, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Dân Chính 

Đảng cấp tỉnh lần thứ V được tổ chức tại thị xã Vinh. Dự Đại 

hội có 150 đại biểu, đại diện cho 2.832 đảng viên sinh hoạt ở 

22 đảng bộ cơ sở (có 133 chi bộ nhỏ) và 35 chi bộ trực thuộc, 

trong tổng số 8.735 cán bộ, công nhân viên chức, học sinh 

trong các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. 

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, với trách nhiệm cao, 

Đại hội đã nhất trí quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ 

nhiệm kỳ mới là: "Quán triệt hơn nữa đường lối công nghiệp 

hoá xã hội chủ nghĩa, nhận rõ đặc điểm vị trí của tỉnh nhà, 

nắm chắc nhiệm vụ trung tâm, nêu cao tinh thần hợp tác xã 

hội chủ nghĩa, tinh thần làm chủ tập thể, lạc quan cách mạng, 

tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng Tổ quốc; khẩn trương, 

dũng cảm lao động, kiện toàn sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp tục 
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bồi dưỡng lập trường giai cấp vô sản, nâng cao ý chí phấn 

đấu, ý thức cảnh giác cách mạng, nâng cao trình độ chính 

sách nghiệp vụ chuyên môn, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, 

ngại khó, bảo thủ, rụt rè, tự do tản mạn, thiếu ý thức tổ chức 

kỷ luật, kèn cựa địa vị, tính toán cá nhân; quyết tâm vượt khó 

khăn, ra sức cải tiến công tác, cải tiến tổ chức và lề lối công 

tác, tăng cường quản lý kinh tế, chống quan liêu, lãng phí, 

tham ô; phát huy hiệu lực của cơ quan Đảng, Nhà nước, phục 

vụ nhiệm vụ trung tâm hoàn thành kế hoạch Nhà nước góp 

phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh 

thống nhất đất nước". 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 22 uỷ viên 

(trong đó có 19 uỷ viên chính thức, 03 uỷ viên dự khuyết). 

Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Nguyễn Sĩ Cầu giữ 

chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bỉnh giữ chức Phó Bí thư. 

Từ tháng 12/1963 đến tháng 02/1965, đồng chí Nguyễn 

Văn Bỉnh được giữ chức Bí thư Đảng uỷ thay đồng chí 

Nguyễn Sĩ Cầu. 

Đồng thời với việc kiện toàn tổ chức đảng, Đảng bộ cũng 

rất chú trọng chăm lo xây dựng, phát huy vai trò chức năng 

của các tổ chức quần chúng.  

Gắn liền với các cuộc vận động xây dựng chi bộ 4 tốt và 

rèn luyện đảng viên, Đảng bộ đã chỉ đạo các cơ sở đảng có 

kế hoạch từng bước xây dựng củng cố tổ chức công đoàn và 

đoàn thanh niên trong các cơ quan. 
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Mặc dù Đảng bộ không có tổ chức công đoàn đồng cấp, 

nhưng cấp uỷ đã phối hợp với đảng đoàn tham mưu cho Tỉnh 

uỷ chỉ đạo Liên hiệp Công đoàn tỉnh tiến hành thành công 

Đại hội Liên hiệp Công đoàn tỉnh lần thứ VIII (01/1961), lần 

thứ IX (9/1963) và luôn chỉ đạo các cơ sở đảng chăm lo xây 

dựng công đoàn cơ sở. Hầu hết các tổ chức công đoàn cơ sở 

ở các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh đều thực hiện tốt 

chức năng nhiệm vụ của mình, thực sự là trường học giáo 

dục chủ nghĩa cộng sản cho mỗi đoàn viên. Nhờ đó đã động 

viên được đoàn viên tham gia phong trào thi đua yêu nước 

sôi nổi và liên tục, rộng rãi trong các ngành. Phong trào thi 

đua xây dựng tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa từ 3 tổ trong 

xí nghiệp - công nông trường đã lan toả khắp các ngành 

thương nghiệp, y tế, trường học, cơ quan. Hết nhiệm kỳ Đại 

hội Công đoàn tỉnh lần thứ VIII đã có 19 tổ đội được Chính 

phủ công nhận, 192 tổ đăng ký ở tỉnh, 420 tổ đăng ký ở cơ sở 

là những điển hình tiên tiến, thúc đẩy sản xuất và công tác 

phát triển. Năm 1964, các ngành, xí nghiệp, công trường, y 

tế, giáo dục đã có 42 công đoàn cơ sở, 120 công đoàn bộ 

phận được khen thưởng. 

Đoàn thanh niên lao động thường xuyên được chăm lo 

xây dựng, củng cố về tư tưởng, tổ chức. Dưới sự lãnh đạo 

trực tiếp của cấp uỷ đảng, đoàn thanh niên lao động ở các cơ 

quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh đã không ngừng trưởng 

thành, lớn mạnh. Phong trào những người tình nguyện vượt 

mức kế hoạch 5 năm và những hoạt động chính trị văn hoá 

diễn ra sôi nổi. Hầu hết trong các chiến dịch thi đua lực 
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lượng thanh niên luôn xứng đáng vai trò xung kích. Từ năm 

1961-1965, các tổ chức đoàn đã kết nạp gần 1.000 thanh niên 

vào Đoàn, đã giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú để Đảng bồi 

dưỡng. Có 511 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đó là 

kết quả phấn đấu tích cực của mỗi đoàn viên thanh niên, 

đồng thời cũng thể hiện sự trưởng thành của tổ chức Đoàn 

thanh niên cơ quan. 

Tuy vậy, phong trào của Đoàn thanh niên có nơi còn yếu 

và sự yếu kém còn kéo dài, chưa phát huy đầy đủ vai trò 

xung kích của Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

đơn vị. Nhiều cấp uỷ cơ sở chưa thật sự chú ý công tác thanh 

niên, còn biểu hiện thiên hướng nặng sử dụng, nhẹ bồi dưỡng 

giáo dục đối với tổ chức đoàn. Do đó, việc phát huy vai trò 

xung kích của 2.300 đoàn viên thanh niên trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ còn nhiều hạn chế. 

Việc lãnh đạo chính trị, tư tưởng, tổ chức và động viên 

thi đua yêu nước là ba khâu công tác chủ yếu của Đảng bộ 

các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh, và đó cũng là ba khâu 

của một vấn đề lãnh đạo đảm bảo công tác chuyên môn, thực 

hiện nhiệm vụ trung tâm của Đảng, hoàn thành kế hoạch của 

Nhà nước. 

Mở đầu phong trào thi đua yêu nước là chiến dịch "An - Ngãi 

quật khởi" tiếp đến chiến dịch "Lam- Trà nổi sóng", "Chào 

mừng Hồ Chủ tịch về thăm quê lần thứ hai" (12/1961), thi đua 

đuổi vượt "Duyên Hải, Đại Phong, ba nhất"… Trong xí 

nghiệp công, nông trường, cơ quan phong trào thi đua với nội 
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dung "Hợp lý hoá sản xuất, cải tiến kỹ thuật" trên quê hương 

Nghệ An là phong trào "4 biến": 

  "Biến không thành có 

 Biến khó thành dễ 

 Biến thiếu thành đủ 

 Biến cũ thành mới". 

Với các khẩu hiệu hành động cụ thể "Coi trọng sáng kiến 

nhỏ, không bỏ sáng kiến thường", "Lên án năng suất cũ, ủng 

hộ năng suất mới, tiến tới năng suất cao". Chiến dịch nối tiếp 

chiến dịch, chiến công kề tiếp chiến công, sổ vàng thành tích 

của các ban, ngành, đơn vị các cơ quan Dân Chính Đảng cấp 

tỉnh ngày một dày thêm. Hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên, 

công nhân viên các cơ quan Dân Chính Đảng, qua phong trào 

thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã đóng góp nhiều 

sáng kiến, biện pháp cải tiến kỹ thuật, tổ chức và lề lối làm 

việc, giải quyết khó khăn, vươn lên hoàn thành và hoàn thành 

vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 1961. Đã có 33 

đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch trước thời hạn. Đến 

tháng 11/1961, đã có 5 đơn vị hoàn thành kế hoạch cả năm 

trước thời hạn từ 3 đến 3,5 tháng. Năm 1962, các cơ quan 

Dân Chính Đảng cấp tỉnh có trên 2.500 lượt sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức và lề lối làm việc. Năm 1963, 

có trên 3.000 sáng kiến. Có nhiều sáng kiến đem lại giá trị 

lớn về kỹ thuật. Điển hình như cải tiến máy khuyếch đại ở Ty 

Bưu điện, dùng nước cất, chưng cất hoàng đằng của Xí 
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nghiệp Dược, dùng thuốc Nam thay thuốc Tây chữa bệnh cho 

trâu bò của Ty Nông nghiệp… 

Trên 500 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức ở Ty 

Y tế, Bệnh viện Vinh và Bệnh viện Lao đã nâng cao chất 

lượng điều trị, phòng bệnh, điều dưỡng, hạ thấp tỷ lệ tử vong, 

tăng lưu lượng dưỡng bệnh, góp phần làm cho ngành y tế 

tỉnh nhà có bước chuyển biến mạnh mẽ. 

Trong các ngành khoa học - kỹ thuật phục vụ trực tiếp 

cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng có nhiều phát 

kiến mới. Ty Nông nghiệp có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật có ý nghĩa thiết thực bảo vệ và đẩy mạnh sản xuất trồng 

trọt, chăn nuôi. Đã thử nghiệm xác định đúng mùa vụ sinh 

trưởng của một số loại cây trồng, đưa lúa Nam Ninh vào sản 

xuất đại trà trong vụ hè thu làm tăng vụ, bước đầu cho kết 

quả tốt, làm hạn chế một phần nạn thiếu đói vào giáp hạt 

tháng 8 hàng năm.  

Điểm nổi bật trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp là: Trên 

cơ sở quán triệt đường lối Đại hội Đảng lần thứ III, Nghị 

quyết lần thứ 5 của Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội 

lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh xác định rõ 

phát triển kinh tế nông nghiệp là cơ sở, giải quyết vấn đề lương 

thực là trọng tâm của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965). 

Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh đã phối hợp 

với đảng đoàn, ban cán sự và thủ trưởng chuyên môn các 

ban, ngành, đơn vị ra sức phục vụ phát triển kinh tế nông 
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nghiệp. Các ban, ngành thuộc các cơ quan Dân Chính Đảng 

cấp tỉnh đã cử hàng ngàn lượt cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ 

chủ trì và chuyên viên nghiên cứu về nông thôn bám vùng, 

bám điểm, nắm bắt đặc điểm, thuận lợi, khó khăn, những nhu 

cầu phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, chắt lọc thông 

tin, đề xuất ý kiến tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính 

tỉnh, các ngành quyết định những giải pháp thích hợp, kịp 

thời động viên khuyến khích giai cấp nông dân tập thể tỉnh 

nhà ra sức thực hiện đường lối phát triển nông nghiệp của 

Đảng. Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, các cơ sở đảng trong 

các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh tập trung lãnh đạo việc 

tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh xây dựng, 

triển khai thực hiện thành công đề án cuộc vận động cải tiến 

quản lý, cải tiến kỹ thuật, củng cố hợp tác xã nông nghiệp 

của Trung ương Đảng vào địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực 

hiện cuộc vận động cải tiến quản lý, kỹ thuật củng cố hợp tác 

xã nông nghiệp, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban 

hành chính tỉnh, sự giúp đỡ có hiệu quả của các ngành Dân 

Chính Đảng cấp tỉnh, nhất là các ngành trực tiếp phục vụ sản 

xuất nông nghiệp như: Ty Nông nghiệp, Ty Công nghiệp, Ty 

Thủy lợi, Ty Tài chính, Ban Nông thôn, Ngân hàng Nhà 

nước tỉnh, Ty Thương nghiệp đã làm cho phong trào hợp tác 

hoá của tỉnh nhà được củng cố một bước quan trọng. Quy mô 

hợp tác xã nông nghiệp được mở rộng, nhiều hợp tác xã 

chuyển lên bậc cao. Công tác quản lý hợp tác xã nông nghiệp 

về các mặt sản xuất, lao động, tài vụ được cải tiến. Đến năm 

1965, toàn tỉnh đã xây dựng được 10 nông trường quốc 
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doanh, 2.620 hợp tác xã, trong đó hợp tác xã bậc cao chiếm 

41,2%. Có đến 83,5% số hộ nông dân tham gia hợp tác xã. 

Gần 4 vạn đồng bào miền xuôi dời chuyển lên phát triển kinh 

tế nông nghiệp trung du, miền núi đã ổn định nơi ăn ở, đi vào 

sản xuất. 

Thắng lợi lớn nhất của nông nghiệp Nghệ An những năm 

1961-1965 là giải quyết được phần lớn nhu cầu về lương 

thực, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và một phần lớn 

sản phẩm cho xuất khẩu. 

Ngành thuỷ lợi đã vươn lên tham mưu cho Uỷ ban hành 

chính tỉnh ngày càng tốt về quy hoạch thuỷ lợi gắn với giao 

thông nông thôn, không chỉ cho các vùng thuộc cấp tỉnh, mà 

còn vươn tới quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng cho cả một 

số địa bàn xã. Quy hoạch không chỉ riêng thuỷ lợi, giao thông 

mà cả kiến thiết nội đồng. Ngành đã tổ chức chỉ đạo mở 

những cuộc vận động cải tiến công cụ vận chuyển xây đắp các 

công trình làm lợi cho Nhà nước, tập thể hàng trăm ngàn đồng. 

Một trong những điểm nổi bật của ngành là việc xây dựng và 

thực thi đề án xây dựng đội công trình chuyên trách làm thuỷ 

lợi của hợp tác xã, được nêu gương toàn miền Bắc. 

Cán bộ, công nhân viên ngành công nghiệp cũng đã có 

hàng ngàn sáng kiến làm lợi cho ngành và tiết kiệm được tiền 

của cho nhà nước. Nhà máy điện Vinh dùng nhiên liệu than 

cám thay cho than cốc, Công ty Vận tải ô tô tăng ca, tăng 

chuyến, giải phóng xe nhanh, liên tục trong 5 năm vượt chỉ 

tiêu kế hoạch Nhà nước. 
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Ngành thương nghiệp với khẩu hiệu hành động "Vừa 

lòng khách đến, vui lòng khách đi" đã vươn lên đảm nhiệm 

vai trò "Người nội trợ" xã hội, ra sức kinh doanh phục vụ cho 

sản xuất và đời sống nhân dân. Các mặt hàng nông sản, chủ 

yếu là thóc do thương nghiệp mua, bán hàng năm tăng đều. 

Mạng lưới mậu dịch quốc doanh, hợp tác xã mua bán được 

phát triển.  

Các ngành tài chính, tín dụng từng bước tham mưu chỉ 

đạo xây dựng và thực hiện đề án ổn định nguồn thu, tiết kiệm 

chi, phát huy hiệu quả đồng vốn phục vụ tốt nhu cầu phát 

triển kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh nhà. Hướng cho vay 

của Ngân hàng Nhà nước tập trung phục vụ xây dựng cơ sở 

hạ tầng thuỷ lợi, giao thông, chăn nuôi tập thể, khai hoang 

mở rộng diện tích canh tác và phát triển ngành nghề. 

Trong các cơ quan hành chính sự nghiệp đã hướng phong 

trào thi đua vào cải tiến công tác, cải tiến tổ chức, cải tiến lề lối 

làm việc để phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác của 

từng cán bộ, công nhân viên. Ngoài việc thường xuyên động 

viên đội ngũ cán bộ nghiên cứu bám sát chính sách, bám cơ sở, 

trăn trở suy nghĩ đề xuất ý kiến tham mưu, chỉ đạo phục vụ lãnh 

đạo, nhiều cơ quan đã có cải tiến quy mô, toàn diện về bộ máy 

và những quy chế làm việc cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. 

Tiêu biểu có các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã cải 

tiến tổ chức bộ máy cơ quan, xây dựng chế độ trách nhiệm, điều 

lệ công tác cho từng phòng, từng bộ phận, chỉnh đốn lề lối làm 

việc, giảm hội họp, giấy tờ, giảm biên chế ở cấp tỉnh, tăng cán bộ 
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cho cấp huyện. Các cơ quan Văn phòng Uỷ ban hành chính tỉnh, 

Ty Thuỷ sản, Ty Lâm nghiệp, Ty Lao động, Ty Giáo dục và Ty 

Tài chính cũng sắp xếp lại phòng ban, điều chỉnh cán bộ, giảm 

bớt sự chồng chéo trong công việc, giảm bớt khâu trung gian 

không đáng có nhằm giải quyết công việc nhanh và tốt hơn. 

Các cơ quan trong Đảng bộ thực hiện cải tiến tổ chức đã 

giảm bớt được 9 phòng, đưa 60 cán bộ gián tiếp về cơ sở trực 

tiếp chỉ đạo sản xuất ở cơ sở. Điển hình như Ty Thuỷ lợi qua 

cải tiến tổ chức đã giảm được 4 bộ phận, đưa tăng cường 30 

cán bộ về cơ sở trực tiếp sản xuất và chỉ đạo sản xuất. Bên 

cạnh việc cải tiến tổ chức bộ máy, việc bố trí cán bộ đi sâu, đi 

sát tìm hiểu sản xuất, tìm hiểu mọi mặt đời sống xã hội, cung 

cấp thông tin phục vụ lãnh đạo cũng được các ban, ngành chú 

ý tăng cường. Nhiều cơ sở đã xây dựng được lề lối làm việc 

trên tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, đề cao trách nhiệm cá 

nhân phụ trách, giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Nhờ đó, các khuynh hướng chuyên môn đơn thuần, thái độ 

bàng quan, hời hợt trong công tác được khắc phục. 

Kết quả lớn nhất của phong trào thi đua thực hiện ba cải 

tiến là trên cơ sở hợp lý hoá về tổ chức, cải tiến lề lối làm 

việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, đảng viên, 

công nhân viên, tăng cường chỉ đạo nghiệp vụ của ngành, 

hướng công tác ngành mình vào phục vụ sản xuất và đời 

sống của quần chúng, góp phần đẩy mạnh sản xuất và công 

tác, tăng hiệu suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu và của 

cải cho Nhà nước, làm cho thành phần kinh tế quốc doanh 

được củng cố, mở rộng và khẳng định vị trí chủ đạo của mình 
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trong nền kinh tế quốc dân. Mặt khác, nâng cao ý thức làm 

chủ tập thể, ý thức kỷ luật, thái độ tôn trọng của công cho 

toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên. 

Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức và lề lối 

làm việc của cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan 

Dân Chính Đảng cấp tỉnh đã đạt được trong những năm 1961-

1965 phản ảnh rõ nội dung, mục tiêu, biện pháp chỉ đạo phong 

trào thi đua yêu nước của Đảng bộ, các chi bộ, cơ sở đảng các 

cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh rất đúng đắn. Đồng thời cũng 

khẳng định tiềm năng sáng tạo của quần chúng rất to lớn, tiềm 

năng đó sẽ được thức dậy phục vụ xây dựng ngành, đơn vị. 

Trong khi nhân dân miền Bắc đang ra sức thi đua xây dựng 

chủ nghĩa xã hội thì ở miền Nam đế quốc Mỹ ráo riết tiến hành 

"Chiến tranh đặc biệt", đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng 

của nhân dân, đồng thời chúng ra sức thực hiện âm mưu phá hoại 

miền Bắc bằng nhiều thủ đoạn: tung biệt kích, gián điệp để phá 

hoại, điều tra tình hình miền Bắc, móc nối với các phần tử phản 

động, bất mãn đang nằm im ẩn mình, tung luận điệu xuyên tạc 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thống nhất đất 

nước của nhân dân ta… 

Trước tình hình đó, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp 

tỉnh đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, tổ chức cho 

các cơ sở đảng học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 12 

(12/1962), lần thứ 13 (12/1963) của Bộ Chính trị, Nghị quyết lần 

thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (3/1965), Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI (8/1963), Nghị quyết Ban 
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Thường vụ Tỉnh ủy tháng 10/01/1963, Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh  ngày 21/01/1965. Tăng cường giáo dục ý 

thức cảnh giác với địch, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, ý 

thức đấu tranh thống nhất đất nước, trách nhiệm to lớn và ý 

nghĩa quyết định thắng lợi của miền Bắc xã hội chủ nghĩa đối 

với sự nghiệp đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải 

phóng miền Nam. 

Quyết tâm giải phóng miền Nam đã được biểu hiện bằng 

hành động cụ thể của cán bộ, đảng viên, công nhân viên 

trong các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh qua các phong 

trào "An - Ngãi quật khởi", "Lam - Trà nổi sóng", "Mỗi 

người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", tham gia lao 

động xây dựng các công trình mang tên các địa danh của tỉnh 

kết nghĩa Quảng Ngãi. Một số cán bộ, đảng viên, công nhân 

viên của các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh được điều 

động vào tăng cường cho miền Nam. Các cơ sở đảng trong 

Đảng bộ đã làm tốt việc phối hợp với chuyên môn, các tổ 

chức quần chúng có kế hoạch, biện pháp động viên tư tưởng, 

làm tốt chính sách hậu phương quân đội, để các đồng chí yên 

tâm, phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ cùng đồng bào 

miền Nam trực tiếp đấu tranh với kẻ thù, giành thắng lợi trên 

chiến trường. 

Lực lượng công an nhân dân tỉnh đã cùng lực lượng quân 

đội, công an vũ trang, ngoài việc thường xuyên làm nòng cốt 

cho toàn dân thực hiện nhiệm vụ giữ vững quốc phòng - an 

ninh, còn trực tiếp tham gia phối hợp với lực lượng vũ trang 

cách mạng Lào, nhân dân các xã biên giới phía Tây truy quét 
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bọn tề, phỉ làm trong sạch địa bàn, tham gia xây dựng tuyến 

phòng thủ biên giới và bờ biển chống lại các thủ đoạn của 

bọn biệt kích, gián điệp tìm cách thâm nhập địa bàn. Các vụ 

biệt kích, thổ phỉ xâm nhập vào huyện Kỳ Sơn tháng 

11/1963, tháng 7/1964; vào đảo Ngư tháng 8/1964 đều bị 

phát hiện kịp thời và trừng trị đích đáng nhờ tinh thần cảnh 

giác cao của quần chúng nhân dân và ý thức sẵn sàng chiến 

đấu của lực lượng vũ trang, công an nhân dân tỉnh nhà. 

Đêm 04/6/1964, Tập đoàn Giôn-xơn dựng lên "Sự kiện 

Vịnh Bắc Bộ", viện lý do là tàu hải quân của chúng bị ta tấn 

công và tuyên bố đánh trả đũa. 

Ngày 05/8/1964, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ra lệnh 

cho lực lượng không quân mang bom, đạn đánh phá một số 

mục tiêu trọng điểm quân sự, kinh tế, văn hoá - xã hội miền 

Bắc nước ta. 

Tại Nghệ An, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 05/8/1964, đế 

quốc Mỹ cho nhiều tốp máy bay phản lực đánh phá thành 

phố Vinh, Kho xăng dầu Vinh - Bến Thuỷ và cảng Cửa Hội. 

Tại những địa điểm bị địch bắn phá, các lực lượng ba thứ 

quân đã bố trí sẵn sàng và đã đánh trả quyết liệt ngay từ trận 

đầu. Các đội tự vệ Nhà máy Điện Vinh, Nhà máy Xay, 

Trường Đại học Sư phạm Vinh chiếm lĩnh địa hình thuận lợi 

dùng súng máy, súng trường kịp thời phối hợp với bộ đội 

pháo phòng không đánh trả địch. Khắp nơi trong thành phố 

Vinh và vùng phụ cận, dù trong hay ngoài công sự, hễ có 

súng trong tay là nhằm vào máy bay kẻ thù, chờ chúng lọt 

vào tầm bắn là sẵn sàng nhả đạn. Anh chị em tự vệ Nhà máy 
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Gỗ, Kho xăng dầu, Công ty Xây dựng Vinh không có súng 

cũng không sợ hiểm nguy của lửa khói, đạn bom lao vào tiếp 

đạn, tải thương, củng cố công sự. Công an, tự vệ phối hợp 

cùng nhân dân tích cực, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo 

vệ an ninh trật tự địa bàn, tính mạng và tài sản của nhà nước 

và nhân dân. 

Ngay những đợt đánh trả địch đầu tiên, quân và dân 

thành phố Vinh đã bắn rơi một máy bay phản lực của giặc. 

Đây là chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi đầu tiên trên miền Bắc. 

Với chiến công xuất sắc đó, ngày 07/8/1964, quân và dân 

tỉnh nhà được Bác Hồ biểu dương, khen ngợi và căn dặn chỉ 

bảo những điều cần phải khắc phục trong những trận chiến 

đấu mới. Đây cũng là chiến công đầu xuất sắc của quân dân 

Nghệ An, mốc lịch sử mở màn cho cuộc chiến đấu và chiến 

thắng của quân dân miền Bắc nói chung và quân dân Nghệ 

An nói riêng trong chống lại chiến tranh phá hoại miền Bắc 

bằng không quân của đế quốc Mỹ. 

Bước sang năm 1965, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá 

Nghệ An ngày càng ác liệt. Nhưng với lực lượng đã được 

chuẩn bị tốt, các đơn vị chiến đấu của ta, từ biên giới đến hải 

đảo, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi 

biến căm thù thành sức mạnh, luôn cảnh giác, kịp thời trừng 

trị đích đáng những hành động leo thang chiến tranh của 

chúng. Nét nổi bật của lực lượng chiến đấu Nghệ An là càng 

đánh càng mạnh, càng giành thắng lợi lớn, số máy bay Mỹ bị 

bắn hạ trên đất Nghệ An tăng nhanh theo nhịp độ leo thang 

chiến tranh của chúng. 
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Trong năm 1965, ta đã đánh trả hàng ngàn trận với không 

quân, hải quân Mỹ, bắn rơi 165 máy bay các loại của chúng, 

bắt sống nhiều giặc lái, bảo vệ được các công trình kinh tế 

trọng điểm, bảo đảm được giao thông vận tải, hạn chế được 

tổn thất tính mạng và tài sản của nhân dân. 

Cùng với việc xây dựng lực lượng chiến đấu, phục vụ 

chiến đấu, tỉnh luôn chăm lo chỉ đạo các cấp các ngành xây 

dựng, chuẩn bị lực lượng mọi mặt sẵn sàng chi viện chiến 

trường. Nhiệm vụ phát triển lực lượng chiến đấu tại chỗ và 

chi viện cho các chiến trường được các cấp, các ngành chấp 

hành nghiêm chỉnh.  

Song song với lãnh đạo, các cơ quan Dân Chính Đảng 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng chiến đấu tại chỗ và 

chi viện các chiến trường theo chủ trương chung của Tỉnh uỷ, 

Đảng bộ còn phối hợp với thủ trưởng chuyên môn, đảng 

đoàn, ban cán sự các ngành tham mưu cho Uỷ ban hành 

chính tỉnh xây dựng và chỉ đạo thực hiện đề án phòng không 

nhân dân. Hàng vạn hầm trú ẩn, hàng ngàn km hào phòng 

không được các cấp, các ngành và nhân dân xây dựng. Đến 

cuối quý III năm 1965, các cơ quan của Đảng, chính quyền, 

đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị của Trung ương ở Vinh đã được 

sơ tán về các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh 

Chương... Các nhà máy xí nghiệp ở vùng trọng điểm cũng 

hoàn thành cơ bản việc di chuyển máy móc, thiết bị kỹ thuật 

về các địa điểm an toàn để sớm ổn định đi vào sản xuất. Việc 

di chuyển khẩn trương, chu đáo cả người, tài liệu, thiết bị 
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máy móc, vượt qua bom đạn Mỹ, trong điều kiện thời tiết 

khắc nghiệt, khó khăn thiếu thốn về đời sống tới địa điểm 

mới an toàn, sớm ổn định đi vào hoạt động là một thành tích 

to lớn của cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan 

Dân Chính Đảng cấp tỉnh. 

Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) 

nhằm bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 

nghĩa xã hội, đồng thời tiếp tục hoàn thành cải tạo xã hội chủ 

nghĩa, củng cố hoàn thiện quan hệ sản xuất mới. Kế hoạch 

này trên thực tế chỉ được thực hiện đến hết năm 1964. Trong 

4 năm (1961-1964) giá trị sản lượng công nghiệp Nghệ An 

tăng. Mức độ tăng không cao nhưng công nghiệp bắt đầu 

phát triển về chất. Trong khi ưu tiên phát triển công nghiệp, 

nông nghiệp vẫn được coi là mặt trận hàng đầu, là cơ sở để 

phát triển công nghiệp. Hợp tác xã và nông trường quốc 

doanh được củng cố.  

Sự tăng trưởng của Nghệ An trong kế hoạch 5 năm đầu 

tiên còn thấp so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhưng 

đây là thời kỳ các nhu cầu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu 

dùng thiết yếu của nhân dân được đáp ứng một phần quan 

trọng, đời sống nhân dân đã nâng lên một bước. Đó là thành 

tựu rất đáng tự hào của nhân dân Nghệ An, trong đó có phần 

đóng góp xứng đáng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên 

các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. 

Chặng đường 10 năm (1955-1965) kể từ khi thành lập 

Đảng bộ tuy rất ngắn và nhiều biến động nhưng đã để lại 

những dấu ấn không thể nào quên. 
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Đây là thời kỳ đi vào xây dựng Đảng bộ trên cơ sở kế 

thừa những kinh nghiệm thành công và chưa thành công của 

các tổ chức tiền thân là liên chi đã hình thành và hoạt động 

trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Là thời 

kỳ với những tìm tòi, thể nghiệm mô hình cơ cấu tổ chức, 

phương thức hoạt động phù hợp với những đặc điểm, đặc thù 

của tổ chức Đảng ở các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp 

tỉnh, các cơ quan chuyên môn và các tổ chức kinh tế của tỉnh. 

Là thời kỳ Đảng bộ không ngừng vươn lên tự củng cố và 

khẳng định mình, không chỉ đơn thuần làm công tác đảng vụ, 

mà đã vươn lên thực hiện có kết quả nhiều mặt công tác góp 

phần tích cực cùng Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà tập trung giải 

quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp chưa có tiền lệ 

trong lịch sử. Đó là thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh và 

thiên tai, tiến hành cải cách ruộng đất và cải tạo xã hội chủ 

nghĩa, thực hiện nghĩa vụ hậu phương đối với chiến trường 

miền Nam, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 

chủ nghĩa xã hội trên quê hương Nghệ An, tạo tiền đề về vật 

chất, tinh thần để nhân dân tỉnh nhà chuẩn bị bước vào một 

thời kỳ gay go, ác liệt gấp bội, đòi hỏi phải có những nỗ lực 

vượt bậc để đảm đương trách nhiệm vừa là tiền tuyến của hậu 

phương miền Bắc vừa là hậu phương của tiền tuyến miền 

Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng 

gian khổ nhưng anh hùng và vẻ vang của dân tộc. 
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Chương III 

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG  

TRONG GIAI ĐOẠN CHỐNG CHIẾN TRANH     

CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1966-1975) 

Bước sang năm 1966, sau một năm trực tiếp chống chiến 

tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ, 

quân dân Nghệ An đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Cán 

bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan Dân Chính Đảng nói 

riêng, nhân dân tỉnh nhà nói chung càng thêm tin tưởng vào sự 

lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Bác Hồ, ra sức 

hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, chiến đấu, 

phục vụ chiến đấu góp phần bảo vệ, xây dựng quê hương. 

Từ đầu năm 1966, do bị thất bại nặng nề về chính trị, 

quân sự trên hai miền Nam, Bắc nước ta, đế quốc Mỹ đã liều 

lĩnh dùng không quân, hải quân ném bom, bắn phá mở rộng 

ra hầu hết các tỉnh miền Bắc nước ta. 

Nghệ An là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, là hậu 

phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, giặc Mỹ đã 

dùng không quân, hải quân đánh phá ngày càng quyết liệt, với 

những thủ đoạn mới thâm độc hơn. Năm 1967 chúng dùng 

không quân, hải quân đánh phá các mục tiêu trên đất Nghệ An 

gấp 10 lần so với năm 1965. 

Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ An thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ở các cơ quan đầu ngành cấp 

tỉnh trong điều kiện địch đánh phá ngày càng ác liệt, bên 
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cạnh các thuận lợi là có đường lối kháng chiến đúng đắn của 

Đảng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, còn có 

những khó khăn nổi lên như: Nhiệm vụ chính trị của Đảng 

bộ, chi bộ cơ sở khác nhau, các đảng bộ cơ sở thuộc đơn vị 

hành chính sự nghiệp có trách nhiệm lãnh đạo chính trị, tư 

tưởng, một số đảng bộ, chi bộ cơ sở khác có trách nhiệm lãnh 

đạo toàn diện, hoặc trong một đảng bộ cơ sở hành chính sự 

nghiệp lại có chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện. Mối 

quan hệ giữa các đảng bộ, chi bộ cơ sở là bình đẳng, nhưng 

cương vị chuyên môn, quyền hạn cao thấp khác nhau. Đảng 

bộ có 16 ty, dưới các ty là 14 công ty; có 11 cơ quan có 

quyền hạn cao hơn hoặc ngang ty... là nơi tập hợp nhiều cán 

bộ, đảng viên từ lãnh đạo, chỉ đạo toàn tỉnh, toàn ngành đến 

đảng viên là nhân viên phục vụ. Có đảng viên trình độ 

chuyên môn là bác sỹ, kỹ sư, có đảng viên trình độ văn hoá ở 

cấp một và chưa qua đào tạo một lớp chuyên môn, kỹ thuật 

nào. Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng với trọng trách chăm 

lo công tác xây dựng Đảng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 

Tỉnh uỷ, không có tổ chức chuyên môn, tổ chức quần chúng 

(trừ Đoàn thanh niên lao động) ngang cấp như ở cấp huyện 

hoặc các công, nông trường, xí nghiệp; ở mỗi đơn vị có hai 

hệ thống lãnh đạo: Đảng đoàn, ban cán sự đảng chịu trách 

nhiệm trước Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong toàn 

ngành, đảng ủy, chi ủy cơ sở dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 

Đảng ủy cơ quan Dân Chính Đảng chuyên trách làm công tác 

xây dựng Đảng trong phạm vi cơ quan. Cán bộ lãnh đạo của 
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đảng ủy, chi ủy cơ sở đều là kiêm chức. Thực hiện chủ 

trương của Tỉnh ủy chuyển mọi hoạt động của nhân dân tỉnh 

nhà sang thời chiến, cơ quan các ban, ngành đóng tập trung ở 

thành phố nay sơ tán về nông thôn và phải nhiều lần dời 

chuyển vị trí sơ tán, các cơ sở đảng đóng rải hầu khắp các 

huyện trong tỉnh, một số đơn vị hoạt động ở vùng biên giới, 

hải đảo và cả ngoại tỉnh. Số lượng đảng viên, cán bộ, công 

nhân viên ở các cơ quan Dân Chính Đảng tăng nhanh. Địch 

đánh phá ác liệt, công tác đột xuất diễn ra liên tục làm cho các 

ban, ngành phải luôn điều chỉnh kế hoạch công tác. Mặt khác 

thiên tai thường xuyên đe dọa, hạn hán, lụt, bão diễn ra liên 

miên, mùa màng thất bát, đời sống cán bộ, công nhân viên và 

nhân dân thiếu thốn, khó khăn. Tư tưởng cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đối với cán bộ, 

công nhân viên các đơn vị công tác ở những nơi trọng điểm, địch 

thường xuyên tập trung lực lượng đánh phá ác liệt như các điểm 

nút giao thông, bến phà, kho, trạm... Tại các trọng điểm này cán 

bộ, đảng viên, công nhân viên đối phó với bom đạn của địch để 

bảo vệ tính mạng của mình và tài sản nhà nước diễn ra căng 

thẳng từng giờ, từng ngày và phải kéo dài triền miên hàng năm. 

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ý chí của cán bộ, công nhân 

viên công tác tại đây phải thực sự sẵn sàng "Quyết tử cho Tổ 

quốc quyết sinh". 

Nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trước hết là Ban 

Chấp hành Đảng bộ phải lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng 

trong toàn Đảng bộ làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động 
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viên mọi cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan Dân 

Chính Đảng thực hiện công tác chuyên môn đạt hiệu quả, 

chất lượng cao nhất theo đúng đường lối chủ trương của 

Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần cùng quân, dân cả tỉnh 

giành thắng lợi trong nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu, 

đồng thời bảo đảm công tác củng cố tổ chức đảng vững 

mạnh, quản lý đảng viên và làm tốt công tác phát triển đảng 

viên mới, tăng cường lực lượng của Đảng. 

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, công tác 

của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, chuyên môn của các ban 

ngành cấp tỉnh, sự cưu mang, giúp đỡ của nhân dân các địa 

phương trong tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân 

Chính Đảng đã vươn lên khắc phục mọi khó khăn do địch 

họa, thiên tai gây ra, chủ động và ráo riết chỉ đạo các tổ chức 

cơ sở đảng thực hiện một cách quyết liệt việc phổ biến những 

chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp, chỉ tiêu, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, của tỉnh; nhiệm vụ 

chuyên môn của các ban, ngành tới hầu hết cán bộ, đảng 

viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ kịp thời, đầy đủ. 

Định kỳ hàng tháng phổ biến những thông tin thời sự về 

thành tích đánh giặc, sản xuất, công tác trong ngành, trong 

tỉnh và cả nước làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên 

trong Đảng bộ quán triệt ngày càng sâu sắc các quan điểm 

đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng, nhiệm 

vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, lời kêu gọi "Đồng 

bào, chiến sĩ cả nước kiên trì và quyết tâm đánh thắng giặc 
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Mỹ xâm lược" (17/7/1966) của Bác Hồ. Bằng nhiều cách 

giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên hiểu rõ bản chất và 

những tội ác tày trời của đế quốc Mỹ đối với nhân dân cả 

nước ta nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng. Phát động 

mọi người trong các cơ quan củng cố lòng căm thù giặc Mỹ 

xâm lược và bè lũ tay sai của chúng một cách sâu sắc. Động 

viên cán bộ, công nhân viên giữ vững và phát huy truyền 

thống đoàn kết, đấu tranh cách mạng của quê hương Xô viết - 

Nghệ Tĩnh, củng cố niềm tin tưởng vào sự tất thắng của công 

cuộc chống Mỹ cứu nước do Đảng ta lãnh đạo, nhân dân cả 

dân tộc ta thực hiện. 

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị của Đảng bộ được 

kết hợp chặt chẽ với công tác tổ chức. Ngày 23/01/1967, 

Tỉnh ủy có Quyết định 29-NQ/TU, về việc tách Đảng bộ cơ 

quan Dân Chính Đảng thành 5 đảng bộ khối như sau: 

1- Đảng bộ Dân Chính Đảng(1) 

2- Đảng bộ Khối Công nghiệp 

3- Đảng bộ Khối Nông nghiệp 

4- Đảng bộ Khối Tài chính thương nghiệp 

5- Đảng bộ Khối Văn xã 

Chủ trương của Tỉnh ủy tách Đảng bộ cơ quan Dân 

Chính Đảng thành 5 đảng bộ khối lúc này là đúng đắn, kịp 

                                           
(1) Trích Nghị quyết 29 của Tỉnh ủy. Hồ sơ 423, lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy. 
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thời, hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết lần thứ 11 

(3/1965) của Trung ương Đảng về "Chuyển hướng công tác 

tư tưởng, tổ chức cho phù hợp với tình hình đất nước có 

chiến tranh". 

Sau khi có quyết định thành lập các đảng bộ khối, Tỉnh 

ủy chỉ đạo sát công tác chuẩn bị đại hội để kiện toàn sự lãnh 

đạo của các khối. Đồng thời với công tác chuẩn bị đại hội 

đảng bộ khối, ban chấp hành lâm thời các khối tích cực chỉ 

đạo các cơ sở đảng đại hội kiện toàn đảng bộ, chi bộ cơ sở. 

Nội dung đại hội cơ sở đảng tập trung đánh giá, bổ sung kế 

hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng cơ sở đảng, đảng 

viên theo yêu cầu 4 tốt trong hai năm (1967-1968), được 

Đảng bộ Dân Chính Đảng cụ thể hoá phù hợp với hoạt động 

của các loại hình cơ sở đảng. 

Đồng thời với cụ thể hoá yêu cầu 4 tốt cho từng loại hình 

chi bộ, để cuộc vận động xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng 

viên 4 tốt đạt kết quả cao, các khối còn chỉ đạo các cơ sở 

đảng quán triệt và thực hiện đúng phương châm cuộc vận 

động của Trung ương Đảng đề ra là: 

"1- Thông qua đấu tranh thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

Đảng trong từng thời gian (qua việc thực hiện kế hoạch sản 

xuất, công tác của cuộc vận động lớn, qua các phong trào thi 

đua của quần chúng, qua chiến đấu...) mà tiến hành xây dựng 

chi bộ, đảng bộ; đồng thời coi trọng việc tổ chức học tập, 

giáo dục nâng cao trình độ về mọi mặt của đảng viên mà cải 

tiến sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ. 
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2- Phải đặt lên hàng đầu yêu cầu xây dựng đảng bộ, chi 

bộ về chính trị, tư tưởng, đồng thời coi trọng xây dựng, củng 

cố tổ chức, củng cố vai trò hạt nhân lãnh đạo, nâng cao trình 

độ văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ cho đảng viên. 

3- Coi trọng việc bồi dưỡng, phát huy các điển hình tốt 

(toàn diện và từng mặt), đồng thời phải chỉ đạo, giúp đỡ đảng 

viên, chi bộ kém"(1). 

Công tác chỉ đạo các cơ sở đảng đại hội và việc chuẩn bị 

đại hội các đảng bộ khối được tiến hành nhịp nhàng nên hầu hết 

các đảng bộ khối đến cuối quý I năm 1967 đã hoàn thành kế 

hoạch chuẩn bị đại hội đúng quy định với chỉ đạo của Tỉnh ủy. 

Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 5 năm 1967, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Dân Chính Đảng lần thứ VI được tổ chức tại Hội 

trường xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. 

Đại hội đã tập trung đánh giá ưu, khuyết điểm của Đảng 

bộ trong nhiệm kỳ 1963-1967. Đại hội đã quyết định phương 

hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới là: "Kiên định lập trường 

giai cấp công nhân, bồi dưỡng lập trường Cộng sản chủ nghĩa, 

tinh thần triệt để cách mạng, bồi dưỡng ý chí chiến đấu cho độc 

lập tự do của dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xả thân cứu nước, 

nâng cao cảnh giác cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng 

tư tưởng tiến công liên tục, tự lực tự cường, khẩn trương, dũng 

cảm, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; Khắc phục tư 

                                           
(1) Hướng dẫn tổng kết và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng cơ sở 

đảng, đảng viên theo yêu cầu 4 tốt. Tr. 20. Hồ sơ lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy. 
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tưởng hữu khuynh và mọi biểu hiện tư tưởng chủ nghĩa cá 

nhân, cầu an, ngại khó, ngại phấn đấu gian khổ, thiếu tinh thần 

trách nhiệm, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, tính toán cá nhân, suy 

bì đãi ngộ; phát huy dân chủ nội bộ, đẩy mạnh phê bình và tự 

phê bình, tăng cường đoàn kết nhất trí; ra sức cải tiến tổ chức, 

cải tiến tác phong lề lối làm việc, nâng cao trình độ quản lý kinh 

tế, tài chính, nghiệp vụ chuyên môn, chống quan liêu mệnh 

lệnh, tư lợi; quyết tâm xây dựng chi bộ 4 tốt, tích cực giành 

thắng lợi cao nhất trên mặt trận sản xuất, chiến đấu, đời sống và 

mọi công tác khác góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt 

mức kế hoạch Nhà nước năm 1968, góp phần xây dựng Nghệ 

An thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt..."(1).  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng 

chí. 

Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Võ Trọng Cư giữ chức 

Bí thư. 

Đại hội đã quyết định phát động đợt thi đua ngắn từ ngày 

05/5/1967 đến ngày 02/9/1967, với nội dung gồm: 

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước 

quý II năm 1967 và chuẩn bị tốt để thực hiện kế hoạch sản 

xuất 6 tháng cuối năm 1967, kết hợp thi đua cải tiến tổ chức, 

lề lối làm việc, tăng năng suất lao động, tiết kiệm, bảo đảm 

giờ công, ngày công cao trong cơ quan. 

                                           
(1) Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối, Hồ sơ 423, lưu tại Văn phòng Tỉnh uỷ.  
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- Đẩy mạnh công tác sản xuất, tiết kiệm trong cơ quan để 

cải thiện sinh hoạt, chăm lo đời sống cho công nhân viên. 

- Triển khai tốt công tác phòng không nhân dân, quân sự 

hoá cơ quan, làm tốt công tác dân quân tự vệ, chuẩn bị đầy 

đủ về tư tưởng tổ chức để đối phó với mọi tình huống có thể 

xảy ra. 

- Phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh, gây dựng 

phong trào văn hoá văn nghệ vui khoẻ, phấn khởi lành mạnh 

tự giác hoàn thành tốt mọi công việc"(1). 

Những quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng 

Đảng của Đại hội đã bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng 

bộ. Phong trào thi đua vượt khó, phấn đấu hoàn thành kế 

hoạch Nhà nước năm 1967 của cán bộ, đảng viên, công nhân 

viên diễn ra sôi nổi. Nhờ đó, những tháng cuối năm 1967 và 

quý I năm 1968 mặc dù địch tăng cường đánh phá nhưng hầu 

hết các cơ quan đều vượt lên hoàn thành kế hoạch Nhà nước. 

Những tháng còn lại của năm 1968, trên địa bàn Nghệ An 

máy bay, tàu chiến Mỹ đã dùng bom đạn biến nhiều trọng 

điểm giao thông thành những "Toạ độ lửa". Nhiều xóm thôn 

bị bom đạn của chúng đốt trụi như các xứ đạo Vạn Lộc, Quy 

Chính thuộc 2 xã Nam Lộc, Vân Diên (Nam Đàn). Thành 

phố Vinh bị tàn phá chỉ còn là đống gạch vụn, nhiều công 

trình kinh tế quan trọng như cầu cống, đập nước, nhà thương, 

trường học... bị phá hoại. Vào những thời điểm địch đánh phá 

                                           
(1) Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối, Hồ sơ 423, lưu tại Văn phòng Tỉnh uỷ.  
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cực kỳ dã man đó, chúng đã làm cho không ít đồng bào, 

chiến sĩ tổn thất về tính mạng, trong đó có bản thân và gia 

đình một số cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan 

Dân Chính Đảng. 

Đối phó với thủ đoạn ném bom "hạn chế" của đế quốc 

Mỹ, Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng đã chủ trương 

chỉ đạo các cơ sở đảng: Coi công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nhằm kịp thời 

hướng dẫn, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ 

quan Dân Chính Đảng phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng, luôn vững vàng trên tư thế của người chiến 

thắng, đoàn kết một lòng, vươn lên khắc phục mọi khó khăn, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. 

Thực hiện chủ trương trên, ngoài việc đẩy mạnh việc 

thường xuyên giáo dục đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, trước mắt tập trung làm quán triệt phương 

hướng công tác xây dựng Đảng của Đại hội Đảng bộ khối 

(5/1967), Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá 7 về 

"nhiệm vụ cấp bách trước mắt" (5/1968), đồng thời các cơ sở 

đảng coi trọng việc tổ chức học tập các điển hình tiên tiến, 

trong chiến tranh ác liệt vẫn ngoan cường bám đất, bám dân, 

bám nhiệm vụ được giao, nêu cao cảnh giác cách mạng, tích 

cực xây dựng, củng cố lực lượng, chủ động phòng tránh, 

đánh giặc, đẩy mạnh sản xuất như: cán bộ, nhân dân xã Hưng 

Dũng; cán bộ, công nhân viên Cửa hàng ăn uống Ngã sáu 

(thành phố Vinh); tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty 
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Xăng dầu Nghệ Tĩnh... Học tập gương chiến đấu hy sinh lẫm 

liệt trước quân thù của Nguyễn Văn Trỗi qua tác phẩm "Sống 

như anh", người phụ nữ dũng cảm trong chiến đấu diệt thù, 

đảm đang chăm lo việc nhà Nguyễn Thị Út, qua tác phẩm 

"Người mẹ cầm súng"... Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

được các tổ chức cơ sở đảng tiến hành tích cực, thường 

xuyên với hình thức phong phú, từ thấp đến cao, cho tất cả 

các đối tượng, nhất là các đối tượng làm nhiệm vụ trực tiếp 

sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở những trọng điểm 

địch thường đánh phá. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của các tổ chức cơ 

sở đảng trong toàn Đảng bộ Dân Chính Đảng đã đóng vai trò 

trọng yếu, giúp cho hầu hết cán bộ, đảng viên, công nhân 

viên các cơ quan từng bước nhận thức rõ bản chất cách 

mạng, khoa học của đường lối kháng chiến của Đảng để ra 

sức bảo vệ và thực hiện. Nhận thức sâu sắc về thủ đoạn mới 

thâm độc của kẻ thù, hướng dẫn thống nhất hành động góp 

sức, góp trí cùng quân dân cả tỉnh từng bước đập tan âm mưu 

xảo quyệt của chúng. Đồng thời phê phán, sửa chữa những 

biểu hiện sa sút ý chí chiến đấu, sợ gian khổ hy sinh, thoái 

thác nhiệm vụ trong tổ chức đảng và ngoài quần chúng. Duy 

trì, đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động xây dựng tổ chức 

cơ sở đảng, đảng viên 4 tốt, phong trào thi đua "Sản xuất 

giỏi, chiến đấu giỏi" trong tất cả các cơ quan, ban, ngành, 

phong trào "Ba sẵn sàng" trong thanh niên, "Ba đảm đang" 

trong phụ nữ... Trong chiến tranh ác liệt cán bộ, đảng viên 
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của Đảng bộ vẫn luôn giữ vững vai trò gương mẫu, sẵn sàng 

nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện khi cơ 

quan yêu cầu. 

Trên cơ sở nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, nâng cao 

tinh thần trách nhiệm, nên chất lượng, hiệu quả công tác 

chuyên môn những năm 1966-1968 có những tiến bộ mới; kể 

cả cơ quan đảng, cơ quan chính quyền, ty, ban, ngành cấp 

tỉnh và các cơ quan đoàn thể nhân dân cũng như các cơ quan 

đơn vị sự nghiệp, kể cả hầu hết cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, các 

chuyên viên nghiên cứu trên các lĩnh vực, đến đội ngũ công 

nhân viên phục vụ như cấp dưỡng, văn thư, đánh máy. 

Điều nổi bật của kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là: 

Đảng bộ đã phối hợp với đảng đoàn, cán sự chuyên môn các ban, 

ngành huy động được công sức, trí tuệ của cán bộ, đảng viên, 

công nhân viên các cơ quan nâng cao chất lượng công tác tham 

mưu, góp phần đắc lực giúp Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh 

sớm kết luận đúng tình hình mọi mặt của tỉnh nhà. Xây dựng chỉ 

đạo thực hiện đề án đẩy mạnh chuyển hướng kinh tế và mọi mặt 

đời sống nhân dân sang thời chiến, theo tinh thần Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ 11, 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá 

III), ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương (Khoá III) với 

Đảng bộ Nghệ An (6/1965). 

"Quyết tâm tiếp tục xây dựng Nghệ An theo hướng xã hội 

chủ nghĩa, kết hợp chặt chẽ hơn nữa xây dựng kinh tế với 

củng cố và tăng cường quốc phòng; phải vừa sản xuất, vừa 
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chiến đấu kiên quyết đánh bại chiến tranh phá hoại của 

không quân và hải quân Mỹ, bảo vệ vững chắc Nghệ An, bảo 

vệ miền Bắc, đồng thời ra sức tăng cường lực lượng cho tiền 

tuyến miền Nam, cùng với miền Nam và cả nước đánh thắng 

chiến tranh xâm lược của Mỹ và tay sai, giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước". 

Hầu hết các ban, ngành tiếp tục tham mưu bổ sung cho 

Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh quyết định kế hoạch phát 

triển ngành, kế hoạch thực hiện các cuộc vận động cách 

mạng lớn trong toàn tỉnh phù hợp với thời chiến như: Kế 

hoạch tăng cường công tác phòng tránh đánh giặc; xây dựng 

và bảo vệ cở sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, công nghiệp địa phương đảm bảo hậu cần tại chỗ; 

phương châm biện pháp... đảm bảo giao thông vận tải chi 

viện chiến trường và cung cấp nội địa phục vụ sản xuất, 

chiến đấu và đời sống nhân dân, các chính sách huy động và 

bồi dưỡng sức dân...  

Công tác tổ chức chỉ đạo được cải tiến, bám sát nhiệm vụ 

chính trị, bám sát cơ sở. Trong chỉ đạo được phân công cụ 

thể cả về nội dung, địa bàn và thời gian nên trách nhiệm cán 

bộ chỉ đạo được đề cao, đồng thời cơ quan quản lý được cán 

bộ. Nhờ vậy hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn đạt 

được tốt hơn như: Ty Công an, Ty Nông nghiệp, Ty Công 

nghiệp, Ty Nông trường, Ty Thuỷ lợi, Ty Y tế, Ty Thương 

nghiệp, Công ty Xây dựng Thuỷ lợi, Công ty Vật tư nông 

nghiệp, Công ty Ăn uống, Công ty Thực phẩm, Xăng dầu 
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Nghệ Tĩnh, Liên hiệp công đoàn, Muối cấp I, Ty Tài chính, 

Ngân hàng, cơ quan Tỉnh ủy, cơ quan Ủy ban hành chính 

tỉnh. Các cơ quan đã chú ý tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc 

thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch được giao ở 

cơ sở, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua, 

phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Coi 

trọng chỉ đạo sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của cơ sở, chăm lo bồi dưỡng điển hình từng mặt và 

toàn diện, tích cực nhân rộng điển hình, hướng về cơ sở, 

phục vụ cơ sở tốt hay xấu trở thành một trong những tiêu chí 

đánh giá phẩm chất cán bộ chỉ đạo của Đảng bộ Dân Chính 

Đảng Nghệ An. Bất chấp những khó khăn của chiến tranh 

phá hoại do đế quốc Mỹ gây ra, những hoạt động của các tổ 

chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên 

trong Đảng bộ Dân Chính Đảng vẫn giữ được ổn định và đã 

góp phần quan trọng vào thành tích của nhân dân tỉnh nhà 

trong thực hiện hai nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu. 

Về kinh tế, trước hết là sản xuất nông nghiệp: trong 

những năm 1966-1968, nhờ củng cố và cải tiến quản lý hợp 

tác xã nông nghiệp, trang bị thêm cơ sở vật chất kỹ thuật, tập 

trung đầu tư vốn, phát động rộng khắp phong trào thi đua làm 

thủy lợi, cải tiến nông cụ, cải tạo giống, chuyển vụ, tăng vụ... 

sản phẩm lương thực thực phẩm làm ra cơ bản đủ cung cấp 

cho nhân dân và bộ đội. Trên cả hai mặt sản xuất và chiến 

đấu, hợp tác xã nông nghiệp vừa đảm bảo lương thực cho 

tỉnh, vừa tổ chức tốt việc phòng tránh, chiến đấu đánh giặc 

tại chỗ bảo vệ xóm làng, đồng thời động viên thanh niên cả 
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nam và nữ tòng quân đánh giặc và phục vụ chiến trường. 

2.100 hợp tác xã nông nghiệp ở Nghệ An thực sự trở thành 

pháo đài kháng chiến xây dựng, bảo vệ quê hương. 

Về công nghiệp: Di chuyển, sơ tán một số nhà máy lớn 

như Nhà máy điện, Nhà máy đường, Nhà máy cơ khí... 

nhưng công nghiệp địa phương được đầu tư phát triển. Do 

duy trì và phát triển công nghiệp địa phương trong thời chiến 

đúng hướng, hàng loạt máy công nghiệp và chế biến nông 

sản cũng như công cụ cải tiến cầm tay ra đời. So với trước 

chiến tranh, sản xuất than tăng gấp 3 lần, thuốc chữa bệnh 

tăng gấp 5 lần. Giá trị sản lượng ngành cơ khí tăng 78%, 

phân bón, hoá chất tăng 110%, chế biến gỗ tăng 11%. Nghề 

đánh bắt cá được duy trì, sản xuất muối đạt năng suất bình 

quân cao dẫn đầu toàn miền Bắc 

Cùng với kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, các ngành 

khác cũng có những bước tiến quan trọng, ngành thương 

nghiệp, tài chính, ngân hàng, y tế... đã chuyển hướng mau lẹ 

phương thức phục vụ người sản xuất và tiêu dùng theo từng 

khu vực công nhân viên chức hoặc khu vực hợp tác xã.  

Công tác đảm bảo giao thông, vận tải chi viện chiến 

trường, phục vụ nội địa sản xuất, chiến đấu là "nhiệm vụ 

trung tâm số một của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An". Đội 

ngũ chuyên nghiệp được tăng cường lực lượng gấp 5 lần so 

với thời bình. Ngoài lực lượng chuyên nghiệp làm chủ lực, 

còn có lực lượng hùng hậu của nhân dân các địa phương 

tham gia. Với phương châm phá thế độc tuyến, độc điểm, với 
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quyết tâm "địch phá một, ta làm mười", "xe chưa qua, nhà 

không tiếc", "địch phá, ta sửa ta đi", các lực lượng giao 

thông, thanh niên xung phong và nhân dân tỉnh nhà đã nhanh 

chóng tạo nên hệ thống đường tránh, đường xế, đường nghi 

binh, các điểm vượt sông mới để tránh ách tắc. Phương tiện vận 

tải vào các thời kỳ đầu chiến tranh rất mỏng, lại bị địch đánh 

phá hư hỏng một số lượng đáng kể. Khắc phục tình trạng đó, 

tỉnh một mặt đề nghị các ngành trung ương giúp đỡ, bổ sung, 

mặt khác với quan điểm "tự lực cánh sinh là chính", tỉnh ưu tiên 

tiền vốn, kỹ thuật và vật liệu cho các địa phương sản xuất 

phương tiện. Mặc dù không quân, hải quân Mỹ ném bom bắn 

phá, ngăn chặn giao thông ngày càng quyết liệt, nhất là thời kỳ 

ném bom "hạn chế", nhưng sức mạnh "chiến tranh nhân dân", 

"giao thông nhân dân", "vận tải nhân dân" là vô địch. Bất chấp 

ngăn chặn của bom đạn kẻ thù, nhân dân Nghệ An cùng nhân 

dân miền Bắc đã làm tốt công tác đảm bảo giao thông vận tải, 

chi viện kịp thời và đầy đủ sức người, sức của cho tiền tuyến 

miền Nam trong những năm 1966-1968. 

Trên lĩnh vực chiến đấu đã đóng góp 30.551 thanh niên 

nam nữ vào quân đội, thanh niên xung phong trực tiếp chiến 

đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường cả nước. Tỉnh 

thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng cả bộ đội địa 

phương và dân quân du kích, cả con người và trang bị vũ khí 

kỹ thuật, trình độ tổ chức độc lập chiến đấu cũng như hợp 

đồng chiến đấu. Quân dân Nghệ An đã tổ chức đánh trả địch 

hành trăm trận, đã hàng chục lần tiêu diệt hoặc bắt gọn các 

toán gián điệp Mỹ thâm nhập nội địa, 4 lần bắn chìm, bắn 
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cháy tàu chiến, tàu biệt kích, bắn rơi hơn 438 máy bay Mỹ. 

Riêng lực lượng dân quân tự vệ Nghệ An đã bắn rơi 53 máy 

bay Mỹ. 

Những thành tích nổi bật nói trên của tỉnh nhà, trong đó 

có phần đóng góp của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân 

viên thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng đã góp phần cùng cả 

nước đánh bại chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không 

quân, hải quân Mỹ, buộc đế quốc Mỹ phải tuyên bố "ngừng 

ném bom miền Bắc vô điều kiện" vào ngày 01/11/1968. 

Trong ba năm (1966-1968) chúng ta đã nắm vững nội 

dung xây dựng đảng bộ, chi bộ, tổ đảng theo yêu cầu "4 tốt" 

để phấn đấu, từng bước đưa hoạt động của tổ chức đảng vào 

nề nếp chặt chẽ hơn. Đã có một số kinh nghiệm thực tế qua 

việc thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết công tác xây dựng 

tổ chức đảng theo yêu cầu "4 tốt" nên đã nâng chất lượng 

Đảng bộ lên một bước đáng kể. Các cơ sở đảng nhìn chung 

giữ vững chế độ sinh hoạt đều kỳ, nội dung sinh hoạt đã giúp 

đảng viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tư tưởng, 

nâng cao được trách nhiệm, năng lực làm việc. Các đồng chí 

phụ trách chuyên môn các cơ quan trong Đảng bộ ngày càng 

quan tâm đến công tác chi bộ. Quan hệ giữa cấp ủy đảng, 

chuyên môn, công đoàn ngày càng chặt chẽ hơn. 

Tình hình dân chủ nội bộ dần dần được mở rộng. Việc 

phát huy đấu tranh phê bình và tự phê bình tiến bộ rõ rệt. 

Đoàn kết nhất trí trong Đảng ngày càng được củng cố, quan 

hệ giữa Đảng và quần chúng ngày càng mật thiết hơn. 
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Song song với việc củng cố, xây dựng tổ chức đảng, các 

đoàn thể quần chúng cũng có nhiều tiến bộ về mặt lãnh đạo, 

chỉ đạo, tư tưởng và tổ chức. 

Đoàn thanh niên lao động đã quan tâm nhiều về mặt giáo 

dục chính trị tư tưởng. Các tổ chức chi đoàn, phân đoàn được 

các cấp uỷ chăm lo chỉ đạo củng cố. Các tổ chức đoàn, đoàn 

viên trong Đảng bộ đều vươn lên khẳng định vai trò xung 

kích của mình trong thực hiện hoàn thành kế hoạch chuyên 

môn được giao. Đặc biệt các tổ chức đoàn và đoàn viên của 

Đảng bộ có nhiều cố gắng lớn trong xây dựng phong trào văn 

hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao trong các cơ quan. Nhìn 

chung, đội ngũ đoàn viên thanh niên của Đảng bộ có phẩm 

chất đạo đức tốt. 

Đối với tổ chức công đoàn và phong trào công nhân viên 

chức bước đầu đã có những cố gắng xây dựng tổ chức theo 

đúng chức năng của tổ chức công đoàn. Điểm nổi bật là công 

đoàn đã quan tâm đến lãnh đạo việc cải thiện sinh hoạt cho 

đoàn viên. Tham gia quản lý, phân phối hàng tiêu dùng, bình 

xét trợ cấp khó khăn, cũng như tương trợ giúp đỡ nhau về đời 

sống vật chất, tinh thần ở nơi sơ tán... Công đoàn các cơ quan 

đã góp phần xứng đáng của mình trong việc tổ chức đời sống 

của cán bộ công nhân viên. 

Đi đôi với việc giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, 

trách nhiệm, nhiệt tình công tác phấn đấu hoàn thành kế 

hoạch nhiệm vụ chuyên môn, các cơ sở đảng của Đảng bộ đã 
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động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên đóng góp công 

sức đối với công tác trung tâm đột xuất như sản xuất nông 

nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, công tác điều hoà phân 

phối lương thực, phục vụ giao thông vận tải... Công tác 

phòng tránh, đánh giặc, bảo mật, phòng gian được chuyển 

biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, đã hạn chế 

được tổn thất về người và tài sản. 

Quan hệ với địa phương nơi cơ quan đóng, nói chung là 

tốt, các cơ quan đã thiết thực giúp đỡ địa phương trong việc 

củng cố xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, lãnh đạo sản xuất, 

cũng như đóng góp sức người vào việc làm mùa, làm chiêm, 

trồng cây, làm thuỷ lợi... 

Những thành tích đã đạt được trong những năm 1966-

1968 thể hiện Đảng bộ Dân Chính Đảng đã trưởng thành một 

bước dài về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đại bộ phận các 

tổ chức cơ sở đảng trong các lĩnh vực vẫn giữ vững và phát 

huy tinh thần ngoan cường và dũng cảm trong sản xuất và 

chiến đấu. Tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng được 

củng cố. Lề lối lãnh đạo, chỉ đạo tác phong công tác của cán 

bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ, nhất là đi sát cơ sở. Những 

thành tích đó làm cho Đảng bộ đoàn kết, nhất trí, vững chắc 

thêm, mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng được tăng 

cường, sự nhất trí về chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ ngày 

càng được nâng cao. 

Tuy nhiên, Đảng bộ vẫn còn những khuyết điểm, tồn tại 

nổi lên: Tinh thần làm chủ, tư tưởng tiến công, quan điểm 
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quần chúng, ý thức tổ chức kỷ luật và cảnh giác cách mạng 

còn yếu kém; việc xây dựng cơ sở đảng gắn với nhiệm vụ chính 

trị cụ thể tuy có tiến bộ nhưng chưa đều, nhiều nơi còn hình 

thức, quản lý kinh tế còn buông lỏng, trình độ quản lý kỹ thuật, 

kinh tế của cán bộ còn quá yếu, đội ngũ cán bộ kỹ thuật còn quá 

ít và trong quản lý sử dụng còn nhiều khuyết điểm. 

Sau khi đế quốc Mỹ buộc phải ngừng ném bom miền Bắc 

vô điều kiện, miền Bắc nước ta tạm thời có hoà bình, miền 

Nam tiếp tục chiến đấu đánh bại âm mưu chiến lược "Việt Nam 

hoá chiến tranh" của Mỹ. Để góp phần tăng cường sức mạnh 

lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ khôi phục kinh tế, văn hoá, 

làm tròn nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến lớn miền Nam 

trong điều kiện có hoà bình, Tỉnh ủy Nghệ An chủ trương sáp 

nhập các đảng bộ khối Công nghiệp, Nông nghiệp, Tài chính 

thương nghiệp, Văn xã, Dân Chính Đảng. Thành lập Đảng bộ 

cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. 

Ngày 01/3/1969, chủ trương trên của Tỉnh ủy được quyết 

định. Ban Chấp hành lâm thời được Tỉnh ủy chỉ định gồm 

các đồng chí: Chế Đình Hồng, Hồ Xuân Phúc, Trần Đờn, 

Nguyễn Văn Bỉnh, Lê Nguyên Cát. Đồng chí Chế Đình Hồng 

được chỉ định làm Bí thư(1). Tỉnh ủy quyết định cơ quan 

chuyên trách của Đảng bộ gồm 08 biên chế và 01 cấp dưỡng, 

cho xây dựng hội trường riêng để hội họp và bắt máy điện 

                                           
(1) Đồng chí Chế Đình Hồng lúc này còn làm Bí thư Huyện ủy Tương 

Dương. Thời kỳ đầu Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Hồ Xuân Phúc quyền Bí thư. 
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thoại để liên lạc (lấy số máy 139 để ghi nhớ ngày có quyết 

định của Tỉnh ủy hợp nhất 5 khối). Sau khi có quyết định 

thành lập Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh, Ban 

Chấp hành lâm thời một mặt phải chỉ đạo các cơ sở đảng lãnh 

đạo đơn vị, ngành hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo kế 

hoạch, mặt khác tích cực chuẩn bị mọi mặt để triệu tập Đại 

hội đại biểu Đảng bộ. 

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị 

Đại hội Đảng bộ được Ban Chấp hành lâm thời chuẩn bị tích 

cực và đúng quy trình. Từ nửa cuối tháng 4/1969, Ban Chấp 

hành lâm thời Đảng bộ đã chỉ đạo các cơ sở đảng lần lượt 

tiến hành đại hội, tổng kết thực hiện cuộc vận động xây 

dựng cơ sở đảng "4 tốt", kiện toàn cấp ủy; dân chủ lấy ý 

kiến góp ý bổ sung Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 

lâm thời trình Đại hội Đảng bộ. Với cơ sở đảng chưa hết 

nhiệm kỳ, nội dung đại hội cũng như vậy, trừ việc kiện 

toàn cấp uỷ. Nhờ sự chuẩn bị tích cực của Ban Chấp hành 

Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng, đến cuối tháng 4/1969 

công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản xong. 

Cuối tháng 5/1969, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan 

Dân Chính Đảng cấp tỉnh lần thứ VII được tổ chức tại Hội 

trường hợp tác xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. Đại hội đã 

khẳng định rõ vai trò, vị trí của Đảng bộ cơ quan Dân Chính 

Đảng cấp tỉnh với sự phát triển bền vững của các ban ngành 

cơ quan cấp tỉnh, với phong trào chung của toàn tỉnh trên các 
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lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an 

ninh. Đại hội nhiệt liệt biểu dương thành tích đạt được về 

công tác xây dựng Đảng, của các tổ chức cơ sở đảng trong 4 

năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Đồng thời 

cũng lưu ý nhấn mạnh những tồn tại phổ biến và là nguyên 

nhân kìm hãm sự phát triển của Đảng bộ trong những năm 

qua như sau:   

"1. Nhận thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị, 

nhiệm vụ trung tâm chưa được đầy đủ, quan điểm phục vụ 

quần chúng, phục vụ sản xuất chưa được đề cao đúng mức, 

lập trường giai cấp, lập trường cách mạng của cán bộ, đảng 

viên còn có chỗ chưa được kiên định, tư tưởng cầu an, ngại 

khó, ngại khổ, bảo thủ, rụt rè, hữu khuynh và các biểu hiện 

chủ nghĩa cá nhân khác chưa được khắc phục kịp thời, tính 

chủ động sáng tạo, tư tưởng tiến công liên tục, ý thức trách 

nhiệm và nhiệt tình cách mạng chưa được phát huy đầy đủ. 

2. Công tác quản lý kinh tế, quản lý cơ quan còn lúng 

túng. Tổ chức quản lý và sử dụng lao động chưa tốt, năng 

suất lao động nói chung còn thấp so với yêu cầu. Trình độ 

khả năng quản lý kinh tế, trình độ chính sách, chính trị, 

chuyên môn của cán bộ, đảng viên còn bất cập trước yêu cầu 

đòi hỏi. 

3. Tổ chức và chỉ đạo chưa chuyển kịp với sự chuyển 

biến nhanh của tình hình và yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng tổ 

chức cơ sở đảng trong các cơ quan chưa được thật gắn chặt 
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với nhiệm vụ chính trị từng thời gian. Việc xây dựng và củng 

cố các tổ chức quần chúng chưa chuyển kịp với yêu cầu xây 

dựng Đảng. Lề lối lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng và 

chuyên môn còn phân tán, thiếu hợp đồng chặt chẽ trên, dưới 

còn quan liêu sự vụ"(1). 

Đại hội đã quyết định về phương hướng nhiệm vụ của 

Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới "Kiên định lập trường giai cấp 

vô sản, tiếp tục bồi dưỡng tư tưởng tiến công liên tục, tinh 

thần triệt để cách mạng, tư tưởng khẩn trương ngoan cường, 

nâng cao cảnh giác cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, vượt 

khó khăn gian khổ, hết sức tranh thủ thuận lợi của tình hình 

mới, tự giác hoàn thành nhiệm vụ; khắc phục tư tưởng hữu 

khuynh, bảo thủ, rụt rè và mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân 

như: cầu an, ngại khó, ngại khổ, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, 

chống quan liêu mệnh lệnh, xa rời thực tế, đề phòng tư tưởng 

mệt mỏi, xả hơi, hoà bình chủ nghĩa, phát huy dân chủ nội 

bộ, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, tăng cường đoàn kết 

nhất trí, ra sức xây dựng cơ quan vững mạnh về tư tưởng, tổ 

chức, đẩy mạnh phong trào 3 cải tiến, công tác 3 quản, bồi 

dưỡng và nâng cao trình độ quản lý kinh tế, trình độ chính 

sách, nghiệp vụ chuyên môn, quyết tâm xây dựng Đảng bộ, 

chi bộ, tổ đảng theo yêu cầu 4 tốt với chất lượng cao, tích cực 

giành mọi thắng lợi cao nhất trên các mặt sản xuất, chiến 

                                           
(1) Trích Văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng. Hồ sơ 782,   

Tr. 5, 6, lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. 
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đấu, đời sống góp phần hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế 

hoạch năm 1969"(1) . 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ. Ban Chấp hành 

Đảng bộ đã bầu đồng chí Chế Đình Hồng giữ chức Bí thư. 

Sau Đại hội, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh 

bước vào hoạt động trong bối cảnh mới, các tổ chức cơ sở 

đảng vừa được ổn định củng cố sau khi nhập khối. Thời 

kỳ mở đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ và là giai đoạn cuối thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế, xã hội năm 1969, trong thời bình của Đảng 

bộ tỉnh. Nắm chắc nghị quyết Đại hội, kế hoạch kinh tế xã 

hội của tỉnh, được sự chỉ đạo của tỉnh, của Đảng bộ cơ 

quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh, các cơ sở đảng trong toàn 

Đảng bộ đã bắt đầu vận dụng và cụ thể hoá cho phù hợp 

đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng cơ sở, tích cực triển 

khai thực hiện. 

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ được tiếp thêm sức 

mạnh, vào ngày 21/7/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư 

cho Đảng bộ Nghệ An. Bác khen đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên thanh niên Nghệ An đã chiến đấu, phục 

vụ chiến đấu tốt, làm tốt nhiệm vụ giao thông vận tải, đi bộ 

đội thanh niên xung phong và sản xuất tốt. Bác cũng không 

quên nhắc nhở Đảng bộ và nhân dân cố gắng nhiều hơn nữa, 

                                           
(1) Trích Văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng. Hồ sơ 782,   

Tr. 5,6, lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. 
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vì kinh tế Nghệ An tiến còn chậm. Bác ân cần chỉ ra những 

việc phải làm sắp tới là: "Tích cực thực hiện dân chủ với nhân 

dân hơn nữa; ra sức khôi phục và phát triển kinh tế; hết sức 

chăm lo đời sống nhân dân; luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn 

sàng chiến đấu". Kết thúc lá thư, Bác căn dặn: "Nghệ An là một 

tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao 

động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh 

nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong 

những tỉnh khá nhất ở miền Bắc"(1).  

Những lời chỉ bảo ân cần, niềm mong ước thiết tha 

sâu lắng của Bác được thể hiện trên bức thư ngắn gọn trở 

thành tài liệu quý giá vô hạn đối với Đảng bộ, quân và 

dân toàn tỉnh. 

Ngày 06/8/1969, Tỉnh ủy ra Nghị quyết phát động Đảng 

bộ, quân, dân toàn tỉnh học tập và thi đua làm theo thư Bác, 

với phương châm hành động thiết thực "Một mặt phải nâng 

cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, hành 

động của địch, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ hậu phương, phục 

vụ tốt yêu cầu của tiền tuyến; Mặt khác, giương cao ngọn cờ 

cách mạng tiến công, ý thức tự lực cánh sinh, tinh thần làm 

chủ tập thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng 

cường dân chủ nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức 

tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên, phát huy khả năng, 

tiềm lực phong phú trong tỉnh, đẩy mạnh sự nghiệp khôi 

                                           
(1) Bác Hồ với quê hương Nghệ An, NXB Nghệ An, 1997, tr. 151. 
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phục kinh tế, tiến lên một bước mới toàn diện, nhanh mạnh 

và vững chắc, nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc 

phòng, nâng cao từng bước đời sống của nhân dân, cung cấp 

ngày càng nhiều hàng hoá cho xuất khẩu và tạo điều kiện cơ 

sở vững chắc cho những năm sau". 

Trong lúc cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan 

Dân Chính Đảng cùng toàn thể quân, dân Nghệ An thi đua 

thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ thì được tin Người từ trần 

lúc 9 giờ 47 phút ngày 03/9/1969 tại Hà Nội. Cùng với nhân 

dân cả nước, cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan 

Dân Chính Đảng đã tổ chức long trọng lễ truy điệu Người. 

Biến đau thương thành hành động cách mạng, các tổ chức 

cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ đã tổ chức học tập Di chúc và 

Bức thư của Người gửi Đảng bộ Nghệ An trước lúc đi xa, 

đoàn kết chặt chẽ, tạo ra một phong trào mạnh mẽ tiến quân 

vào mặt trận khôi phục kinh tế, thiết thực lập thành tích đền 

ơn Bác. 

Trong những năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá 

làm nhiệm vụ hậu phương, nhiệm vụ chính trị được đặt ra là 

"sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh sản xuất". Nội dung hoạt 

động của các cơ sở đảng trong Đảng bộ được định hướng chủ 

yếu từ ba cuộc vận động lớn (Đẩy mạnh lao động sản xuất; 

Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; Nâng 

cao chất lượng đảng viên, kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh), 

Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá III), 

kế hoạch Nhà nước từng năm và các nghị quyết của Tỉnh ủy 
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lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - 

xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Qua tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, 

Tỉnh ủy và Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng đã đạt được 

một số thành tích đáng kể, đã có nhiều chuyển biến, đáp ứng 

được yêu cầu nhiệm vụ chính trị. 

Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở cán bộ, đảng viên đã nâng 

cao một bước về tinh thần trách nhiệm, nâng cao được ý chí 

chiến đấu, bước đầu xác định được chức năng nhiệm vụ 

chính trị của mình, thấy rõ công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng với nội dung mới: Giáo dục phát huy nhiệt tình cách 

mạng với nâng cao kiến thức quản lý kinh tế, khoa học kỹ 

thuật, gắn với nhiệm vụ chuyên môn; lấy việc phục vụ nhiệm 

vụ chuyên môn, nhiệm vụ trung tâm của tỉnh, ban, ngành, 

đơn vị làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng cho cán bộ 

đảng viên. 

Ngành công nghiệp đã hướng vào tập trung phục vụ sản 

xuất nông nghiệp và đời sống. Nhanh chóng chuyển sang 

thời bình, các cơ sở được bố trí sắp xếp, điều chỉnh lại nhằm 

phát huy cao nhất cơ sở vật chất, tiềm lực lao động của 

ngành, tìm biện pháp tăng năng suất làm ra nhiều sản phẩm 

công nghiệp, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống. 

Phương hướng tổ chức lao động sản xuất là tăng nhân lực 

trực tiếp sản xuất, giảm tối đa lao động gián tiếp. Đi đôi với 

cải tiến tổ chức, các định mức lao động kỹ thuật đã được xác 

định. Cơ quan đầu ngành đã bước đầu đi vào quản lý kinh tế, 
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kỹ thuật, đã tham mưu cho ngành xây dựng định mức lao 

động kỹ thuật cho 21/23 cơ sở sản xuất. Có định mức lao 

động, cộng với tinh thần tự giác lao động sản xuất của cán 

bộ, đảng viên, công nhân viên làm cho số lượng, chất lượng 

sản phẩm công nghiệp làm ra ngày càng tăng. Ngành đã tham 

mưu cho Ủy ban hành chính tỉnh quyết định chính sách trả 

lương theo sản phẩm. Chính sách khuyến khích lợi ích vật 

chất cho người lao động từng bước được mở rộng, có tác 

động tích cực, khuyến khích công nhân hăng hái sản xuất và 

tự giác khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến, tăng năng 

suất lao động, tăng sản phẩm xã hội. Khôi phục và xây dựng 

những định mức vật tư kỹ thuật cho sản xuất. Nhờ vậy, thái 

độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong 

việc bảo quản máy móc, sản phẩm, tài sản của đơn vị, nhà 

nước được nâng cao. 

Ngành ngân hàng, tài chính, thương nghiệp đã cử nhiều 

cán bộ, đảng viên về sát cơ sở nắm tình hình, tìm biện pháp 

vay và cho vay, tìm nguồn hàng, khai thác nguồn thu mới để 

đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống của nông dân nói riêng, 

đồng bào, chiến sĩ nói chung. 

Các ngành kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất như Ty 

Nông nghiệp, Ty Thuỷ lợi, Trạm giống Nghi Văn, Đài khí 

tượng... cũng có nhiều chuyển biến trong việc đi sát cơ sở, đi 

sâu chỉ đạo điển hình rút kinh nghiệm hoặc tổ chức những 

lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho cơ sở, qua đó đề ra 

những chỉ tiêu định mức sát với thực tế, sát với thời vụ sản 
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xuất. Đặc biệt Ty Nông nghiệp đã cử nhiều cán bộ, đảng viên là 

chuyên viên nghiên cứu ra tận tỉnh Thái Bình, với thời gian dài, 

học tập kinh nghiệm thâm canh lúa nước, về áp dụng với kỳ 

vọng sớm khắc phục nạn thiếu lương thực cho quê hương. 

Các cơ quan nghiên cứu, tổng hợp vẫn tiếp tục phát huy 

phong trào "Ba cải tiến", đi vào công tác "Ba quản" nhất là 

quản lý lao động, từng thời kỳ có chương trình kế hoạch công 

tác, quy định chế độ chức trách cho từng bộ phận, từng cán 

bộ đảng viên thực hiện bám cơ sở, bám điểm, đi báo việc về 

báo công... 

Các trường học đã chăm lo sắp xếp bộ máy, nhất là đội 

ngũ giáo viên. Chương trình, giáo án được bổ sung từng bước 

sát với đối tượng. Phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" được 

duy trì và đẩy mạnh. Mặc dù đời sống vật chất còn nhiều khó 

khăn, nhưng các cơ sở đảng ở các trường học đã lãnh đạo cán 

bộ, đảng viên khắc phục khó khăn vươn lên chiêu sinh đúng 

kế hoạch, hàng năm học sinh ra trường đạt chất lượng khá, 

giỏi ngày càng tăng. 

Ngành y tế và các bệnh viện cũng có nhiều tiến bộ, các tổ 

chức cơ sở đảng đã đi sâu lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên, nhất là đội ngũ y, bác sĩ nhận thức tốt 4 nhiệm vụ 

của bệnh viện là: điều trị, phòng bệnh, nghiên cứu khoa học, 

đào tạo cán bộ. Thực hiện 4 nhiệm vụ trên mà tập trung nhất 

là nhiệm vụ điều trị bệnh, cứu sống con người làm chính. Với 

tinh thần "Thương yêu bệnh nhân như ruột thịt của mình" hết 

lòng phục vụ bệnh nhân vô điều kiện. Nhờ đó, các bệnh viện 
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đã nâng cao được chất lượng chữa bệnh cũng như hướng dẫn 

phòng bệnh, đã hạn chế được tối thiểu tình trạng tử vong do 

sơ suất về trách nhiệm. 

Các ngành, các cơ quan văn hoá, văn nghệ, thông tin, giáo 

dục, báo, đài, xuất bản... hướng vào việc tuyên truyền đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương 

"Người tốt, việc tốt" trong phong trào lao động sản xuất và 

chiến đấu giải phóng quê hương. Hướng dẫn nhân dân phát huy 

truyền thống đoàn kết, đấu tranh cách mạng của quê hương, dân 

tộc, đấu tranh chống bệnh lãng phí, tham ô... 

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, phát triển 

văn hoá gặp nhiều khó khăn vì thiếu thốn về nguyên liệu, 

nhiên liệu, lao động, tiền vốn, cả biến động về tư tưởng và tổ 

chức, nhưng hầu hết các cơ quan, ban ngành đều phấn đấu 

hoàn thành kế hoạch được giao hàng năm. Có cơ quan đã 

vươn lên phấn đấu vượt kế hoạch được giao như: Công ty 

Thực phẩm, Công ty Ăn uống, Công ty Xuất nhập khẩu 

Ngoại thương, Công ty Vật liệu kiến thiết, Ty Bưu điện, 

Công ty Vật tư nông nghiệp, Ty Thủy lợi, Ty Nông nghiệp, 

Công ty Muối cấp I, Chi cục Xăng dầu. 

Một số ngành, cơ quan từ trong 4 năm chống chiến tranh 

phá hoại của Mỹ đến nay vẫn giữ vững vai trò ngọn cờ đầu 

được ngành suy tôn như: Ty Tài chính, Chi cục Xăng dầu, 

Đài khí tượng, Chi cục Thống kê, Công ty Muối cấp I, Trạm 

đánh cá biển, Chi nhánh ngân hàng Kiến thiết, Công ty Thực 

phẩm, Công ty Xuất khẩu Ngoại thương, Phân cục Lâm sản 

Nghệ Tĩnh... 
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Công tác xây dựng củng cố tổ chức đảng ngày càng được 

nâng cao hơn, nhất là từ khi thực hiện ba cuộc vận động lớn, 

đặc biệt là Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên, 

hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ đã chuyển 

biến, có tác dụng tích cực nhất đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

đến việc rèn luyện đạo đức, phẩm chất cho cán bộ, đảng viên. 

Đáp ứng yêu cầu chống chiến tranh phá hoại bằng không 

quân, hải quân Mỹ, về tổ chức, bộ máy chuyên môn của các 

ban, ngành phải được tăng cường, số cán bộ, công nhân viên 

tăng lên nhanh chóng. Từ 5.805 người năm 1964, năm 1971 

đã tăng lên 18.297 người. Sau khi địch ngừng ném bom, 

nhiệm vụ chính trị mới đòi hỏi phải củng cố tổ chức với yêu 

cầu gọn nhẹ, chất lượng cao. Thực hiện ba cuộc vận động lớn 

của Trung ương Đảng, những năm qua Đảng ủy đã chỉ đạo 

các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo chuyên môn thực hiện một 

bước kiện toàn tổ chức, tinh giảm bộ máy, giảm nhẹ biên 

chế, chuyển lao động cho khu vực sản xuất. Tính đến tháng 

7/1971, các cơ quan trong toàn Đảng bộ đã giảm được 2.370 

cán bộ, nhân viên (hưu trí: 463 người, thôi việc theo chính 

sách: 733 người, chuyển sang trực tiếp sản xuất: 728 người). 

Đồng thời với việc giảm biên chế, các cơ quan kiện toàn lại 

tổ chức. Đẩy mạnh phong trào "Ba cải tiến", thực hiện chế độ 

"Ba quản" nhất là quản lý lao động. Định rõ chức năng nhiệm 

vụ, tiêu chuẩn phấn đấu cho từng bộ phận, cho từng người. Cải 

tiến phương pháp công tác, tác phong chỉ đạo, một số cơ quan 

đã thực hiện chế độ chấm công, từng bước hạn chế được tình 
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trạng lãng phí lao động. Nhờ đó, các cơ quan trong Đảng bộ, 

mặc dầu giảm biên chế nhưng kết quả công tác vẫn đảm bảo 

hoặc kết quả đạt cao hơn. Ngày công và chất lượng ngày 

công được nâng lên như: Công ty Muối cấp I, bình quân ngày 

công từ 21 ngày, tăng lên 23 ngày; Chi cục Xăng dầu 23,7 

ngày; Ty Tài chính 24 ngày; toàn ngành Thương nghiệp đạt 

22,5 ngày. Bình quân ngày công của các đơn vị thấp nhất 

cũng đã đạt 21,7 ngày. 

Việc xây dựng Đảng bộ, chi bộ, tổ đảng ngày càng gắn 

với nhiệm vụ chuyên môn. Sinh hoạt Đảng của hầu hết các tổ 

chức cơ sở đảng giữ được thường xuyên theo định kỳ, nội 

dung sinh hoạt được cải tiến, biết lấy nhiệm vụ chuyên môn, 

việc rèn luyện phẩm chất đạo đức để kiểm tra, giáo dục đảng 

viên. Trong sinh hoạt đã thực hiện nghiêm chế độ phê bình 

và tự phê bình. 

Mặc dù tình trạng vi phạm nguyên tắc xây dựng Đảng 

của các cơ sở đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức của đội ngũ 

đảng viên vẫn còn là vấn đề bức xúc của công tác xây dựng 

đảng ở cơ sở, nhưng những vi phạm đó so với trước cũng đã 

được giảm đáng kể. 

Việc tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến 

thức cho cán bộ đảng viên về các mặt chính trị, quản lý kinh 

tế kỹ thuật và văn hoá được đặt ra thành chế độ. Một số cơ 

quan đã tổ chức được lớp học nâng cao trình độ nghiệp vụ 

như: Ty Tài chính, Liên hiệp Công đoàn, Chi cục Thống kê, 

Cơ quan Tỉnh ủy... Ty Tài chính đã có 86% cán bộ, đảng viên 
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được nâng cao thêm về nghiệp vụ. Kết quả của việc tổ chức 

học tập nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên bước đầu đạt 

kết quả còn khiêm tốn, song nó thể hiện trách nhiệm của tổ 

chức đảng, chuyên môn, cũng như ý thức chung của từng cán 

bộ, đảng viên, đã thấy được việc học tập nâng cao kiến thức 

là đòi hỏi thường xuyên và cấp bách.  

Công tác kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh có tiến bộ 

về chất lượng, về nguyên tắc thủ tục và phương hướng, 

phương châm. Trong ba đợt kết nạp theo chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, Đảng bộ đã kết nạp được 139 đảng viên. Nhìn chung 

những đảng viên mới được kết nạp là người ưu tú, đã được 

rèn luyện thử thách trong sản xuất, chiến đấu, công tác. Sau 

khi được kết nạp hầu hết các đảng viên vẫn giữ được vai trò 

đầu tàu của phong trào. 

Công tác vận động quần chúng của các cơ sở đảng có nhiều 

tiến bộ, quần chúng trong các cơ quan nhìn chung đều tin tưởng, 

phấn khởi vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng. 

Công đoàn đã giáo dục, động viên công nhân viên chức 

hiểu rõ quyền làm chủ, tích cực tham gia quản lý cơ quan. 

Hầu hết công nhân viên chức các cơ quan đã tích cực hưởng 

ứng phong trào thi đua tích cực lao động sản xuất vươn lên 

khắc phục khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 

hoạch Nhà nước. Kết quả phong trào đó đã đóng góp phần 

đáng kể vào thành tích chung, làm cho vai trò, vị trí của tổ 

chức công đoàn và phong trào công nhân viên chức của các 

cơ quan thể hiện ngày càng rõ ràng hơn. 
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Riêng về mặt tổ chức đời sống, một số tổ chức công đoàn 

cơ sở ở các đơn vị đã đảm nhiệm được nhiều mặt như: Tổ 

chức cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ văn hoá, 

nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức các nhóm văn hoá, văn nghệ, 

tổ chức và đưa vào sinh hoạt có nề nếp việc học tập thời sự, 

chính sách, đọc báo Đảng, câu lạc bộ bóng bàn, bóng 

chuyền... tạo không khí vui, khoẻ trong cơ quan. Đặc biệt từ 

khi có chủ trương ổn định cơ quan ở địa điểm sơ tán, nhiều 

công đoàn cơ sở đã có đóng góp trong việc tổ chức làm thêm 

hoặc tu sửa nhà cửa, giếng nước, củng cố nơi ăn, ở sinh hoạt 

sạch sẽ. Tích cực tăng gia cải thiện, điển hình như năm 1970, 

các đơn vị đã trồng được 33.634 cây ăn quả, 91.000kg rau 

các loại, 75.481kg chất bột, chăn nuôi được 33.842kg thịt 

lợn, 12.141kg gia cầm. Ngoài ra còn tổ chức lao động vận 

chuyển gạo, củi. Nhờ đó, nhiều bếp ăn tập thể của các cơ 

quan vẫn giữ được mức ăn tương đối khá cho công nhân viên 

chức như: Cơ quan Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh, Ty Tài 

chính, Chi cục Thống kê, Xuất khẩu ngoại thương, Ủy ban 

Kế hoạch. 

Trên cơ sở trình độ giác ngộ lý tưởng cộng sản được nâng 

lên, các tổ chức cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên luôn khẳng 

định vai trò xung kích trong mọi nhiệm vụ của đơn vị. 

Nhất là trên lĩnh vực quốc phòng và khoa học kỹ thuật. 

Trong những năm 1969-1971, các tổ chức đoàn thanh niên 

đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng trên 5.000 đối tượng, 

một số đoàn viên đã được các tổ chức đảng các cơ quan kết 

nạp vào Đảng. 
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Công tác kiểm tra đã được Đảng ủy chỉ đạo và kết hợp 

với các cơ sở đảng tiến hành theo định kỳ. Qua các kỳ kiểm 

tra đã đạt được một số kết quả, có tác dụng giáo dục cán bộ, 

đảng viên nhưng nhìn chung chưa thường xuyên chủ động và 

phát huy mặt tích cực là giáo dục và ngăn ngừa, vẫn còn thụ 

động chạy theo những khuyết điểm đã xẩy ra. Qua công tác 

kiểm tra gắn với tổng kết hàng năm thấy rõ bên cạnh những 

thành tích, Đảng bộ vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm cả 

trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức như: Một số cán bộ 

đảng viên chưa quán triệt đầy đủ nhiệm vụ trung tâm của 

ngành, của đơn vị; không ít đơn vị còn lúng túng chưa xác 

định được hoặc xác định chưa rõ nhiệm vụ chính trị, nhất là 

các đơn vị hành chính sự nghiệp; nhiều cá nhân trong từng 

thời kỳ chưa định được tiêu chuẩn phấn đấu, do đó, có những 

chủ trương đảng viên thực hiện chưa được hợp lực và chưa 

phấn đấu với nhiệt tình cách mạng cao; thậm chí có đơn vị và 

cá nhân chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên không 

nghiêm, không những hạn chế đến hiệu quả công tác mà còn 

gây tổn thất cho sản xuất và ảnh hưởng đến đời sống. 

Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có lúc 

không sát. Một số cán bộ, đảng viên do trình độ năng lực 

quản lý kinh tế, kỹ thuật còn thấp (kể cả một số cán bộ giữ 

cương vị đầu ngành), mặt khác nhiệt tình cách mạng chưa 

cao, trong chỉ đạo nhất là lúc cơ sở gặp khó khăn, cán bộ chỉ 

đạo chưa trăn trở quyết liệt để tìm ra biện pháp giúp cơ sở 

tháo gỡ khó khăn. Công tác chỉ đạo tuy đã thiết thực giúp cho 

cơ sở nhưng làm phiền cơ sở không phải là không có. 
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Do công tác quản lý cán bộ, đảng viên có lúc chưa chặt chẽ, 

tệ quan liêu, tham ô lãng phí vẫn còn xẩy ra đã hạn chế đến 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, biểu hiện này có nơi, có lúc 

nghiêm trọng. Phổ biến về tệ tham ô là cán bộ, đảng viên tìm 

cách lận quỹ tiền mặt của cơ quan để tiêu dùng, chậm trả, để 

kéo dài năm này qua năm khác. Tập hợp ở 84/86 đơn vị có 

1.061 người mắc nợ Nhà nước, trong đó có 466 đảng viên, tổng 

số tiền mắc nợ là 217.555 đồng, bình quân mỗi người là 194 

đồng. Nghiêm trọng hơn, qua kiểm tra đã phát hiện có cán bộ 

tham ô trên 5.000 đồng. 

Những khuyết điểm trên dẫn đến kết quả một số ngành, 

đơn vị có năm không hoàn thành kế hoạch Nhà nước hoặc có 

chỉ tiêu quan trọng đạt thấp. 

Vai trò tổ chức cơ sở đảng còn nhiều vấn đề chưa được 

xây dựng xứng với vị trí, trách nhiệm là nơi "giám sát, rèn 

luyện giáo dục đảng viên". Đánh giá, nhận xét cán bộ đảng 

viên chưa chính xác, thiếu cụ thể, còn chung chung, nặng về 

tác phong, thái độ, gây nên sự hoài nghi thiếu tin tưởng lẫn 

nhau không đáng có. 

Biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên nhiều nơi còn lỏng 

lẻo, chưa nắm rõ được mạnh, yếu của từng người để phát huy 

ưu điểm, hạn chế đi đến khắc phục nhược điểm của họ. Một 

số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được giao công tác lưu 

động đã vi phạm kỷ luật lao động, thậm chí có đảng viên 

không giữ được tư cách đảng viên, thua kém quần chúng. Kế 

hoạch tổ chức học tập nâng cao trình độ về nghiệp vụ cho cán 
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bộ, đảng viên được đặt ra nhưng một số đơn vị chỉ đạo thiếu 

chặt chẽ, cụ thể, nên chất lượng thấp hoặc không thực hiện 

được. Đến hết quý II-1971, toàn Đảng bộ qua phân loại vẫn 

còn khoảng 16% đảng viên giác ngộ chính trị thấp, 4% đảng 

viên kém, quá kém. 

Sinh hoạt Đảng là một nguyên tắc, nhưng có lúc, có nơi 

không được tôn trọng. Một số chi bộ không giữ nghiêm chế 

độ sinh hoạt thường kỳ. Có chi bộ nhỏ hai, ba năm chưa tổ 

chức đại hội như: Nông thổ sản, Quốc doanh dược phẩm. 

Chất lượng sinh hoạt Đảng có nâng lên một bước dài 

nhưng chưa đều, chất lượng chưa cao. Vẫn còn tồn tại một số 

đơn vị sinh hoạt Đảng chưa có nội dung thiết thực, chưa tập 

trung vào giáo dục, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, rèn luyện đạo đức. 

Năm 1970 và 6 tháng năm 1971, công tác kiểm tra Đảng 

đã xét kỷ luật 147 trường hợp; tính chất sai phạm: Mất đoàn 

kết: 9, không chấp hành chỉ thị nghị quyết: 25, thiếu tinh thần 

trách nhiệm: 19, tham ô: 27, quan hệ nam nữ bất chính: 62, 

lấy vợ lẽ: 3, vi phạm pháp luật: 2. Hình thức kỷ luật: khiển 

trách: 4, cảnh cáo: 38, cách chức: 11, lưu Đảng: 52, khai trừ: 42. 

Công tác kiểm tra tuy đạt một số kết quả nhưng nhìn chung 

còn thụ động, chưa lấy ngăn ngừa làm chính. 

Việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng chưa có 

phương án và nội dung cụ thể. Đảng ủy mới chỉ bồi dưỡng cho 

đội ngũ cấp ủy cơ sở nắm chủ trương, nghị quyết của các cấp để 

chỉ đạo thực hiện, chưa bồi dưỡng cho họ biết cách quản lý đơn 
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vị. Do đó, ở cơ sở không ít cấp ủy viên còn lúng túng trong tiến 

hành công tác Đảng. 

Quan hệ giữa đảng ủy, chi ủy với phụ trách chuyên môn 

hầu hết các đơn vị có chuyển biến, mọi công tác ở cơ quan 

đều kết hợp chặt chẽ. Nhưng vẫn còn một số cơ quan mối 

quan hệ này chưa được định rõ, các đồng chí phụ trách 

chuyên môn chưa thấy hết trách nhiệm xây dựng Đảng để 

phát huy kết quả nhiệm vụ chuyên môn. Mặt khác, đảng ủy, 

chi ủy cơ sở đảng chưa bám sát người phụ trách chuyên môn 

để nắm chắc nhiệm vụ chuyên môn và kết hợp làm đúng 

chức năng lãnh đạo chính trị tư tưởng của cơ sở đảng ở cơ 

quan. Thiếu tôn trọng và kết hợp giữa công tác Đảng với 

chuyên môn, ý thức tách rời lãnh đạo ở một số cơ quan dẫn tới 

tình trạng thiếu đoàn kết nhất trí, mọi sinh hoạt trở nên nặng nề, 

cán bộ, đảng viên trong cơ quan thiếu phấn khởi. 

Trong lãnh đạo chưa thấy hết công tác đời sống là một 

mặt của nhiệm vụ chính trị, nhìn chung trong các cơ quan, 

đời sống của cán bộ, công nhân viên còn khó khăn, chưa 

được cải thiện nhiều, có mặt sút kém. Chưa tập trung hết khả 

năng, sáng kiến để xây dựng các nhà ăn tập thể. Tỷ lệ nhà ăn 

đạt tiêu chuẩn "5 tốt" chiếm 2,5%, kém chiếm 8,7%. Những 

nhà ăn lớn và trường học thường là những nhà ăn kém. Tỷ lệ 

ốm đau, bệnh tật trong cán bộ công nhân viên các cơ quan 

chiếm đến 23,5% tổng số, phổ biến là bệnh suy nhược thần 

kinh, thấp khớp, dạ dày. Tình hình bệnh tật của cán bộ, công 

nhân viên có nhiều nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân 
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quan trọng là do tổ chức đời sống của cơ quan chưa tốt, đã ảnh 

hưởng đến tinh thần phấn khởi, nhiệt tình công tác của cán bộ 

công nhân viên. 

Những tháng cuối năm 1970, Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, Quân ủy Trung ương liên tiếp chỉ thị cho các tỉnh 

thuộc Quân khu IV thông báo về âm mưu của địch và chiến 

lược của ta; xác định yêu cầu đối với các tỉnh và lực lượng vũ 

trang Quân khu IV lúc này là "chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu; 

sản xuất, đẩy mạnh sản xuất". Phải chuẩn bị về mọi mặt để 

đáp ứng hai yêu cầu: 

"1- Đánh địch tiến công hạn chế ra địa bàn Quân khu IV. 

2- Tham gia với cấp trên trong những hoạt động tiến 

công, phản công đánh địch trên các hướng, khi có yêu cầu".  

Thực hiện những chỉ thị mới của Trung ương Đảng,  

ngày 24/02/1971, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ra Nghị 

quyết: "Tăng cường sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết tiêu diệt 

địch, đập tan mọi âm mưu chiến tranh của Mỹ đối với miền 

Bắc và quê hương Nghệ An". Nghị quyết dự kiến ba tình 

huống để chuẩn bị đối phó: 

1- Địch tăng cường đánh phá bằng không quân ném bom trở 

lại miền Bắc ác liệt hơn, đánh tập trung dồn dập rồi dừng lại. Cũng 

có thể đánh kéo dài như những năm trước. 

2- Địch tập kích bằng các lực lượng biệt kích quy mô nhỏ 

và vừa, đánh phá nhanh rồi rút nhanh. 
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3- Địch tấn công hạn chế bằng lục quân với quy mô khác 

nhau. 

Nghị quyết nhấn mạnh: "Dù tình huống nào thì chiến 

tranh ở Nghệ An cũng sẽ diễn ra hết sức ác liệt và tàn bạo". 

Vì vậy, khẩu hiệu hành động của quân, dân Nghệ An là 

"Chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu; sản xuất, đẩy mạnh sản 

xuất"; "Bất cứ kẻ địch đánh phá bằng hình thức nào, thời gian 

nào, quy mô lực lượng như thế nào, chúng ta cũng quyết 

đánh địch tại chỗ, đánh địch bằng mọi lực lượng và phương 

tiện, quyết đánh thắng địch hoàn toàn, giữ vững giao thông 

thông suốt, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ 

cơ quan, kho tàng đồng thời đẩy mạnh sản xuất và ổn định 

đời sống nhân dân"(1). 

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy cơ quan Dân 

Chính Đảng cấp tỉnh, các cơ sở đảng đã lãnh đạo cơ quan 

ban, ngành sôi nổi hưởng ứng phong trào "Toàn dân đánh 

giặc", "Toàn dân bàn việc nước". Lực lượng tự vệ cơ quan 

hăng say luyện tập đánh giặc tại chỗ theo phương án định 

sẵn. Hàng vạn ngày công của cán bộ, công nhân viên được 

huy động tham gia cùng các địa phương xây dựng thế trận 

phòng thủ đánh địch, nhưng trên đồng ruộng, nhà máy, cơ 

quan, trường học, bệnh viện... vẫn duy trì lao động sản xuất, 

học tập với một khí thế mới, tất cả vì một hậu phương Nghệ An 

vững mạnh. 

                                           
(1) Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, Tập II, Nxb Nghệ An, năm 1995. 
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Để kịp thời lãnh đạo các đơn vị ban, ngành cấp tỉnh trong 

điều kiện có thể xảy ra chiến tranh trên địa bàn tỉnh, từ ngày 

17 đến ngày 20/7/1971, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan 

Dân Chính Đảng cấp tỉnh được tổ chức. Về dự Đại hội có 

170 đại biểu, thay mặt cho 6.605 đảng viên sinh hoạt tại 86 

cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Sĩ Quế, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Dương Thị Hồng Phương, 

Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh ủy về dự và chỉ đạo Đại hội. Phát 

biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Sĩ Quế đã thông báo 

nội dung Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng. Nội dung chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng với 

Đảng bộ Nghệ An, khi Ban Bí thư trực tiếp làm việc với Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy từ ngày 9 đến ngày 10/7/1971, đồng chí 

nhấn mạnh ý kiến của Ban Bí thư về nguyên nhân yếu kém 

của Đảng bộ Nghệ An như sau: "Một nguyên nhân quan 

trọng dẫn đến tình trạng đó là do công tác xây dựng Đảng 

chưa được chú trọng đúng mức. Trong lãnh đạo, Tỉnh ủy còn 

có những biểu hiện bảo thủ, gia trưởng và biệt phái" và Ban 

Bí thư chỉ thị "Phải xây dựng Đảng bộ Nghệ An thành một 

Đảng bộ mạnh, thống nhất tư tưởng cao, kiên quyết ủng hộ 

nhân tố mới, phải thực hiện dân chủ, nêu cao tự phê bình và 

phê bình, phát huy tác dụng thiết thực của tổ chức quần 

chúng, cải tiến sự lãnh đạo của Tỉnh ủy theo hướng chuyên 

sâu vào từng mũi kinh tế chủ yếu". Qua ý kiến chỉ đạo của 

đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mỗi đại biểu đều suy ngẫm về 

trách nhiệm của mình về công tác xây dựng Đảng với mong 
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muốn tập trung cao trí tuệ bản thân góp phần xây dựng đề án 

Đại hội Đảng bộ đúng đắn, lãnh đạo đưa phong trào cơ quan 

phát triển đi lên.  

Đại hội đã đánh giá ưu điểm, khuyết điểm lãnh đạo công 

tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 1969-1971. 

Đại hội khẳng định công tác xây dựng Đảng những năm 

1969-1971: "Thành tích ưu điểm là căn bản, xu thế phong 

trào đang trên đà tiến bộ vươn lên". 

Đại bộ phận cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ vững vàng 

về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với cách mạng, 

đều có chí tiến thủ, mong muốn cho sự nghiệp cách mạng vẻ 

vang của Đảng chóng thành công, cơ sở đảng và tổ chức 

quần chúng đã được kiện toàn thêm một bước...(1). 

Về khuyết điểm, tồn tại, Đại hội nêu rõ nguyên nhân chủ 

quan như sau: 

"1- Tình hình nhiệm vụ chính trị có nhiều chủ trương 

chính sách mới, nhất là sau khi địch ngừng ném bom miền 

Bắc chuyển qua trọng tâm phát triển kinh tế, tiếp tục thực 

hiện ba cuộc cách mạng, lấy cách mạng kỹ thuật làm then 

chốt chưa nhận thức được sự gắn bó và tương quan giữa ba 

cuộc vận động, còn tách rời giữa nhiệm vụ chính trị và công 

tác xây dựng Đảng. Trên nhận thức chúng ta chuyển biến 

                                           
(1) Văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng, tr. 17. Hồ sơ 782, 

lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. 
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không kịp, tri thức cách mạng còn thấp. Tư tưởng tiến công 

chưa mạnh, còn bảo thủ, ngại khó, bản vị, cục bộ tự do tản 

mạn. 

2- Nguyên nhân trực tiếp trở ngại lớn đến thực hiện mọi 

nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng là tư tưởng cá nhân chủ 

nghĩa, biểu hiện của nó là ích kỷ, tự tư tự lợi, suy bì kèn cựa, 

tự do vô nguyên tắc, thiếu dân chủ tập thể. Những tư tưởng 

tác phong sai trái cũng đồng thời là nguyên nhân của kém 

đoàn kết nội bộ, làm giảm sự lãnh đạo của cơ sở đảng. 

3- Về lãnh đạo chỉ đạo: Chủ quan, thiếu nhạy bén sáng 

tạo, sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng không dự kiến hết chiều 

hướng phát triển tình hình, diễn biến tư tưởng, trong chỉ đạo 

thiếu cụ thể sâu sát, chưa bồi dưỡng điển hình và phát huy 

điển hình, còn quan liêu sử vụ..." (1).  

Xuất phát từ yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, từ đặc 

điểm chức năng, ưu điểm, nhược điểm tồn tại của Đảng bộ, 

Đại hội đã quyết định phương hướng phấn đấu của Đảng bộ 

nhiệm kỳ tới là "Quán triệt Nghị quyết 19 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khoá III), tiếp tục thực hiện tốt ba 

cuộc vận động, bồi dưỡng tinh thần triệt để cách mạng, ý chí 

chiến đấu cho độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, tinh thần 

dũng cảm trong sản xuất cũng như chiến đấu, nâng cao tinh 

thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, làm chủ tập thể, tinh 

                                           
(1) Trích Văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng, tr. 17, 20, 21. 

Hồ sơ 782, lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy. 
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thần tự lực cánh sinh, chủ động sáng tạo, tinh thần hợp tác xã 

hội chủ nghĩa; khắc phục tư tưởng hữu khuynh bảo thủ, 

chống tư tưởng tự do vô kỷ luật, lơ là mất cảnh giác chính trị, 

thiếu trách nhiệm cầu an, ngại khó, ngại khổ; phê phán tư 

tưởng hoà bình nghỉ ngơi, thoả mãn thành tích; chống quan 

liêu độc đoán gia trưởng, kém đạo đức cách mạng, thiếu đoàn 

kết, tham ô, lãng phí và biểu hiện cá nhân chủ nghĩa khác; 

suy bì đãi ngộ, tư lợi, tính toán cá nhân, sinh hoạt phóng 

túng; xây dựng nếp sống cần cù, giản dị, khiêm tốn, chí công 

vô tư; kiện toàn tổ chức, củng cố sinh hoạt, đảm bảo dân chủ 

kỷ luật, nâng cao phê bình và tự phê bình có tình, có lý với 

thái độ thực sự cầu thị, thương yêu đồng chí; xây dựng lề lối 

làm việc khoa học, phong cách chỉ đạo cụ thể, sát cơ sở, sát 

thực tế. Ra sức bồi dưỡng nâng cao kiến thức cách mạng, 

trình độ chính trị văn hoá, khoa học kỹ thuật, năng lực quản 

lý kinh tế, quản lý cơ quan, khả năng vận động quần chúng, 

trình độ công tác xây dựng đảng. Quyết tâm xây dựng Đảng 

bộ vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, đảm bảo thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị trong mọi tình huống, góp phần hoàn 

thành kế hoạch Nhà nước năm 1971-1972, xây dựng tỉnh ta 

thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc"(1). 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 23 ủy 

viên. Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Chế Đình 

                                           
(1) Trích Văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng, tr. 17, 20, 21. 

Hồ sơ 782, lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy. 
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Hồng giữ chức Bí thư, đồng chí Hồ Xuân Phúc giữ chức Phó 

Bí thư. 

Ngày 17/8/1971, Đảng ủy cơ quan Dân Chính Đảng mở 

đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, trước hết là đối 

với cán bộ, đảng viên. Toàn bộ đợt sinh hoạt chính trị nhằm: 

Quán triệt và vận dụng Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

đối với Đảng bộ Nghệ An, Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm 

vụ năm 1971, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân 

Chính Đảng. Trên cơ sở đó, nâng cao trách nhiệm của mỗi 

người, ra sức đẩy mạnh hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1971, 

sản xuất Đông - Xuân năm 1971-1972. Đợt sinh hoạt chính 

trị chia làm ba bước, tổng kết vào ngày sinh nhật Đảng 

03/02/1972. 

Những tháng cuối năm 1971, không quân Mỹ xâm nhập 

vùng trời Nghệ An với 358 lần tốp máy bay các loại, đánh 

phá nhiều địa điểm trong tỉnh, nhất là thành phố Vinh và 

vùng phụ cận. Kẻ thù đã gây thêm tội ác mới đối với nhân 

dân tỉnh nhà. Trên vùng biển, tàu biệt kích Mỹ tăng cường 

chặn đánh tàu, thuyền đánh cá của ngư dân. Địch càng ráo 

riết hoạt động, quân dân Nghệ An càng cảnh giác cao và ra 

sức bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương, trừng trị kịp thời 

mọi hành động tội ác của chúng.  

Cuối tháng 3/1972, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, cán bộ, 

đảng viên cơ quan Dân Chính Đảng cùng quân, dân Nghệ An 

đã sẵn sàng về tư tưởng, tổ chức, tinh thần và lực lượng cùng 
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với nhân dân miền Bắc "hướng ra phía trước", "hướng vào 

chiến đấu", kiên quyết đánh bại mọi âm mưu, hành động mới 

của địch, bảo vệ vững chắc hậu phương, tích cực chi viện cho 

chiến trường. 

Ngày 06/4/1972, đế quốc Mỹ tuyên bố dùng không quân, hải 

quân tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta lần thứ 

hai. Cùng ngày, chúng cho nhiều tốp máy bay ném bom, bắn phá 

một số vùng thuộc khu vực Vĩnh Linh và tỉnh Quảng Bình. 

Ngày 10/4/1972, tại Nghệ An, đế quốc Mỹ đã dùng 

nhiều tốp máy bay, trong đó có 9 máy bay chiến lược B52 

(lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời miền Bắc) ào ạt ném 

bom dày đặc lên các xã Hưng Hoà, Hưng Dũng, Nghi Phú, 

Nghi Kim, Hưng Đông và khu phố 5 (thành phố Vinh) gây 

tổn thất lớn về người và tài sản của nhân dân. Quân, dân 

thành phố Vinh đã kịp thời đánh trả quyết liệt, bắn rơi hai 

máy bay F4 của chúng. 

Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, đế quốc 

Mỹ leo thang từng bước, vừa đánh vừa thăm dò, nhưng lần 

thứ hai, ngay từ đầu chúng dùng sức mạnh của không quân, 

hải quân(1), sử dụng các loại máy bay hiện đại đã được cải 

tiến như máy bay F4 (vừa tiêm kích vừa cường kích), F111, 

B52, sử dụng nhiều loại bom mới như bom từ trường, bom 

                                           
(1) Đế quốc Mỹ huy động 200 máy bay B52 (bằng 1/2 số máy bay chiến lược 

của nước Mỹ); 1.400 máy bay chiến thuật (bằng 1/3 tổng số máy bay chiến 

thuật của Mỹ); 60 tàu chiến các loại của hạm đội. Theo sách "18 năm chống 

Mỹ, cứu nước thắng lợi", Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1974, tr. 171. 
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la-de, tăng cường kỹ thuật gây nhiễu phức tạp, dùng những 

thủ đoạn chiến thuật xảo quyệt, tàn bạo, đánh phá ồ ạt, kết 

hợp tập kích chớp nhoáng, bất ngờ. Dùng những thủ đoạn trên, 

đế quốc Mỹ tin chắc rằng, chỉ trong một vài tháng "không lực 

Hoa Kỳ sẽ làm Bắc Việt Nam kiệt sức, hết hơi, buộc phải cúi đầu 

khuất phục". 

Đánh giá đúng tình hình, thấy rõ bản chất hiếu chiến của đế 

quốc Mỹ, ngày 16/4/1972, Trung ương Đảng và Chính phủ ra 

lời kêu gọi "Quân và dân cả nước quyết vượt qua mọi gian khổ 

và hy sinh để đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, đánh bại 

chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của chúng, nhằm bảo 

vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, tiến tới 

hoà bình thống nhất đất nước". 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Chính 

phủ, hướng về Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh(1), Đảng 

bộ cơ quan Dân Chính Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở 

đảng tập trung lãnh đạo các đơn vị khẩn trương làm tốt công 

tác phòng không, sơ tán, đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển 

hướng tổ chức lao động, sản xuất, ổn định đời sống phù hợp 

với tình hình thời chiến. Công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng 

với cán bộ, đảng viên, công nhân viên được coi trọng. Cấp ủy 

các cơ sở đảng đã vững vàng trong tư thế lãnh đạo quyết tâm 

đánh thắng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế 

quốc Mỹ. 

                                           
(1) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII được tổ chức từ ngày 15 - 25/4/1972 tại 

Hội trường Tỉnh ủy (xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương). 
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Trong bối cảnh kẻ thù uy hiếp, công tác ở các đơn vị có 

vị trí là cơ quan đầu tỉnh, đầu ngành với chức năng chủ yếu 

làm công tác tham mưu cho tỉnh, ngành, đơn vị trên các lĩnh 

vực của đời sống xã hội; từ các đồng chí cán bộ lãnh đạo, 

chuyên viên đến người phục vụ đã quả cảm bám trụ đơn vị, 

hăng say lao động, sản xuất, sẵn sàng chiến đấu đánh địch. 

Những cán bộ, đảng viên được phân công về chỉ đạo ở 

các vùng, các điểm hầu hết tỏ ra gương mẫu, dũng cảm, luôn 

sát cánh bên các tập thể công nhân ở cơ sở hoặc bên bà con 

nông dân tập thể, đưa đến cho họ những nhận thức mới về 

quy trình kỹ thuật sản xuất, về tổ chức quản lý lao động, về 

những chính sách đúng của Đảng phục vụ cho lợi ích của 

nhân dân. 

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức", qua thử thách rèn 

luyện trong khó khăn, ác liệt của chiến tranh, cán bộ, đảng 

viên, công nhân viên các cơ quan Dân Chính Đảng thêm 

vững vàng về mọi mặt, trưởng thành lớn lên trong lao động 

sản xuất và chiến đấu. Năm 1972, năm đầu thực hiện Nghị 

quyết 19, 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, các ban, ngành trên 

cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao đã chủ động tham mưu 

cho Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh kịp thời ra những nghị 

quyết, chỉ thị, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tỉnh 

nhà khẩn trương chuyển hẳn mọi hoạt động sang thời chiến, 

làm tốt các nhiệm vụ: Chiến đấu giỏi, phòng tránh tốt, trị an 

vững; giao thông vận tải thông suốt, thực hiện chuyển hướng 

kinh tế toàn diện, phát động cao trào lao động sản xuất, đặc 
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biệt ra sức phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm; bảo vệ 

đê điều, phòng chống bão, lụt, phòng chống địch phá; thực 

hiện tốt công tác tuyển quân và huy động nhân lực; tổ chức 

tốt đời sống trong thời chiến của nhân dân; tăng cường công 

tác xây dựng Đảng. Chất lượng các vấn đề tham mưu của các 

ngành ngày càng hiệu quả như đề án tổ chức lại sản xuất 

nông nghiệp, hình thành vùng chuyên canh, thâm canh theo 

hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa của Ủy ban Nông 

nghiệp và Ty Nông nghiệp, đề án tổ chức, chỉ đạo thành lập 

các đội ứng cứu giao thông và vận tải thô sơ của Ban đảm 

bảo giao thông vận tải của tỉnh, chính sách thu mua lương 

thực giá cao của Ty Lương thực… Mặc dù địch đánh phá ác 

liệt, nhưng các tổ chức cơ sở trong Đảng bộ đã bám sát sự chỉ 

đạo của tổ chức Đảng cấp trên, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, 

vạch ra những nghị quyết lãnh đạo đúng, sát, đã hiệu triệu 

được cán bộ, đảng viên, công nhân viên dồn sức hoàn thành 

tốt kế hoạch từng tháng, từng quý và cả năm. Điển hình có 

một số cơ sở vươn lên hoàn thành vượt mức kế hoạch như: 

Công ty Vật tư nông nghiệp, Trại giống tổng hợp Nghi Văn, 

Ty Lương thực, các Ty Nông nghiệp, Ty Thủy lợi, Ty Lâm 

nghiệp hoàn thành kế hoạch Nhà nước giao. Một số ngành 

như Ty Công nghiệp, Ty Thương nghiệp gặp khó khăn về 

nguyên liệu, về tổ chức sản xuất cũng vươn lên hoàn thành 

50-90% kế hoạch. Những hoạt động sôi nổi của phong trào 

thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chỉ tiêu 

kế hoạch được giao của cán bộ, đảng viên, công nhân viên 

các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh, trong năm 1972 đã 

góp phần tích cực vào thành tích tiêu biểu của tỉnh nhà. 
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Trong 9 tháng (từ   ngày 10/4/1972 - 15/01/1973) quân, dân 

Nghệ An đã chiến đấu bắn rơi 92 máy bay Mỹ, trong đó có 

11 máy bay chiến lược B52, 01 máy bay F111A; 26 tàu chiến 

Mỹ, góp phần quan trọng cùng nhân dân miền Bắc đánh bại 

chiến tranh phá hoại lần 2 của Mỹ vào tháng 01/1973. 

Trên lĩnh vực kinh tế, năm đầu sản xuất nông nghiệp tỉnh 

ta giành được thắng lợi to lớn chưa từng có "được Nhà nước 

ghi tên vào bảng vàng tỉnh đạt 5 tấn thóc trên diện tích 1ha 

hai vụ lúa ổn định". 

Các đợt tuyển quân chi viện chiến trường trong năm 

1972, Nghệ An đều vượt chỉ tiêu số lượng, đảm bảo chất 

lượng và thời gian. Toàn tỉnh có 190.607 thanh niên đi bộ đội 

(vượt chỉ tiêu 16,7%), 3.175 thanh niên xung phong, 5.980 

dân công hoả tuyến. Công tác đảm bảo giao thông vận tải chi 

viện chiến trường thường xuyên thông suốt... 

Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc 

Mỹ bị quân dân ta đánh bại, miền Bắc có hoà bình. Bước 

sang giai đoạn cách mạng mới, bên cạnh những thuận lợi có 

hoà bình, nhân dân phấn khởi, cán bộ, đảng viên, công nhân 

viên các cơ quan Dân Chính Đảng nói riêng, nhân dân Nghệ 

An nói chung cũng đứng trước những khó khăn do tổn thất 

nặng nề trong hai lần chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. 

Cả tỉnh có 15.203 người chết; 20.605 người bị thương vì bom 

đạn Mỹ; phần lớn các xí nghiệp và cơ sở công nghiệp, hệ thống 

thủy lợi, đê điều, đập chứa nước đều bị máy bay Mỹ dội bom 

phá hoại; ba ra Đô Lương, ba ra Nam Đàn, ba ra Bến Thủy bị 
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đánh phá nhiều lần; thành phố Vinh trở thành đống gạch vụn; 

30 bệnh viện, trạm xá từ tỉnh, huyện đến xã, 178 trường học ở 

18 huyện, thị trong tỉnh bị địch đánh phá; hệ thống giao thông, 

phương tiện vận tải bị phá hoại trầm trọng, đối tượng phải giải 

quyết chính sách hậu phương quân đội tăng lên, yêu cầu bồi 

dưỡng sức dân để huy động cao hơn trở nên cấp thiết; mặt khác, 

tác phong làm việc của cán bộ theo lối công nghiệp, khoa học 

và nề nếp được bước đầu xây dựng trong những năm hoà bình, 

nay cũng bị ảnh hưởng do cuộc sống phân tán trong chiến 

tranh. 

Từ tháng 3/1973, thực hiện lệnh của Chủ tịch Ủy ban 

hành chính tỉnh, các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh lần lượt hồi 

cư về thành phố Vinh, trừ các cơ sở công nghiệp, trạm trại đã 

được quy hoạch được xây dựng cơ bản, còn các đơn vị hành 

chính được bố trí đóng ở các xã ngoại thành. Trụ sở của 

Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng được chuyển từ xã Quang 

Sơn, huyện Đô Lương về xóm Phong Toàn, xã Hưng Dũng 

(vị trí hiện nay của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, thuộc 

khối Trung Hoà, Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh). Tại 

đây, Tỉnh ủy cho Đảng ủy xây một nhà cấp bốn, 5 gian. 

Những tháng đầu năm 1973, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh đã động viên mọi ngành, 

mọi giới, mọi lực lượng tham gia chiến dịch rà phá bom mìn, 

san lấp hố bom để giải phóng mặt bằng cho sản xuất, xây 

dựng, giải phóng các tuyến đường bộ, đường thủy cho mạch 

máu giao thông thông suốt để đưa hàng chi viện miền Nam 
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và ổn định đời sống nhân dân. Từng địa phương, từ các 

huyện miền núi đến các huyện đồng bằng ven biển, ngày 

ngày có hàng ngàn, hàng vạn người ra đồng, mỗi nơi là một 

công trường lao động hăng say, vừa biểu lộ sự vui mừng của 

ngày hội chiến thắng, vừa thể hiện không khí sôi nổi thi đua 

thiết thực xây dựng quê hương. Hoà vào không khí thi đua 

lao động chung của nhân dân cả tỉnh, cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên các cơ quan Dân Chính Đảng vừa đẩy mạnh hoàn 

thành công tác chuyên môn, vừa tích cực di chuyển cơ quan 

về thành phố Vinh. Mặc dù phải vận chuyển vật liệu tranh, 

tre từ Tân Kỳ, Nghĩa Đàn về nhưng trong một thời gian ngắn 

đã hoàn thành hàng trăm căn nhà đảm bảo nơi ăn ở, làm việc 

ổn định. Điểm nổi bật trong xây dựng nhà ở của các cơ 

quan là hầu hết các đơn vị đã động viên tinh thần tự lực 

cánh sinh của cán bộ, công nhân viên, ít phải thuê lao 

động, như Chi cục Thống kê, anh chị em đã làm được nhà 

gỗ lợp ngói, các phòng của Ty Công an tranh thủ ngày đêm 

làm nhà ở của bộ phận, còn nhận làm thêm nhà công cộng. 

Về nhiệm vụ chuyên môn các đơn vị đều hoàn thành tốt, có 

đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch như Xưởng bánh kẹo 

Vinh, Thanh Chương đã sản xuất được 77/70 tấn bánh kẹo, 

kịp thời phục vụ lễ mừng công ngày 01/5/1973, Công ty 

Thực phẩm, Công ty Nông sản đều hoàn thành kế hoạch 

quý I-1973, thu mua chế biến trước thời gian, Ty Công an 

các chương trình công tác đạt yêu cầu, nhất là công tác bảo 

vệ an toàn cho các đoàn khách nước ngoài; Ty Bưu điện 
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trong thời gian xây dựng nhà ở cơ quan còn trang bị thêm 

21 máy điện thoại, kéo 50km đường dây. 

Hoà bình lập lại, Đảng ủy cơ quan Dân Chính Đảng đã 

nhanh chóng chuyển nhiệm vụ chính trị từ chỉ đạo chiến 

tranh sang chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế. Các tổ 

chức cơ sở đảng của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đã 

quán triệt và vận dụng tốt hơn nội dung của ba cuộc cách 

mạng, định rõ được mục tiêu, phương hướng phấn đấu cho 

cơ quan mình và tổ chức cho quần chúng tham gia bàn luận 

một cách rộng rã, dân chủ. 

Những năm 1973-1975, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị 

mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết 195 

của Bộ Chính trị về "Nâng cao chất lượng đảng viên ", Chỉ 

thị 192 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đưa những 

người không đủ tư cách ra khỏi Đảng " và Nghị quyết 23 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo 

và nâng cao sức chiến đấu của Đảng ", dưới sự lãnh đạo của 

Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Đảng ủy, các cơ sở đảng đã mở nhiều 

đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho toàn thể đảng viên và được 

đông đảo cán bộ, công nhân viên quan tâm, tham gia góp ý, đấu 

tranh khắc phục những điểm yếu về xây dựng Đảng ở các cơ 

quan ban, ngành. Công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ 

chính trị, nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của cơ quan ban, ngành 

có chuyển biến tốt hơn trước. Nhờ được quán triệt thêm về 

nguyên tắc, phương châm xây dựng Đảng, yêu cầu, nội dung cụ 

thể về nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, nên đã củng cố lập 
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trường giai cấp cho cán bộ, đảng viên, nâng cao được ý chí 

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của bản thân và của 

đơn vị trong từng thời kỳ. 

Qua khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 192, Nghị quyết 195 

ở Đảng bộ Ty Nông nghiệp cho thấy kết quả như sau: "Qua 

kết quả thực hiện Chỉ thị 192, Nghị quyết 195 của Trung 

ương Đảng đã có tác dụng lớn về nâng cao chất lượng đảng 

viên và củng cố tổ chức đảng, củng cố sự đoàn kết nhất trí 

trong Đảng và ngoài quần chúng, nhằm thúc đẩy việc phấn 

đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chi bộ". 

Đại bộ phận số đảng viên xử trí theo Nghị quyết 192 đã 

phấn đấu sửa chữa tốt, nhiều đồng chí trở lại có uy tín với 

quần chúng, được tổ chức giao nhiệm vụ. 

Trong năm 1974, tổng kết ở 28 đơn vị có 1.111 đảng viên 

đạt kết quả: Đảng viên phấn đấu tốt chiếm 45%; chưa tốt 

chiếm 43%; kém chiếm 12%. So với tổng kết năm 1973, 

đảng viên loại kém giảm 2%. 

Từ năm 1972-1974, kết nạp được 91 đảng viên mới, 

trong đó 12 trình độ đại học, 22 trung cấp, 57 công nhân trực 

tiếp sản xuất. Về mặt tiêu chuẩn, nguyên tắc thủ tục đều bảo 

đảm. Số đảng viên mới hầu hết là công nhân trực tiếp sản 

xuất, trong đó công nhân kỹ thuật chiếm 80%. Các đảng viên 

mới đã phát huy tác dụng trong sản xuất, công tác, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Về mặt bồi dưỡng và xây dựng lực lượng cán bộ, Đảng 

bộ đã tăng cường bổ sung 189 cán bộ trẻ và khoẻ xuống cơ 
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sở. Hầu hết cán bộ trên đã phát huy được tác dụng lãnh đạo, 

chỉ đạo trong các đơn vị kinh tế. 

Năm 1973-1974, đã đề bạt được 284 cán bộ lãnh đạo, chỉ 

đạo từ ủy viên ủy ban đến đội trưởng, trong đó có 249 đảng 

viên, 9 cán bộ nữ, 111 cán bộ khoa học kỹ thuật. Tuổi từ 18 

đến 35 chiếm 28%; từ 35-45 chiếm 50%. 

Bên cạnh đề bạt, bồi dưỡng tại chức, các đơn vị đã mạnh 

dạn đưa một số cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng ở các trường 

Trung ương, nhằm đáp ứng đầy đủ lực lượng cán bộ trong 

thời gian tới. Trong Đảng đã tăng cường số cán bộ trẻ, nữ và 

kỹ thuật vào các cấp ủy đảng ngày càng đáp ứng vai trò lãnh 

đạo của Đảng ở cơ sở, trước hết là ở chi bộ nhỏ. 

Vai trò của tổ chức đảng ở cơ sở thông qua thực hiện Chỉ 

thị 192 của Trung ương Đảng, bước đầu có chuyển biến. Một 

số tổ chức cơ sở đảng đã phấn đấu ra khỏi diện yếu kém hoặc 

diện trung bình. Có cơ sở phấn đấu liên tục hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ như Đảng bộ Công ty Vật tư nông nghiệp, Chi 

bộ cá Nam Yên, Chi bộ máy kéo Hưng-Nghi. Nhiều chi bộ 

ổn định được chủ trương, phương hướng và biện pháp lãnh 

đạo, giữ vững được chi bộ sinh hoạt có nề nếp. 

Qua thực hiện Chỉ thị 192, Nghị quyết 195 của Đảng hầu 

hết các tổ chức cơ sở đảng đã nắm vững chủ trương, đường 

lối của cấp trên vận dụng sáng tạo vào đặc điểm tình hình của 

đơn vị mình. Không ngừng phấn đấu liên tục, phát huy trí tuệ 

tập thể lãnh đạo tốt quần chúng hoàn thành nhiệm vụ.  
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Trong không khí nhân dân tỉnh nhà đang sôi nổi thi đua 

đẩy mạnh sản xuất, quyết giành thắng lợi trong vụ Đông - Xuân 

1974-1975. Tháng 10 năm 1974, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ 

quan Dân Chính Đảng được tổ chức tại thành phố Vinh. Đại 

hội đã quyết định phương hướng năm 1975 với nội dung cơ 

bản: Xác định rõ vị trí quan trọng của Đảng bộ đối với phong 

trào chung của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 

văn hoá - xã hội và quốc phòng - an ninh không chỉ trước mắt 

mà lâu dài, cán bộ, đảng viên, công nhân viên  các cơ quan 

ban ngành cấp tỉnh phải làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược, góp 

phần hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Phải chuyển tinh thần 

hi sinh chịu đựng gian khổ trong kháng chiến, sẵn sàng phát 

triển kinh tế. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành. Ban Chấp hành đã bầu 

đồng chí Hồ Xuân Phúc giữ chức Bí thư, đồng chí Lê Nguyên Cát 

giữ chức Phó Bí thư. 

Những tháng cuối năm 1974, thế và lực cách mạng miền 

Nam và cả nước đủ sức đập tan chính quyền tay sai Nguyễn 

Văn Thiệu, thực hiện mục tiêu giải phóng miền Nam thống 

nhất Tổ quốc. Do đó, từ sau Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy đã chỉ 

đạo các cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, 

công nhân viên dốc sức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, 

thiết thực góp phần cùng nhân dân cả nước tham gia vào 

nhiệm vụ giải phóng miền Nam. 
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Thực hiện chỉ thị tuyển quân của Chính phủ, tháng 10/1974, 

Tỉnh ủy Nghệ An quyết định động viên nhân dân toàn tỉnh 

hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân một lần cho cả năm 1974 và 

đợt đầu năm 1975, đã huy động trên 10 ngàn tân binh, trong 

đó có hàng trăm công nhân, viên chức các cơ quan Dân 

Chính Đảng nhập ngũ vào chiến đấu ở chiến trường. 

Tháng 3/1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng chủ trương 

động viên cao nhất lực lượng cả nước giải phóng Sài Gòn. 

Chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Nghệ An 

chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chi viện 

chiến trường. Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân, các ban viên hầu hết là cán bộ chủ trì các ban, 

ngành cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước tỉnh chỉ 

huy, điều hành việc chi viện cao nhất cho chiến trường miền 

Nam. Khẩu hiệu: "Tất cả cho giải phóng miền Nam" đã được 

nhân dân Nghệ An nhiệt liệt hưởng ứng. Từ thành thị đến 

nông thôn, đồng bằng ven biển đến miền núi, từ công, nông 

trường đến xí nghiệp nhà máy, cơ quan, trường học... ai ai 

cũng muốn đóng góp cao nhất sức lực, trí tuệ của mình cho 

thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người 

người xuống đường tiếp vận, nhà nhà tham gia làm vận tải, 

mọi phương tiện vận tải từ thô sơ đến cơ giới đều được huy 

động vào nhiệm vụ bốc dỡ, vận chuyển hàng. Mọi người đều 

phấn đấu vận chuyển tăng cân, tăng chuyến, tăng tốc. Nhờ đó, 

những tháng đầu năm 1975, hàng giao cho mặt trận Khu V đạt 

145%, mặt trận Nam Bộ đạt 169% kế hoạch. Trong không 

khí tưng bừng khẩn trương "Một ngày bằng 20 năm" ngoài 
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vũ khí đạn dược, phương tiện kỹ thuật quân sự, thuốc men, 

dụng cụ y tế,... Nghệ An còn cung cấp cho chiến trường miền 

Nam 6.000 tấn lương thực, 300 tấn thực phẩm và cho Nhà nước 

tạm vay 18.000 tấn lương thực chi viện chiến trường miền 

Nam.  

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan Dân 

Chính Đảng cấp tỉnh và nhân dân Nghệ An đã đóng góp to 

lớn công sức, trí tuệ cùng quân dân cả nước mở cuộc tấn 

công "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ" đánh thẳng vào sào huyệt 

cuối cùng của địch bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Sau 55 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, gian khổ nhưng hào 

hùng, quân và dân ta đã làm tan rã hơn một triệu quân nguỵ, 

xoá bỏ hoàn toàn bộ máy chính quyền tay sai Mỹ và buộc bộ 

máy cố vấn Mỹ tháo chạy về nước, giải phóng miền Nam, đưa 

sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta kết thúc trọn 

vẹn vào ngày 30/4/1975. 

Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào            

ngày 30/4/1975 có ý nghĩa lịch sử cực kỳ to lớn "Mãi mãi 

được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử 

chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế 

giới một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm 

quốc tế và tính thời sự sâu sắc"(1). 

                                           
(1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội toàn 

quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1967, tr.5, 6. 
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Tháng 5/1975, nhân dân khắp các địa phương trong tỉnh 

cùng nhân dân cả nước đã nô nức mở hội mừng chiến thắng 

vĩ đại của dân tộc. 

Hoà vào không khí niềm vui chiến thắng giải phóng hoàn 

toàn miền Nam của cả dân tộc, năm 1975, năm đầu thực hiện 

Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tăng 

cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng", công 

tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cũng 

đã ghi thêm mốc son mới. 

Trên cơ sở nhận thức nội dung tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng, các tổ chức cơ sở đảng đã liên hệ đánh giá mặt 

mạnh, mặt yếu của đơn vị mình, tìm ra nguyên nhân, đề ra 

được phương hướng nhiệm vụ bổ cứu cụ thể, nâng cao trách 

nhiệm của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của cơ sở Đảng bộ, chi bộ, đẩy mạnh việc hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị được giao chuyển biến tốt. Đảng bộ 

Ty Lương thực tập trung đẩy mạnh hoàn thành nghĩa vụ 

lương thực vượt mức trước thời hạn, đạt đơn vị xuất sắc toàn 

miền Bắc. Các ngành thương nghiệp đẩy mạnh thu mua nắm 

nguồn hàng, cải tiến phương thức phục vụ, phân phối hàng 

hoá, tăng cường quản lý. Các ngành xây dựng cơ bản phát 

động phong trào thi đua sôi nổi, đẩy mạnh xây dựng hoàn 

thành các công trình trọng điểm để nhanh chóng đưa vào sử 

dụng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Tất cả các cơ 

quan đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, trường học, bệnh 

viện đều sôi nổi thi đua lập thành tích mới mừng miền Nam 

giải phóng, dâng Đảng, Bác Hồ.  



144 * LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan tØnh NghÖ An (1954 - 2014) 

 

Trên cơ sở phát huy phê bình và tự phê bình, các tổ chức 

cơ sở đảng đã tiến hành việc kiểm điểm cá nhân, kể cả cán bộ 

lãnh đạo và đảng viên làm công tác phục vụ, mỗi đảng viên 

đều liên hệ với yêu cầu xây dựng Đảng để kiểm điểm nêu rõ 

ưu điểm, khuyết điểm, được chi bộ xây dựng trên tinh thần 

thẳng thắn, thương yêu đồng chí với nhau, một số đông đơn 

vị đã giải quyết được những vướng mắc về tư tưởng trong nội 

bộ kéo dài lâu ngày, củng cố tăng cường đoàn kết trong Đảng 

như Ty Thể dục - Thể thao, Ty Xây dựng... Ở những cơ quan 

mà cán bộ những năm trước kém đoàn kết thì trong năm 

1975 cũng có những chuyển biến bước đầu như cơ quan Báo 

Nghệ An, Vật liệu kiến thiết, Hải quan... Tuy vậy, cũng có cơ 

sở đảng do phê bình và tự phê bình kém, giữa cấp ủy và ban 

cán sự chuyên môn thiếu sự kết hợp chặt chẽ, vai trò cấp ủy 

chưa được đề cao thì việc kiểm điểm cá nhân vẫn chưa tiến 

hành được, hạn chế kết quả giáo dục đảng viên, không nâng 

cao được năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ, nội bộ kém 

đoàn kết, đơn vị ít chuyển biến như Ty Thông tin, Công ty 

May mặc điện, Công ty Ngoại thương... 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, đầu năm 1975 tổ chức 

học tập Nghị quyết 23 gắn với đại hội các tổ chức cơ sở 

đảng. Đến tháng 10/1975, đã có 66 cơ sở tiến hành xong đại 

hội, còn lại chưa đại hội bao gồm: 

- Hai đảng bộ chưa ổn định tổ chức là: Công ty Thực 

phẩm Công nghệ cấp I chuẩn bị giải thể, rút lại thành một 

trạm, tổ chức đảng còn một chi bộ đưa về trực thuộc Thành 

ủy Vinh; Ban quy hoạch kinh tế giải thể. 
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- Bảy đảng bộ khác trong tình trạng thiếu cán bộ lãnh 

đạo, đã yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy bổ sung là: Đơn vị Hải 

quan, Liên hiệp xã thủ công, Công ty May mặc điện, Vật liệu 

kiến thiết, Toà án, Bảo tàng Xô viết. 

- Còn Đảng bộ Ty Thông tin - Văn hoá tiếp tục củng cố 

trước khi đại hội. 

Qua đại hội cơ sở nhiệm kỳ mới, các tổ chức cơ sở đảng 

đã xác định rõ thêm về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, 

đánh giá rõ hơn mặt mạnh, mặt yếu và đề ra phương hướng, 

mục tiêu, biện pháp cụ thể, đã chú trọng thực hiện các 

nguyên tắc phương châm xây dựng Đảng, phát huy phê bình 

và tự phê bình, mở rộng dân chủ, tăng cường tập trung, cải 

tiến chế độ sinh hoạt, mối quan hệ giữa cấp ủy, chuyên môn 

và các đoàn thể quần chúng được tăng cường chặt chẽ hơn. 

Công tác giáo dục đảng viên, tổ chức học tập thời sự, chính 

sách, văn hoá đi dần vào nề nếp. Nhiều cơ sở đảng từ sau đại 

hội đã có tiến bộ rõ rệt, đoàn kết, phấn khởi, khí thế đi lên, 

nhiệm vụ chính trị được đẩy lên bước mới. 

Các cấp ủy kể cả chi bộ nhỏ, được kiện toàn cả về số 

lượng và chất lượng so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ cán bộ nữ 

được tăng thêm (2,6%), cán bộ trẻ (5,5%), cán bộ có trình độ 

văn hoá, khoa học kỹ thuật tăng (0,7%). 

 Vấn đề củng cố các cơ sở đảng yếu kém là một yêu 

cầu quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở phân 

loại chất lượng các đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy 

cơ quan Dân Chính Đảng đã phân công nhau về các đảng bộ 
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yếu kém để giúp đỡ. Các đơn vị yếu kém đã tiến hành kiểm 

điểm trong cán bộ lãnh đạo, xử lý những đảng viên mắc sai 

lầm khuyết điểm, nâng cao trách nhiệm cán bộ, củng cố mối 

quan hệ giữa cấp ủy, ban cán sự và các đoàn thể quần chúng, 

từng bước giải quyết tình trạng tách rời máy móc giữa cấp ủy 

và chuyên môn, nâng cao tự phê bình và phê bình, khắc phục 

tình trạng mất đoàn kết, đối phó lẫn nhau, thiếu tinh thần 

trách nhiệm chung, về công tác chuyên môn và công tác xây 

dựng Đảng. Nhờ đó, một số tổ chức cơ sở đảng bước đầu có 

chuyển biến tốt hơn các năm trước như: Bệnh viện Đông y, 

Vật liệu kiến thiết, Bảo tàng Xô viết, Ty Thể dục - Thể thao, 

Hải quan...  

Tuy vậy, theo phương châm của Đảng đã chỉ rõ "Việc 

xây dựng Đảng phải gắn liền với việc nâng cao năng lực 

quản lý, kiện toàn tổ chức của Nhà nước và việc xây dựng, 

củng cố các đoàn thể quần chúng, hình thành sức mạnh tổng 

hợp của chuyên chính vô sản"(1). Nhưng cuối năm 1975, một 

số cơ quan lãnh đạo chuyên môn của ngành chưa được kiện 

toàn như: Ty Thông tin - Văn hoá, May mặc Điện, Liên hiệp 

Hợp tác xã thủ công... đang là một trở ngại lớn cho việc củng 

cố tổ chức một số đảng bộ, mặt khác có những đồng chí phụ 

trách chuyên môn trong một số ban cán sự chưa thấy hết 

trách nhiệm của mình đối với công tác xây dựng Đảng. 

                                           
(1) Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tr. 11, lưu tại Văn 

phòng Tỉnh ủy.  



LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan tØnh NghÖ An (1954 - 2014) * 147 

 

 

Vấn đề chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà 

nước ở các ngành, các cấp, định rõ chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn, chế độ làm việc của mỗi tổ chức, mỗi cơ quan để 

trên cơ sở ấy tinh giảm bộ máy, bố trí cán bộ cho hợp lý, 

giảm nhẹ biên chế, nâng cao chất lượng và hiệu suất công tác 

của cán bộ, công nhân viên hiện nay còn là một tồn tại lớn, 

mà các cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ phải thực hiện và cũng 

có nhiều khó khăn phức tạp. 

Qua gần một năm đưa Nghị quyết 23 của Đảng vào cuộc 

sống, các cơ sở đảng trong Đảng bộ cơ quan Dân Chính 

Đảng cũng đã phân biệt rõ hơn trách nhiệm lãnh đạo của tổ 

chức đảng trong xí nghiệp quốc doanh và các cơ quan hành 

chính sự nghiệp để làm đúng chức năng của mình, song về 

mặt này các cơ sở đảng chưa đúc rút được nhiều kinh 

nghiệm. Một số lệch lạc trước đây như cấp ủy không đi sâu 

để nắm và theo dõi sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 

hoặc chưa thấy hết trách nhiệm tham gia làm công tác cán bộ 

trong cơ quan, những biểu hiện này đã được phân tích và 

khắc phục dần. Những biểu hiện đảng viên chỉ biết lo làm 

công tác chuyên môn, coi nhẹ sinh hoạt và hoạt động công 

tác quần chúng cũng dần dần được sửa chữa.  

Các cơ sở đảng cũng quan tâm củng cố chi bộ nhỏ yếu 

kém. Các đảng uỷ đã phân loại các chi bộ nhỏ và có biện 

pháp cụ thể, phân công cấp uỷ viên củng cố các chi bộ nhỏ 

yếu kém, hầu hết các cơ quan bước đầu có chuyển biến như: 

Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh củng cố được 3/5 chi bộ 
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yếu kém, Ty Xây dựng củng cố được 6 chi bộ, Đảng bộ Ty 

Bưu điện củng cố được 3 chi bộ, các Đảng bộ Thủy sản, Giáo 

dục, Thông tin... mỗi nơi đều củng cố được một chi bộ yếu 

kém. Các chi bộ nhỏ được củng cố đã nắm chắc hơn nhiệm 

vụ chính trị, nâng cao được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, 

đảng viên, tăng cường các chế độ sinh hoạt, phân công nhiệm 

vụ và quản lý đảng viên được cụ thể và chặt chẽ hơn trước. 

Cấp ủy được kiện toàn và nâng cao trách nhiệm lãnh đạo 

trước chi bộ, các đoàn thể quần chúng được củng cố, đoàn 

kết trong cơ quan được chặt chẽ, cán bộ công nhân viên phấn 

khởi và tích cực công tác. 

Qua tổng kết thực hiện Nghị quyết 195, Chỉ thị 192 của 

Trung ương Đảng, qua các đợt sinh hoạt chính trị trong năm 

1975 chất lượng đảng viên được nâng dần lên rõ rệt. Từ số 

liệu của 53 đảng bộ cơ sở đã tổng kết 192 với số lượng đảng 

viên 3.536 đồng chí (641 nữ) có: 

- Đảng viên đạt tiêu chuẩn: 1.728 đồng chí, chiếm 48,8% 

- Đảng viên chưa đạt tiêu chuẩn: 1.504 đồng chí, chiếm 

42,5% 

Chất lượng đảng viên tuy có được nâng lên song cho đến 

cuối năm 1975, tỷ lệ đảng viên trung bình và kém vẫn còn 

chiếm một tỷ lệ lớn (trên 40%), nhiệm vụ giải quyết nâng cao 

chất lượng đảng viên trung bình, kém lên đạt yêu cầu còn là 

một nhiệm vụ nặng nề. Đảng ủy đã chỉ đạo các cơ sở đảng 

phân công đảng viên tốt kèm cặp, giáo dục giúp đỡ đảng viên 

trung bình, nhưng việc thực hiện chưa thường xuyên, chưa có 
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biện pháp tích cực. Việc mở lớp bồi dưỡng cho đảng viên 

trung bình chưa được thực hiện. 

Năm 1975, cả Đảng bộ kết nạp được 12 đảng viên mới. 

Con số trên phản ảnh các tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm 

đầy đủ đến công tác phát triển đảng viên mới, chưa nắm vững 

mục đích, yêu cầu, phương châm công tác phát triển Đảng. 

Phần lớn các cơ sở đảng chưa làm tốt công tác phát triển đảng 

viên mới, chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo các tổ chức quần 

chúng nhất là đối với đoàn thanh niên, để nắm vững những 

người ưu tú trong phong trào, bồi dưỡng và làm công tác phát 

triển Đảng. 

Thực hiện Chỉ thị 203 và Thông tri 297 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng, đến năm 1975 công tác quản lý đảng 

viên đã đi vào nề nếp. Các cơ sở đảng đã hoàn chỉnh dần 

hồ sơ đảng viên, hoàn thành cơ bản việc viết lại sơ yếu lý 

lịch 1, sao mẫu 2, riêng lý lịch đảng viên đã viết xong 

60%. Các cơ sở cũng đã phát hiện, kiểm tra xác minh 

những đảng viên khai sai ngày, tháng, năm sinh. Việc 

chuyển sinh hoạt đảng viên đã đi vào quy củ, hạn chế sai 

sót về thủ tục. 

Qua thực hiện các nghị quyết và chỉ thị về công tác 

xây dựng Đảng, công tác kiểm tra kỷ luật Đảng được tiến 

hành thường xuyên và có chất lượng ngày càng cao. 

Những đảng viên làm trái với Điều lệ Đảng, pháp luật 

Nhà nước, chỉ thị nghị quyết của Đảng, sa sút về đạo đức 

phẩm chất người đảng viên đã được kiểm tra, giáo dục và 

xử lý kỷ luật đúng mức. 
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Từ năm 1973-1975 (từ khi bắt đầu thực hiện Chỉ thị 192) 

đã đưa vào xem xét 747 đảng viên, so với tổng số đảng viên 

5.510 đồng chí, chiếm tỷ lệ 13,6%. 

Ba năm (1973-1975) đã xử lý 522 trường hợp kỷ luật, trong 

đó xử lý theo Chỉ thị 192: 463 trường hợp, xử lý theo Nghị 

quyết 228: 21 trường hợp; theo Nghị quyết 23: 21 trường hợp, 

các đợt sơ tổng kết thường xuyên: 17 trường hợp. 

Về hình thức xử lý: khiển trách: 66 trường hợp, cảnh cáo: 

120 trường hợp, cách chức: 17 trường hợp, lưu Đảng: 135 

trường hợp, khai trừ: 132 trường hợp, đưa ra khỏi Đảng bằng 

hình thức khác: 47 trường hợp. 

Như vậy, số đảng viên phạm kỷ luật đã đưa ra khỏi Đảng 

là: 179 trường hợp, chiếm 3,2% tổng số đảng viên. 

Nhìn chung, các vụ xử lý kỷ luật đều bảo đảm phương 

châm chính sách của Đảng, được tiến hành kiên quyết và 

thận trọng, có tác dụng tốt về giáo dục đảng viên và làm cho 

đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 

thêm. Các cấp ủy trong lúc xét duyệt kỷ luật đã cân nhắc kỹ, 

có chiếu cố thích đáng những đảng viên nữ có hoàn cảnh khó 

khăn như chồng con đi chiến đấu ở chiến trường, để xử lý 

thoả đáng và có biện pháp giúp đỡ cần thiết để đảng viên có 

điều kiện tiến bộ. 

Công tác kiểm tra kỷ luật Đảng đã đi vào nề nếp, được 

tiến hành gắn với toàn bộ các nội dung khác của công tác xây 

dựng Đảng. Tuy vậy, việc xử lý đối với đảng viên vi phạm 
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kỷ luật của Đảng vẫn chưa được kịp thời, hết năm 1975 còn 

88 trường hợp kỷ luật chưa giải quyết xong. Khi thực hiện 

Chỉ thị 192, đến cuối năm 1975 vẫn còn nhiều trường hợp kỷ 

luật gồm: Ty Thể dục - Thể thao: 7 trường hợp, Bảo tàng Xô 

viết: 4 trường hợp, Ty Văn hoá: 14 trường hợp, Ty Thông 

tin: 6 trường hợp, Điện lực: 5 trường hợp, Vật liệu kiến thiết: 

4 trường hợp, các đơn vị khác: 1-2 trường hợp. 

Một số đơn vị như cơ quan Bảo vệ bà mẹ trẻ em, Ủy ban 

Mặt trận tỉnh không công bố kịp thời nghị quyết thi hành kỷ 

luật đối với đảng viên. 

Ở cơ sở, một số cấp ủy viên được phân công làm công tác 

kiểm tra đã không thi hành đầy đủ trách nhiệm của mình. 

Công tác xây dựng Đảng năm 1975 nói riêng, ba năm 

(1973-1975) nói chung, được các nghị quyết tổ chức đảng 

cấp trên soi sáng, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề về 

công tác xây dựng Đảng, được thắng lợi của cách mạng miền 

Nam cổ vũ đã đạt được kết quả tốt.  

Công tác chính trị tư tưởng được nâng lên một bước, giúp 

hầu hết cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức tư tưởng, bồi 

dưỡng thêm ý chí chiến đấu, ý thức tự lực tự cường, tinh thần 

trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật làm cho đảng viên quyết 

tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phong trào của 

Đảng bộ có nhiều chuyển biến tốt. Đã gắn công tác tổ chức 

với công tác tư tưởng, tăng cường các nguyên tắc tổ chức, 

mở rộng dân chủ tập trung, phát huy phê bình, tự phê bình 

củng cố thêm mối đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác kiểm 
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tra, quản lý đảng viên, hoàn thành căn bản Chỉ thị 192, nâng 

lên một bước công tác giáo dục đảng viên, làm cho tổ chức 

cơ sở đảng được trong sạch và vững mạnh thêm. 

Sau khi nước nhà thống nhất, thực hiện Nghị quyết số 

245 ngày 20/9/1975 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về 

việc bỏ cấp khu, hợp tỉnh, trong hai ngày 24 và 25/10/1975, 

tại thành phố Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp và ra Thông báo Đặc biệt 

về việc hợp nhất hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh 

Nghệ Tĩnh. 

Từ thời điểm này cho đến tháng 9/1991 (gần 16 năm) là 

thời kỳ quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh, dưới sự lãnh đạo trực 

tiếp của Đảng bộ tỉnh, có chung một Đảng bộ các cơ quan Dân 

Chính Đảng cấp tỉnh, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân 

viên các cơ quan ban ngành cấp tỉnh bước sang một giai đoạn 

cách mạng mới. 
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Chương IV 

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN      

DÂN CHÍNH ĐẢNG NGHỆ TĨNH (1976-1991) 

 

Tháng 9/1975, Ban Chấp hành Trung ương đã họp hội 

nghị lần thứ 24 quyết định nhiệm vụ chiến lược của cách 

mạng nước ta trong giai đoạn cách mạng mới là: "Hoàn thành 

thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến 

vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc phải tiếp tục đẩy 

mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thiện 

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, miền Nam phải tiến hành 

cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội". 

Do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, 

ngày 20/9/1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng có Quyết định 

245 về việc "bỏ cấp khu, sát nhập tỉnh". 

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà 

Tĩnh họp bàn việc hợp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 245 của 

Bộ Chính trị Trung ương Đảng, ngày 01/11/1975, đã ra thông 

báo về việc hợp nhất hai tỉnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh. 

Cuối năm 1975, đầu năm 1976, dưới sự lãnh đạo và chỉ 

đạo của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh, các cơ quan 

ban, ngành cấp tỉnh tương ứng cũng được tiến hành sát nhập.  
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Ngày 14/02/1976, Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh ra thông báo hoàn 

thành việc sát nhập hai Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng 

Nghệ An, Hà Tĩnh thành Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng 

Nghệ Tĩnh và Quyết định số 57-QĐNS/NT về việc chỉ định 

Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ gồm 15 ủy viên. Đồng 

chí Nguyễn Thắng giữ chức Bí thư; đồng chí Trần Văn Đờn, 

giữ chức Phó Bí thư. 

Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ Tĩnh có 68 đảng 

bộ, chi bộ cơ sở. Trong đó có 41 đảng bộ cơ sở và 27 chi bộ 

cơ sở, lãnh đạo trên một vạn cán bộ nhân viên. 

Nhưng trong các đảng bộ ở các ty, công ty còn có một số 

chi bộ nhỏ mang tính chất cơ sở đóng trên địa bàn huyện, thị 

như xí nghiệp, cửa hàng, trạm trại, trường học còn sinh hoạt 

ở đảng bộ ty và công ty. Trong 41 đảng bộ ty và công ty có 

368 chi bộ nhỏ, trong đó có 184 là chi bộ hành chính, 71 chi 

bộ của trường học, 79 đơn vị sản xuất kinh doanh, 56 chi bộ 

là văn phòng ty, công ty. Trong tổng số 368 chi bộ nhỏ có 102 

chi bộ mang tính chất cơ sở (đơn vị hạch toán độc lập) đóng và 

hoạt động ở huyện, thị. 

Tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ cơ quan Dân Chính 

Đảng có nhiều loại hình tổ chức gồm: hành chính, đơn vị sự 

nghiệp và cả các đơn vị sản xuất kinh doanh, lại đóng rải ra 

quá rộng, do đó việc lãnh đạo sinh hoạt của cán bộ, đảng viên 

cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy trong lãnh đạo có nhiều khó 

khăn ban đầu, nhất là việc triển khai hợp nhất tổ chức đảng đi 

sau việc hợp nhất tổ chức chuyên môn khá lâu, nhưng dưới 
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sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy lâm thời, các tổ chức cơ sở 

đảng dù còn chưa thật khớp nhau về tác phong, tập quán, 

nhưng phát huy kết quả thực hiện Chỉ thị 192, Nghị quyết 

195 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 23, 24 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, đã chấp hành nghiêm Nghị quyết 245 của 

Bộ Chính trị, thông báo hợp tỉnh của hai Ban Thường vụ hai 

tỉnh, trước hết là các đảng bộ thuộc khối cơ quan văn phòng 

các ty, công ty và các cơ quan ngang ty nên đã lãnh đạo 

nhanh, gọn, chặt chẽ công tác hợp nhất, vừa khắc phục khó 

khăn cụ thể nêu trên, vừa khẩn trương tổ chức đi cơ sở nắm 

tình hình và giải quyết các mặt công tác, góp phần tích cực 

cùng các huyện và ngành khác trong tỉnh, tạo ra và duy trì 

khá liên tục, bền bỉ, đồng đều phong trào quần chúng lao 

động sản xuất nói chung cũng như phong trào toàn quân, toàn 

dân ra quân làm thủy lợi nói riêng, đặc biệt đối với công tác 

hoàn chỉnh thủy nông với công trình Kẻ Gỗ. 

Cùng với nhân dân cả tỉnh Nghệ Tĩnh, hoạt động của 

Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng đã bước sang giai đoạn 

mới: "Giai đoạn đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến 

vững chắc lên chủ nghĩa xã hội", thực hiện khẩu hiệu: "Tất cả 

vì Tổ quốc giàu mạnh vì hạnh phúc của nhân dân". Dưới sự 

lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, được kế thừa truyền thống Xô 

viết Nghệ - Tĩnh anh hùng, được phong trào cách mạng của 

nhân dân cả tỉnh cổ vũ, cán bộ, đảng viên, công nhân viên 

thuộc Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng đã liên tục phấn 

đấu, khắc phục khó khăn, với tư tưởng cách mạng tiến công, 

chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm 
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trong mọi công tác, có tác dụng thúc đẩy phong trào tổ chức 

lại lao động, sản xuất công tác, phát triển theo hướng đi lên 

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực cùng đơn vị, 

ban, ngành hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch 

Nhà nước. 

Nét nổi bật nhất trong phong trào thi đua ở những năm 

đầu nhập tỉnh của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh là chuyển 

biến đều trên các mặt cả về nhiệm vụ chính trị, tổ chức đời 

sống và công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức quần 

chúng. Có nhiều đơn vị vẫn giữ được truyền thống lá cờ đầu 

như: Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Ty Lao động, Cục Thống 

kê, Ty Giáo dục, Ty Xây dựng, Ty Công an, Ty Lương thực, 

Công ty Muối, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao 

động, Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân… Thông 

qua lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, 

vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng được thể 

hiện rõ hơn. 

Cơ sở đảng trong các cơ quan đảng tập trung nâng cao 

chất lượng tham mưu ra các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn 

chỉ đạo tổ chức thực hiện, tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết 

các nghị quyết... 

Cơ sở đảng các cơ quan chính quyền đã tham mưu xây 

dựng quy hoạch, kế hoạch, các chính sách, giải pháp nhằm 

phát triển kinh tế - xã hội của ngành, của tỉnh. Nổi bật là chất 

lượng chính sách hoàn chỉnh thủy nông, quy hoạch vùng 

chuyên canh, thâm canh lúa và màu, chính sách điều hành lao 
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động trên quy mô hợp tác xã, huyện, tỉnh, kế hoạch tổ chức 

chỉ đạo công trường thủ công, hiệp tác có phân công trong 

xây dựng đập nước Kẻ Gỗ, hoàn chỉnh thủy nông vùng 

Nghèn, Vách Bắc theo phương châm "đồng bộ, dứt điểm", 

chính sách dời dân lên đồi và đi xây dựng vùng kinh tế 

mới… 

Cơ sở đảng trong cơ quan đoàn thể nhân dân lãnh đạo 

việc tham mưu triển khai các cuộc vận động cách mạng, các 

chương trình gắn với cơ sở và địa bàn dân cư, tham gia xây 

dựng Đảng, chính quyền nhà nước các cấp. 

Các cơ sở đảng trong các đơn vị sự nghiệp lãnh đạo triển 

khai thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, theo kế 

hoạch từng năm và 5 năm đã được các cấp thẩm quyền quyết 

định phê duyệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.  

Nhìn chung hầu hết các cơ sở đảng ở các cơ quan có cải 

tiến lãnh đạo đơn vị vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị 

cụ thể của đơn vị ban, ngành góp phần đáng kể vào kết quả 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh 

- quốc phòng của tỉnh trong những năm 1976-1977. 

Sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, Trung ương 

Đảng có chủ trương mới về hệ thống chỉ đạo và tổ chức của 

Đảng bộ cơ quan, được sắp xếp theo địa bàn lãnh thổ. Thực 

hiện chủ trương đó, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, những 

tháng cuối năm 1977, Ban Chấp hành lâm thời phối hợp với 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tiến hành từng bước kiện toàn tổ chức 

và tiến hành chuyển dần về địa bàn lãnh thổ theo nguyên tắc. 

“Các chi bộ, đảng bộ cơ sở ở ty và các cơ quan ngang ty, 
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trước mắt và tạm thời còn để trực thuộc Đảng bộ cơ quan 

Dân Chính Đảng tỉnh trong một thời gian quy định. Trong đó 

tách ra những đơn vị cơ sở như xí nghiệp, cửa hàng, trạm 

trại, trường học… đóng và công tác ở nơi nào thì chuyển về 

nơi đó"(1). 

Số còn lại như các chi bộ, đảng bộ cơ sở các công ty và 

những đơn vị trực thuộc khác nói chung chuyển về cho các 

thành, thị, huyện. 

Sau một thời gian tiến hành công tác tổ chức khẩn trương 

đúng nguyên tắc thủ tục, Đảng bộ đã chuyển về địa bàn lãnh 

thổ gồm 51 đảng bộ cơ sở, 78 chi bộ cơ sở, trong đó chuyển 

về thành phố Vinh 47 đảng bộ và 28 chi bộ cơ sở. Ngày 

20/02/1978, Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh ra Quyết định 173-QĐ/TU 

về việc giải thể Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh.  

Các đảng bộ, chi bộ cơ quan cấp tỉnh sau khi chuyển về 

thành phố Vinh và một số huyện vẫn tiếp tục thực hiện chức 

năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị của các cơ quan, tiến hành 

công tác xây dựng Đảng, giáo dục động viên cán bộ, đảng 

viên, công nhân viên phát huy truyền thống cách mạng vẻ 

vang của quê hương Bác Hồ, cũng như của ngành, đơn vị. 

Tập trung quán triệt, vận dụng đường lối chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hoàn cảnh lịch 

sử cụ thể của tỉnh, ngành, đơn vị, nhất là từng bước vươn lên 

                                           
(1) Kế hoạch chuyển và đi đến giải thể Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp 

tỉnh, tháng 3-1977 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy. Hồ 

Sơ cặp số 36, hồ sơ cặp số 455. 
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giải quyết đúng mối quan hệ giữa ba cuộc cách mạng, quan 

hệ giữa phát triển công nghiệp và nông nghiệp, giữa kinh tế 

và quốc phòng, giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa sản xuất và 

phân phối, quan hệ giữa kinh tế Trung ương và địa phương, 

giữa quốc gia và quốc tế, nắm đúng và từng bước hiểu sâu 

chức năng của chuyên chính vô sản nhằm làm sao từ thế 

mạnh tiềm năng tài nguyên đất đai, rừng biển, nguồn lao 

động dồi dào thực hiện mục tiêu vừa cơ bản vừa cấp bách là 

ra sức xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, vừa 

nâng cao từng bước đời sống của nhân dân, trước mắt là tập 

trung giải quyết vấn đề lương thực. 

Đảng bộ thành phố Vinh sau khi tiếp nhận 75 tổ chức cơ sở 

đảng từ Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh với trên 

230 tổ chức cơ sở đảng với số lượng đảng viên trên 12.000 

(chiếm khoảng 10% tổng số đảng viên cả tỉnh). Không những 

thế loại hình tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan cấp tỉnh là 

loại hình mới, lần đầu tiên Đảng bộ thành phố lãnh đạo và quản 

lý. Vấn đề mới này đã được Thành ủy nghiêm túc xem xét và 

từng bước giải quyết với quyết tâm: Không vì việc chuyển các 

tổ chức cơ sở đảng thuộc các cơ quan cấp tỉnh về sinh hoạt ở 

Thành ủy mà công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan kém 

hơn trước, ngược lại phải làm cho nó mạnh lên. Để thực hiện 

được điều đó, Thành ủy Vinh đã có những chủ trương sau đây: 

- Để giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ 

đạo các tổ chức cơ sở đảng thuộc các cơ quan cấp tỉnh, 

Thành ủy đã chia các tổ chức cơ sở đảng này theo loại hình 

các khối, từ đó giao cho các ban tương ứng của Thành ủy làm 
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nhiệm vụ chuyên quản. Các tổ chức cơ sở đảng thuộc ngành 

kinh tế giao cho Ban Kinh tế chuyên quản. Các tổ chức cơ sở 

đảng thuộc ngành văn - xã giao cho Ban Tuyên huấn chuyên 

quản. Các tổ chức cơ sở đảng thuộc ngành dân giao cho Ban 

Dân vận chuyên quản. Các ban của Thành ủy do đó ngoài 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một ban chuyên môn 

về công tác xây dựng Đảng còn phải đảm nhiệm thêm nhiệm 

vụ quản lý các tổ chức cơ sở đảng được phân công. Đồng chí 

ủy viên thường vụ Thành ủy, trưởng ban chịu trách nhiệm 

trước Ban Thường vụ về phạm vi các tổ chức cơ sở đảng mà 

ban được phân công chuyên quản. Các ban lại phân công mỗi 

chuyên viên, cán bộ của ban trực tiếp phụ trách một số tổ 

chức cơ sở đảng (có thể là nhiều hoặc ít). Với chủ trương 

này, Thành ủy đã có thể nắm khá sâu và chắc tình hình của 

từng tổ chức cơ sở đảng thuộc các cơ quan cấp tỉnh cũng như 

có sự chỉ đạo, kiểm tra khá chặt chẽ việc triển khai nhiệm vụ 

công tác chung của Thành ủy trên cơ sở các nghị quyết của 

Trung ương, của Tỉnh ủy. 

- Cấp thành phố khó có thể nắm chi tiết những nhiệm vụ 

chuyên môn của từng ngành cấp tỉnh. Để khắc phục điều này, 

Thành ủy giao các ban chuyên quản phải vươn lên nắm được 

đường lối, chủ trương quan điểm của Đảng về từng lĩnh vực 

chuyên ngành như đường lối phát triển công nghiệp, nông 

nghiệp, đường lối và quan điểm công tác kế hoạch hóa, tài 

chính ngân sách, đường lối quan điểm phát triển giáo dục, y 

tế... Từ đó, các ban chuyên quản cùng cấp ủy của tổ chức cơ 

sở đảng kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn ở 

từng ngành kịp thời tham mưu cho Thường vụ Thành ủy để 
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chỉ đạo và có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo các ban, ngành 

hoặc báo cáo cho Tỉnh ủy để xử lý. Thực hiện chủ trương này 

tuy có mức độ hiệu quả khác nhau, lệ thuộc vào năng lực 

nắm bắt chủ trương của các chuyên viên, cán bộ chuyên 

quản. Song, điều mà không ít tổ chức cơ sở đảng trong các cơ 

quan băn khoăn là liệu Thành ủy có nắm được nhiệm vụ 

chuyên môn để lãnh đạo công tác Đảng hay không đã được 

giải đáp một phần. 

- Ngoài chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc 

các đợt sinh hoạt chính trị học tập và quán triệt các nghị 

quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy chung với tất cả các tổ 

chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng 

từng khối khi cần thiết có các sinh hoạt theo khối với sự phụ 

trách của đồng chí ủy viên thường vụ được phân công. Qua 

sinh hoạt này, các tổ chức cơ sở đảng bàn bạc, thảo luận sát 

hơn những vấn đề thuộc ban, ngành mình để tổ chức thực 

hiện những chủ trương chung của Trung ương, của tỉnh mà 

Thành ủy phổ biến. Thành ủy còn yêu cầu mỗi tổ chức cơ sở 

đảng phải chủ động vận dụng những vấn đề chung vào điều 

kiện cụ thể của mình chứ không phụ thuộc chờ đợi sự hướng 

dẫn của Thành ủy,càng không được triển khai các nhiệm vụ 

chung chung một cách hời hợt. Với chủ trương này, nhiều tổ 

chức cơ sở đảng các ban, ngành đã tự nâng trách nhiệm và 

trình độ công tác Đảng lên một bước mới. 

- Để quản lý đảng viên một cách đầy đủ và toàn diện hơn, 

đồng thời cũng để đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng thuộc 

các ban, ngành cấp tỉnh gắn bó với nhiệm vụ địa phương (xã, 

phường, thành phố), Thành ủy chủ trương đưa đảng viên 
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thuộc các cơ sở đảng ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đơn vị 

sản xuất kinh doanh về tham gia sinh hoạt đảng viên khối 

phố. Đây là một chủ trương rất đúng đắn nhưng với chính 

quyền địa phương quá mới mẻ nên không hẳn ngay từ đầu đã 

có sự đồng tình cao. Tuy thế, Thành ủy vẫn kiên quyết chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện đã xuất 

hiện thực trạng một số đảng viên ngại sinh hoạt ở khối phố 

mà căn nguyên là cho rằng nó không có tác dụng đồng thời 

cũng có nguyên nhân sâu xa là ngại sự kiểm tra giám sát, 

theo dõi của cấp ủy địa phương và quần chúng nhân dân. 

Thực hiện chủ trương này đã có tác dụng tích cực trong việc 

quản lý, giáo dục đảng viên trong các cơ quan - cũng là 

phương cách để ngăn ngừa những căn bệnh như quan liêu, xa 

rời quần chúng... của cán bộ, đảng viên. Hiệu quả của chủ 

trương này không được như mong muốn mà nguyên nhân 

trước hết là các cấp ủy địa phương (xã, phường) không đủ 

sức để tổ chức hướng dẫn sinh hoạt địa phương khối phố, kế 

đó là do chủ trương này không hẳn đã được một số đồng chí 

lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh thật sự 

đồng tình. Thậm chí cá biệt vẫn có người cho rằng như thế là 

quá nhiêu khê và không cần thiết. 

- Thành ủy hết sức coi trọng và tranh thủ tối đa sự phối 

hợp, kết hợp giữa Thành ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn 

và các đồng chí thủ trưởng ban, ngành trong cả công tác 

Đảng và sự ủng hộ của các ngành đó đối với thành phố. Sự 

phối hợp này được thực hiện ở những nội dung như: Chuẩn 

bị và tiến hành đại hội đảng ở cơ sở, việc bố trí nhân sự, xử 

lý những biểu hiện lình xình hoặc mất đoàn kết ở cơ sở. Nếu 
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giữa Thành ủy và lãnh đạo các ngành có những vấn đề, 

những ý kiến khác nhau Thành ủy luôn chờ đợi và chân 

thành lắng nghe để cùng giải quyết. Có thể nói quan hệ giữa 

Thành ủy với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các 

ban, ngành cấp tỉnh là quan hệ công tác, cộng sự đầy trách 

nhiệm và có tính nguyên tắc cao. 

- Ở hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh: XV 

và XVI, trong Ban Chấp hành Đảng bộ có một số đồng chí bí 

thư hoặc thủ trưởng ngành tham gia. Thông qua các đồng chí 

này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nắm được những vấn 

đề cơ bản hoặc những yêu cầu mới của khối các cơ quan cấp 

tỉnh. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành 

phố thuộc cơ cấu đại diện cho các tổ chức cơ sở đảng các cơ 

quan ban, ngành cấp tỉnh đã có tiếng nói và sự đóng góp cần 

thiết của mình cho cả Đảng bộ thành phố, đồng thời phản ánh 

được cả trí tuệ mới Đảng bộ thành phố, nói lên tiếng nói của 

cán bộ, đảng viên trong các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh 

không chỉ những vấn đề của riêng mình mà còn là cầu nối về 

thông tin và nhiệm vụ giữa thành phố với tỉnh. Chính nhờ cơ 

cấu này mà Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có thêm điều 

kiện để lãnh đạo và quản lý các tổ chức cơ sở đảng trong các 

cơ quan ban, ngành cấp tỉnh. 

Hơn 6 năm (tháng 02/1978 đến tháng 6/1984) Đảng bộ 

cơ quan Dân Chính Đảng không tồn tại về mặt tổ chức nhưng 

công tác xây dựng Đảng ở từng tổ chức cơ sở đảng trong các 

cơ quan ban, ngành cấp tỉnh không vì thế mà bị sút giảm, 
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ngược lại trên một số nội dung và nhất là phương thức công 

tác xây dựng Đảng đã được nâng thêm một bước khá rõ và 

mang tính căn bản. 

Hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng ở mỗi cơ quan cả 

về nội dung và phương thức đã có bước trưởng thành. Nội 

dung công tác xây dựng Đảng được xác định rõ, khắc phục 

được tình trạng lẫn lộn giữa sinh hoạt Đảng và sinh hoạt 

chuyên môn. Phương thức hoạt động chặt chẽ, nề nếp và đảm 

bảo tính nguyên tắc, khắc phục được bệnh hình thức, chiếu lệ 

ở cơ sở này hay cơ sở khác. 

Vai trò cấp ủy, tính Đảng của đảng viên kể cả đảng 

viên là cán bộ lãnh đạo đã thể hiện rõ hơn. Từ hai kết quả 

trên vị thế của tổ chức Đảng trong cơ quan cũng được 

khẳng định thêm. 

Các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh cũng như tổ chức đảng, 

cán bộ, đảng viên của các cơ quan gắn bó chặt chẽ hơn với địa 

phương, với quần chúng. Các mối quan hệ giữa cấp ủy cơ quan 

với thủ trưởng cơ quan, với ban cán sự, đảng đoàn đã được thực 

hiện theo quy chế nên đảm bảo tốt hơn sự đoàn kết trong nội bộ, 

tạo được sức mạnh tổng hợp ngay trong mỗi cơ quan. Đội ngũ 

cán bộ được bầu vào cấp ủy đã có bước trưởng thành cả về mặt 

năng lực lãnh đạo chung và năng lực công tác Đảng và trở thành 

nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo của các ban, ngành cấp tỉnh. 

Tuy vậy, đối với Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng, đây 

là thời gian mà sự lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn cho nhiệm 
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vụ xây dựng Đảng thuộc hai loại hình cơ quan không thể đáp 

ứng được. Điều này là khó tránh khỏi bởi Thành ủy Vinh có 

quá nhiều các loại hình các tổ chức cơ sở đảng, lại phải dành 

nhiều tâm sức cho các đảng bộ phường, xã, cho việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố nên không đủ điều 

kiện để đi sâu vào loại hình tổ chức cơ sở đảng trong cơ 

quan. Bản thân bộ máy và cán bộ, chuyên viên cơ quan 

Thành ủy không được tăng cường một cách tương ứng cả về 

số lượng và chất lượng nên thật sự rơi vào tình cảnh "lực bất 

tòng tâm". Một số mối quan hệ trên dưới ngang dọc giữa 

công tác Đảng và công tác chuyên môn, giữa công tác cán bộ 

và công tác đảng viên cũng còn gặp không ít những vướng 

mắc cả về quan niệm, nhận thức và cách thức thực hiện nên 

cả Thành ủy, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đều lúng túng 

trong xử lý. 

Tất cả những điều đó đã hạn chế nhất định đến sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của Thành ủy, đến việc xây dựng tổ chức cơ sở 

đảng trong các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh. Một nhược điểm 

rõ nhất của việc đưa các tổ chức cơ sở đảng các cơ quan Dân 

Chính Đảng về trực thuộc Thành ủy Vinh là tính phân tán, 

không gắn kết các cơ quan với nhau trong tổng thể hệ thống 

chính trị cấp tỉnh. Có thể nói thời gian hơn 6 năm ấy là một 

thử nghiệm - điều cần đánh giá và quá trình thử nghiệm này 

mới thuần túy giải quyết về hình thức tổ chức đơn thuần chưa 

được đặt vấn đề một cách khách quan, khoa học về bản chất 

bên trong và những điều kiện cần và đủ cho mô hình tổ chức 
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này. Từ đó, đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ xây dựng Đảng 

trong các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh đặt ra vấn đề mới là 

phải có một kiểu tổ chức khác phù hợp hơn và thực tế hơn. 

Một thể nghiệm mới được đưa ra và được tổ chức thực 

hiện: Rút các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan ban, 

ngành, đơn vị sự nghiệp, đơn vị sản xuất cấp tỉnh từ Thành 

ủy Vinh về để thành lập Đảng bộ các khối. 

Thực hiện Quyết định số 12 ngày 8/11/1982 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (Khoá V), ngày 3/6/1984, Tỉnh ủy 

Nghệ Tĩnh ra Quyết định số 318-QĐ/TU về việc thành lập 6 

đảng bộ khối trực thuộc Tỉnh uỷ. Sáu đảng bộ khối đó là: 

+ Đảng bộ Khối Khoa giáo 

+ Đảng bộ Khối Tư tưởng - Văn hoá  

+ Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng  

+ Đảng bộ Khối Kinh tế  

+ Đảng bộ Khối Nông, Lâm, Ngư 

+ Đảng bộ Khối Nội chính. 

- Ngày 01/10/1986, Đại hội Đảng bộ Khối Dân Chính 

Đảng. 

- Ngày 09/02/1987, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết 

định số 162 -QĐ/TU về việc sáp nhập  Đảng bộ Khối Văn 

hoá - Tư tưởng với Đảng bộ Khối Khoa giáo thành Đảng bộ 
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Khối Văn xã; Đảng bộ Khối Nông, Lâm, Ngư sáp nhập với 

Đảng bộ Khối Kinh tế thành Đảng bộ Khối Kinh tế; Đảng bộ 

Dân Chính Đảng và Đảng bộ Khối Nội chính thành Đảng bộ 

Dân Chính Đảng(1). 

Việc tổ chức 6 rồi 3 đảng bộ khối lúc này xuất phát từ 

những nhận thức và quan niệm sau đây: 

- Phải tìm một mô hình sao cho có thể gắn kết được sự lãnh 

đạo của Tỉnh ủy với sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân 

và các cơ quan nhà nước và cơ quan quản lý. Phải gắn kết làm 

một nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng với giải quyết nhiệm vụ 

chuyên môn. Phải đồng nhất công tác quản lý cán bộ với quản lý 

đảng viên. 

- Về mặt Nhà nước thì không chỉ quản lý mà còn làm 

luôn nhiệm vụ tổ chức, thậm chí điều hành mọi hoạt động 

kinh tế - xã hội kể cả điều hành sản xuất kinh doanh mà thực 

chất là cơ chế của một kiểu nhà nước quản lý điều hành xã 

hội theo kế hoạch - tập trung. 

Từ đó, từ 6 khối cho đến 3 khối thì trong mỗi đảng bộ 

đều là tập hợp của hai  hoặc ba loại hình tổ chức cơ sở đảng 

chứ không thuần nhất một loại hình. Trong mỗi đảng bộ, 

đứng đầu là một tổ chức cơ sở đảng thuộc một ban của Tỉnh 

ủy, kế đó là những tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị sự 

nghiệp và thậm chí cả các tổ chức cơ sở đảng trong các đơn 

                                           
(1) Tháng 10/1986, tháng 4/1987 Đảng bộ khối Dân Chính Đảng tiến hành 

đại hội. Được tính là Đại hội Đảng bộ lần thứ X và lần thứ XI. 
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vị sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, 6 rồi 3 Đảng bộ khối một 

mặt phát huy được những điểm mạnh của nó nhưng đến lúc 

nào đó những nhược điểm về mặt tổ chức sẽ bộc lộ. 

Việc thành lập các đảng bộ khối bước đầu đáp ứng yêu 

cầu tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác xây dựng Đảng 

trong các cơ quan ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh, giúp 

Tỉnh ủy quản lý sâu sát hơn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên thuộc cơ quan đầu ngành cấp tỉnh, động viên họ 

phát huy vai trò trách nhiệm nâng cao chất lượng công tác 

tham mưu, tính tiên phong gương mẫu, phẩm chất, đạo đức 

và trình độ năng lực chuyên môn trong lãnh đạo, chỉ đạo các 

cấp, các ngành và các địa phương thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã 

hội, quốc phòng - an ninh... 

Từ 6 đảng bộ khối nhập thành 3 đảng bộ khối cho đến 

những tháng đầu năm 1988, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo các 

đảng ủy khối, cấp ủy cơ sở cơ bản làm tốt công tác giáo dục, 

quản lý, phân công đội ngũ đảng viên hoạt động trong các 

đơn vị cơ quan cấp tỉnh vẫn thể hiện rõ lòng trung thành đối 

với Đảng. Có 100% đảng viên được tham gia học tập Nghị 

quyết Đại hội Đảng lần thứ VI. Đội ngũ cán bộ, đảng viên 

nhất trí cao với các quan điểm đổi mới của Đảng, nhất là đổi 

mới tư duy, đổi mới tổ chức và cán bộ, đổi mới cơ cấu kinh 

tế thực hiện ba chương trình kinh tế lớn. Hầu hết cán bộ đảng 

viên có thái độ quan tâm, bám sát theo dõi sự chỉ đạo của 

Trung ương Đảng, của tỉnh. Mong muốn được nắm bắt kịp 

thời các chính sách mới, luật pháp mới, nhất là những vấn đề 
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trực tiếp liên quan đến việc mình đang làm. Qua kiểm tra 

chất lượng đảng viên năm 1987, đầu năm 1988 các đảng bộ 

khối có trên 83% đảng viên phấn đấu vào loại tốt để giữ gìn 

tư cách đảng viên, còn gần 7% đảng viên  có khuyết điểm vi 

phạm kỷ luật, trong số đảng viên có khuyết điểm hơn nửa 

tổng số không còn tư cách đảng viên đã khai trừ Đảng. 

Từ năm 1987 đến tháng 7/1988, các đảng bộ khối đã kết 

nạp 92 đảng viên và chuyển chính thức 118 đồng chí. Số đảng 

viên này nhìn chung phát huy tác dụng tốt. 

Mặc dù có khó khăn về đời sống nhưng đại bộ phận đảng 

viên sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành được khối lượng 

công việc được giao. Trong đó có 40% đảng viên vào loại lao 

động tiên tiến xuất sắc. Điều rất đáng trân trọng ở họ là: Đã 

sử dụng tối đa kiến thức năng lực của mình vào hoàn thành 

nhiệm vụ chuyên môn. 

Tích cực khắc phục đời sống khó khăn, nhiều đảng viên 

nêu gương tốt về vai trò tiên phong gương mẫu, đóng góp 

sáng kiến xây dựng và thực hiện phương án cải thiện đời 

sống vật chất, tinh thần của cơ quan, thực hiện các chính sách 

chế độ trợ cấp khó khăn, không tùy tiện gây sơ hở trong quản 

lý để tham ô, không lợi dụng nghề nghiệp và cương vị công 

tác để thu vén có tính chất đặc quyền đặc lợi. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên các đơn vị cơ quan cấp tỉnh 

nhìn chung ý thức đầy đủ đối với việc chăm lo xây dựng cơ 

quan, xây dựng nội bộ Đảng. Thể hiện được không khí dân 

chủ, công khai hoá trong sinh hoạt cơ quan và sinh hoạt 
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Đảng. Tự phê bình và phê bình có tiến bộ trong việc làm rõ 

đúng, sai, có vạch ra biện pháp sửa chữa, đã lắng nghe và tôn 

trọng ý kiến đóng góp của quần chúng. Đối với cơ quan, 

đảng viên đã thể hiện trách nhiệm hơn trong việc tham gia 

cải tiến bộ máy, sắp xếp biên chế, bố trí cán bộ, xây dựng và 

thực hiện nội quy, quy chế mới. 

Tuy vậy, uy tín của đội ngũ đảng viên thể hiện trong chất 

lượng và hiệu quả công tác chuyên môn theo yêu cầu đổi mới 

thì đa số chưa đáp ứng được. Do kiến thức và năng lực, độ 

nhạy cảm thực tiễn nên vấn đề nắm bắt các chính sách mới 

còn yếu, có cái còn bị hẫng hụt. Đáng quan tâm là một bộ 

phận đảng viên đã thực sự thiếu nhiệt tình và trách nhiệm, 

làm việc với thái độ không hơn quần chúng. Có trường hợp 

giao động, nghiêng ngả vị trí chiến đấu trước những khó 

khăn phức tạp của cuộc sống. Nặng nề hơn cả là hoạt động 

theo mục đích vì lợi ích cục bộ cho cơ quan, cho ngành mình, 

gây trục trặc cho sự điều hành chung của toàn cục trong quá 

trình đổi mới. Trong này có cơ quan, có ngành mà dư luận xã 

hội đã phê phán về tính chất đặc quyền đặc lợi làm mất công 

bằng xã hội. Biết vậy, nhưng không tự thân vận động vươn 

lên khắc phục. 

Đảng viên trong sinh hoạt đảng nảy sinh hiện tượng xem 

thường sinh hoạt dẫn đến tình trạng tầm thường hoá vai trò 

người đảng viên. Tham gia sinh hoạt đều kỳ nhưng hình thức, 

chiếu lệ. Tuy trong sinh hoạt đảng có hình thức đối thoại là 

mới, nhưng chỉ ở một số ít còn số đông không phát biểu ý 
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kiến, không tham gia tranh luận để cùng nhau tìm giải pháp 

tối ưu mà xem tìm giải pháp là việc của đảng viên lãnh đạo. 

Trong sinh hoạt đảng còn ảnh hưởng tàn dư tâm lý của người 

sản xuất nhỏ, làm hạn chế sức mạnh trí tuệ tập thể của đảng 

viên. Người có khuyết điểm tránh né phê bình, tâm lý thích 

khen hơn chê, hoặc ngược lại chỉ chê không khen là do cá 

nhân địa vị. Điều đáng quan tâm là: Do động cơ cá nhân, địa vị 

mà không dám chịu trách nhiệm, không dám nhận phần mình 

trong khuyết điểm thuộc trách nhiệm tập thể lãnh đạo.  

Một số ít đảng viên vin vào hoàn cảnh khách quan, tự do 

tuỳ tiện buông thả mình, thiếu sự rèn luyện, nói nhiều, làm ít, 

phát ngôn không đúng lúc, đúng chỗ và có khi thiếu trung 

thực… làm nhiễu thông tin, gây rối nội bộ. 

Sự yếu kém của đảng viên nói trên, trước hết bản thân 

đảng viên cả đảng viên lãnh đạo, trước hoàn cảnh mới chưa 

chủ động vươn lên cao hơn nên hoạt động lúng túng, bị động 

trước công cuộc đổi mới là điều dễ hiểu. Trong sinh hoạt 

không giữ nghiêm nguyên tắc của Đảng, làm cho tính chuyên 

môn đơn thuần rõ hơn tính Đảng trong hoạt động của đảng 

viên, nhất là tính giáo dục và tính chiến đấu. Một số đảng 

viên giữ cương vị lãnh đạo thiếu gương mẫu, tự rèn luyện 

kém, không chịu sự kiểm tra giáo dục của chi bộ, làm ảnh 

hưởng đến việc nâng cao chất lượng đảng viên. Mặt khác, 

nhận thức về công tác Đảng ở cơ quan chưa được đổi mới, 

quan niệm công tác Đảng theo hành chính đảng vụ đơn 

thuần, nên các vấn đề thực tiễn ở cơ quan và trong hệ thống 
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hoạt động của đảng viên, tổ chức đảng không đáp ứng được. 

Nội dung lãnh đạo của tổ chức đảng không rõ, dẫn đến nội 

dung, hình thức sinh hoạt Đảng thiếu thiết thực, làm giảm tác 

dụng quản lý giáo dục nâng cao chất lượng đảng viên. 

Công tác giáo dục chính trị nhất là giáo dục các nghị 

quyết của Đảng có làm thường xuyên nhưng không gắn với 

lãnh đạo công tác tư tưởng. Học tập nghị quyết chủ yếu là 

truyền đạt, chính sách, pháp luật chủ yếu là đọc nghe, nên 

năng lực cụ thể hoá các nghị quyết, chủ trương, chính sách 

thành nội dung nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ rất yếu. Về 

xây dựng tổ chức Đảng, cả ba khối có 73 cơ sở đảng trực 

thuộc, trong đó có 47 đảng bộ cơ sở với 350 chi bộ nhỏ. 

Gần 60 cơ sở tổ chức ở cơ quan, số còn lại là ở đơn vị sản 

xuất kinh doanh, sự nghiệp, trường học. Có 27 đảng bộ, chi 

bộ vào loại vững mạnh chiếm 37%, loại khá từ 42-57,5%, 

loại yếu còn 4-5,5%. Loại yếu gồm: Đảng bộ cơ quan Liên 

hiệp Công đoàn, Chi bộ Đài khí tượng thủy văn, Ban Quản lý 

ruộng đất, Trung tâm đào tạo tại chức. 

Biểu hiện mặt tốt của những cơ sở trong sạch vững mạnh: 

Chất lượng hoạt động của đội ngũ đảng viên tương đối đều, 

có thái độ đổi mới rõ. Chi bộ, đảng bộ có nội dung nhiệm vụ 

lãnh đạo thiết thực. Sinh hoạt đảng đều kỳ và có chất lượng. 

Nội bộ cơ quan, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo 

đoàn kết thực sự, các đoàn thể có tổ chức và nội dung hoạt 

động rõ. Tập thể cấp ủy trách nhiệm cao, hoạt động đều, cấp 

ủy và thủ trưởng chuyên môn quan hệ công tác thực sự. 
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Có 42 cơ sở khá nhưng vẫn còn có mặt chưa yên tâm, 

nhiều nơi xác định nội dung lãnh đạo của tổ chức đảng còn 

lúng túng. Một số đơn vị, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo 

thiếu gương mẫu, có sai phạm khuyết  điểm không chịu tiếp 

thu, hoặc tiếp thu không chịu sửa chữa. Tổ chức và hoạt động 

của đoàn thể đang yếu… 

Tổ chức cơ sở yếu có biểu hiện chính: Sinh hoạt đảng 

không đều kỳ, thiếu nghiêm túc. Nội dung công tác Đảng rất 

lúng túng và còn nhiều trì trệ vướng mắc. Đảng viên giữ 

cương vị lãnh đạo thiếu gương mẫu, nội bộ mất đoàn kết… 

Sau 4 năm hoạt động theo mô hình 6 khối, 3 khối những 

nhược điểm của nó bộc lộ một cách rõ rệt. Đồng chí bí thư 

đảng bộ là kiêm nhiệm, cán bộ giúp việc cấp ủy chỉ có một 

vài người (không có cơ quan cấp ủy), Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ cấp ủy cũng 100% là kiêm nhiệm. Trong lúc đó 

cơ cấu tổ chức của mỗi đảng bộ lại có nhiều loại hình khác 

nhau. Từ đó, cấp ủy trực tiếp là ban thường vụ, bí thư, phó bí 

thư không đủ thời gian vật chất tối thiểu và điều kiện cần 

thiết để chăm lo công tác Đảng cả ở cấp đảng bộ lẫn cấp tổ 

chức cơ sở. Công tác xây dựng Đảng lại trở về với đảng vụ 

đơn thuần là khó tránh khỏi. Công tác chuyên môn lấn át 

công tác Đảng cũng gần như một tất yếu khó vượt qua. Quyết 

định lập Đảng bộ khối để tăng cường công tác Đảng trong 

các cơ quan là đúng đắn, tốt đẹp nhưng có khi là ngược lại. 

Công cuộc đổi mới đất nước được Đảng ta khởi xướng và 

thực hiện từ Đại hội VI đã làm cho những quan niệm nào đó 
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trước đây cho là đúng thì nay không còn thật sự phù hợp nữa. 

Các ban của Tỉnh ủy, các cơ quan của Mặt trận và các tổ chức 

quần chúng phải thật sự mạnh để thực hiện hiệu quả cao nhất 

chức năng tham mưu chỉ đạo. Các cơ quan nhà nước cũng phải 

xây dựng đủ mạnh để thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

chứ không ôm đồm như trước nữa. Từ đó, yêu cầu xây dựng cơ 

quan đảng, cơ quan của Nhà nước, cơ quan của Mặt trận và các 

đoàn thể mạnh đặt ra một cách bức thiết. Công tác Đảng trong 

các cơ quan tất yếu phải giải đáp được đòi hỏi ấy. Sự tái lập trở 

lại tổ chức Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh đã chín muồi. 

Ngày 19/7/1988, Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh ra Quyết định số 

452-QĐ/TU sáp nhập ba đảng bộ khối: Dân Chính Đảng, 

Kinh tế, Văn xã thành lập Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh 

Nghệ Tĩnh trực thuộc Tỉnh ủy, đồng thời tách Đảng bộ cơ 

quan Tỉnh ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh Nghệ Tĩnh được thành lập 

trước bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của 

tỉnh nhà đang phải đối mặt với khó khăn lớn. 

Nền kinh tế của tỉnh nhà từ nền sản xuất nhỏ đi lên chủ 

nghĩa xã hội, cơ sở vật chất - kỹ thuật nghèo nàn và lạc hậu. 

Hậu quả chiến tranh và thiên tai tàn phá ở những năm trước 

để lại nặng nề. 

Mặt khác những hạn chế lớn của cơ chế kinh tế kế hoạch 

hoá tập trung quan liêu, bao cấp, gắn với đó là thực trạng nền 

kinh tế đất nước đang lâm vào tình trạng khủng hoảng 

nghiêm trọng. Sản xuất nông nghiệp, ngành sản xuất chính 

ngày càng sa sút, nông dân không hăng hái sản xuất. Sản xuất 
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công nghiệp theo thống kê vẫn tăng về giá trị nhưng sản xuất 

kinh doanh của đại đa số xí nghiệp, nhà máy trong tình trạng 

"Lãi giả, lỗ thật" vì được Nhà nước bao cấp tràn lan. Lưu 

thông, phân phối bế tắc, lạm phát với tốc độ nhanh… 

Kinh tế Nghệ Tĩnh nằm trong tình trạng chung của cả 

nước, nhưng nhiều mặt gay gắt hơn, sản xuất chưa đủ ăn, 

chưa đủ tiêu dùng, chưa có tích lũy. Mất cân đối nghiêm 

trọng, nhất là lương thực, hàng tiêu dùng thiết yếu từ nguyên 

liệu địa phương. Mất cân đối lớn và kéo dài về tiền và hàng 

về thu, chi ngân sách. Tình trạng đó dẫn tới đời sống của các 

tầng lớp nhân dân còn rất thấp. Trong khu vực cán bộ công 

chức những người làm công ăn lương và nhân dân vùng 

trồng cây công nghiệp đời sống thiếu và có lúc căng thẳng về 

lương thực. 

Bước vào cuộc chiến đấu mới, ngoài bối cảnh chung của 

đất nước, tỉnh nhà, mức độ thử thách đối với cán bộ, đảng 

viên, các cơ quan hành chính ngày càng gay gắt hơn cả. Mâu 

thuẫn giữa yêu cầu công tác với đời sống của bản thân và gia 

đình, giữa cá nhân với tập thể tổ chức, giữa đảng viên và tổ 

chức đảng, giữa bộ phận với toàn cục có lúc căng thẳng.  

Khi thành lập, Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh có 73 tổ 

chức cơ sở đảng,với 3.600 đảng viên, chiếm 60% tổng số cán 

bộ công nhân viên, trong đó 60% đảng viên là cán bộ tham 

mưu, nghiên cứu; 20% đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý; 

20% đảng viên là công nhân phục vụ. 

Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời được Tỉnh uỷ quyết 

định gồm 15 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu được 
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chỉ định giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Thành giữ 

chức Phó Bí thư. 

Sau khi thành lập Đảng bộ, Đảng uỷ đã bắt tay vào lãnh 

đạo chỉ đạo các cơ sở đảng trên cơ sở khảo sát kỹ, nắm chắc 

thực trạng hoạt động của đội ngũ đảng viên và tổ chức đảng, 

xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị trong 6 tháng cuối năm 

1988 và cho đến năm 1990 theo yêu cầu chung được Đảng uỷ 

xác định: "Công tác xây dựng Đảng ở cơ quan vốn là một 

vấn đề khó. Đáp ứng yêu cầu đưa Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ VI vào cuộc sống, việc đổi mới tổ chức và 

hoạt động của cơ sở đảng ở cơ quan phải được mọi đảng 

viên, cấp ủy, thủ trưởng chuyên môn quan tâm để từng bước 

tạo được chuyển biến thực sự. Phấn đấu theo yêu cầu Nghị 

quyết lần thứ V của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị 

quyết 04 của Bộ Chính trị (Khoá VI), đến năm 1990, Đảng 

bộ xoá được cơ sở yếu, giải quyết căn bản số đơn vị nội bộ 

lãnh đạo thiếu đoàn kết, khắc phục được tình trạng đảng vụ 

hành chính đơn thuần, gắn công tác đảng với việc hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị của ngành, có đóng góp thiết thực vào 

công cuộc đổi mới của tỉnh"(1). 

Về công tác chính trị tư tưởng Đảng ủy chỉ đạo cần đạt: 

"Quán triệt Nghị quyết Trung ương V, Nghị quyết 04 vận 

dụng vào Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh, tập trung xây dựng 

sự thống nhất và gắn bó 3 quan điểm: 

                                           
(1) Báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Đảng uỷ cơ quan cấp tỉnh sau tiếp 

nhận bàn giao của Đảng uỷ ba khối. Cặp 50, Hồ sơ 572, tr.13, lưu tại Văn 

phòng Tỉnh ủy Nghệ An. 
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1- Thể hiện sự nhất trí cao ở sự kết hợp gắn bó giữa xây 

dựng ngành, xây dựng cơ quan đơn vị với xây dựng Đảng bộ, 

chi bộ vững mạnh để thiết thực phục vụ công cuộc đổi mới 

của cả tỉnh và cả nước. 

2- Hoạt động của tổ chức đảng cơ quan nhằm tác động 

trực tiếp vào đội ngũ đảng viên, cán bộ công nhân viên, chi  

bộ và đoàn thể quần chúng. Phải tạo cho đảng viên, chi bộ có 

điều kiện vươn lên đáp ứng được yêu cầu đổi mới của cơ 

quan, của ngành và cả tỉnh. Làm rõ được những yêu cầu của 

tổ chức đảng đối với đảng viên và của đảng viên đối với tổ 

chức đảng trong mục đích chung là đổi mới… để hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng củng cố nội bộ Đảng. 

3- Trong ba loại đối tượng đảng viên ở cơ quan, hoạt 

động của chi bộ, của cấp uỷ tập trung nhiều vào việc nâng 

cao trách nhiệm, phát huy năng lực kiến thức và yêu cầu cao 

vai trò gương mẫu của đảng viên là cán bộ lãnh đạo, trước 

hết là trưởng ngành và Bí thư Đảng uỷ. Đồng thời cấp uỷ, chi 

bộ cũng làm hết trách nhiệm của mình đối với các đồng chí đó, 

nhất là việc phát huy nhân tố mới, kiểm tra, giáo dục uốn nắn 

kịp thời các lệch lạc, khuyết điểm, thiếu sót của các đồng chí 

đó"(1). 

Từ ngày đầu thành lập cũng như suốt cả quá trình về sau, 

Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh Nghệ Tĩnh đã thể hiện rõ trách 

                                           
(1) Báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Đảng uỷ cơ quan cấp tỉnh sau tiếp 

nhận bàn giao của Đảng uỷ ba khối. Cặp 50, Hồ sơ 572, tr.13, lưu tại Văn 

phòng Tỉnh ủy Nghệ An. 



178 * LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan tØnh NghÖ An (1954 - 2014) 

 

nhiệm của mình trước Đảng bộ và cấp trên. Bám sát nghị 

quyết của Đảng bộ và nghị quyết của cấp trên, đã tập trung trí 

tuệ của cấp ủy vào việc: Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị 

học tập các chủ trương nghị quyết của Trung ương và của 

Tỉnh ủy, nghiên cứu vận dụng xây dựng các nội dung trọng 

tâm để lãnh đạo các cơ sở đảng thực hiện. Đã đầu tư nhiều 

vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và phát 

huy vai trò đảng viên trong phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 

chuyên môn và từng bước xây dựng nội dung nhiệm vụ của 

tổ chức cơ sở đảng. Có nhiều cố gắng đổi mới phương thức 

và phương pháp lãnh đạo chỉ đạo, tham mưu cho Thường 

trực Tỉnh ủy quy định chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy và 

bám vào chức năng nhiệm vụ để thực hiện. Thực hiện chế độ 

sơ kết, tổng kết nghiêm túc. Chú ý tăng cường công tác kiểm 

tra như kiểm tra sinh hoạt chi bộ, kiểm tra chéo định kỳ, kiểm 

tra đảng viên chấp hành điều lệ. Từng bước cải tiến sinh hoạt 

cấp ủy, coi trọng công tác chuẩn bị nội dung để rút bớt thời 

gian hội nghị, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo thỉnh thị cấp 

trên. Đầu tư chỉ đạo xây dựng điểm và nhân rộng các điển 

hình tiên tiến. Tổ chức tọa đàm đối thoại giải quyết vướng 

mắc nội bộ một số cán bộ đảng viên. 

Đó là một trong những nguyên nhân trực tiếp đưa hoạt 

động của đội ngũ đảng viên, cũng như các cơ sở đảng trong 

toàn Đảng bộ đi vào nề nếp và từng bước trưởng thành. 

Ngày 12/5/1989, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan 

cấp tỉnh Nghệ Tĩnh lần thứ XII được tổ chức tại Cửa Lò. Đại 

hội đã tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng của Đảng 
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bộ, rút ra kinh nghiệm thành công để tiếp tục đưa hoạt động 

của Đảng bộ tiến lên. 

Đại hội đã quyết định phương hướng nhiệm vụ chính trị 

của Đảng bộ từ năm 1989-1990. 

Về phương hướng, mục tiêu chung: 

"Tiếp tục quán triệt các quan điểm đổi mới của Nghị quyết 

Đại hội VI, phát huy kết quả và vận dụng những kinh nghiệm 

vừa qua, lấy nhiệm vụ chính trị, 3 chương trình kinh tế, nội 

dung đổi mới cơ chế quản lý của tỉnh, của ngành... làm mục tiêu 

phấn đấu, bằng mọi cách làm chuyển biến thật sự chất lượng 

đảng viên, chi bộ và cải tiến sự hoạt động của cấp ủy, thực hiện 

tốt quan điểm: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh gắn liền với xây 

dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh và tỉnh mạnh"(1). 

Có được thành tích nói trên là kết quả của quá trình nhận 

thức về công cuộc đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, 

của quá trình tổng kết nhiều năm hoạt động của tổ chức đảng 

trong các cơ quan, là kết quả của sự tập trung trí tuệ của 

Đảng bộ. Quan điểm nói trên đã mở đầu cho toàn bộ hoạt 

động ngày càng đúng hướng, ngày càng có hiệu quả, khẳng 

định vị thế của Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh từ đó về sau 

này. Có thể đánh giá rằng đây là bước ngoặt có tính cách 

mạng trong nhận thức của chính Đảng bộ, từ đó các tổ chức 

cơ sở đến toàn Đảng bộ mạnh lên góp phần xứng đáng vào 

                                           
(1) Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh (vòng 

1) tr.16-17. 
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những kết quả đổi mới chung của tỉnh nhà trong những năm 

đầu đổi mới. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí. 

Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Minh 

Châu giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Thành giữ chức 

Phó Bí thư. 

Qua Đại hội và việc quán triệt vận dụng nghị quyết vào 

thực tiễn hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, 

đảng viên của Đảng nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những 

quan điểm lớn ở Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, 

nhất trí cao các quan điểm đổi mới; nắm vững định hướng 

phát triển 3 chương trình kinh tế, thấy rõ tính cấp bách về 

nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới 

của đất nước. Từ đó, ý thức trách nhiệm, tinh thần phấn đấu 

vươn lên của đội ngũ đảng viên, nhất là đối với đảng viên cán 

bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nghiệp vụ tham mưu có nhiều 

tiến bộ. 

Những năm 1988-1991, điểm nổi bật trong phấn đấu 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Các cơ quan cấp 

tỉnh là đội ngũ đảng viên của Đảng bộ đã thể hiện rõ quan 

điểm đổi mới của Đảng, nhiều đồng chí thường xuyên trăn 

trở tìm những giải pháp để tháo gỡ khó khăn ách tắc trong 

chuyển đổi cơ chế, nhất là những đảng viên làm cán bộ lãnh 

đạo và quản lý. 

Các cơ quan hành chính sự nghiệp trong mỗi loại hình 

đều có những ngành giữ vững được vị trí nhất, nhì của cả 

nước, giữ được cờ luân lưu hoặc được tặng thưởng Huân 
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chương như: Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát, Toà án, Hội Phụ 

nữ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh. Sở 

Y tế, Sở Giáo dục đã tạo được một số tiến bộ quan trọng như 

tiêm chủng mở rộng, số học sinh giỏi của tỉnh, quốc gia, quốc 

tế tăng lên rõ rệt. 

Các đơn vị kinh tế quốc doanh trong chuyển đổi cơ chế 

nhìn chung vẫn đứng được, có đơn vị phát triển khá. Cơ sở 

hoạt động cung ứng dịch vụ kinh doanh bảo toàn được vốn, 

có tích lũy như Công ty Vật tư, Liên hiệp Công ty Xuất nhập 

khẩu, Nhà khách Giao tế… 

Ngân hàng Nhà nước có tiến bộ trong đầu tư cho vay phát 

triển kinh tế nhiều thành phần, nhất là đối với kinh tế tư nhân, cá 

thể và hộ gia đình. Việc chuyển hướng theo pháp lệnh ngân hàng 

tuy đang khó khăn nhưng bước đầu thấy nhịp nhàng trong 

chuyển hướng nhiệm vụ gắn với đổi mới hệ thống tổ chức và cán 

bộ theo yêu cầu mới. 

Những tiến bộ trên là thực tế chứng minh Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ lần thứ nhất đề ra "Xây dựng Đảng bộ vững 

mạnh gắn với xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh" là đúng 

đắn và phù hợp"(1). Cũng từ thực tế cho thấy ngành mạnh 

phải thể hiện rõ hai mặt cơ bản là: Nhiệm vụ chính trị hoàn 

thành tốt gắn với sự chuyển biến thật sự về hệ thống tổ chức 

và đội ngũ cán bộ của ngành. Hai mặt đó đặt ra cho tổ chức 

đảng và đội ngũ đảng viên ở cơ quan đầu ngành nhiệm vụ hết 

sức quan trọng. Riêng đối với ngành kinh tế ngoài hai mặt đó 

                                           
(1) Trích Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ  trình Đại hội đại biểu Đảng 

bộ các cơ quan cấp tỉnh lần thứ XII (vòng 2), tr.4, lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy. 
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còn có những mặt cơ bản khác, như ngành Bưu điện tuy là 

ngành độc quyền nhưng trong chuyển đổi cơ chế thể hiện sự 

nhanh, nhạy và chủ động trong nắm bắt cơ chế thị trường để 

phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và thiết bị 

hiện đại vào sản xuất, giảm biên chế từ 2.500 xuống còn hơn 

1.000 lao động, ổn định được việc làm và đời sống cán bộ 

công nhân viên cả trong và ngoài dây chuyền. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành 

thường xuyên liên tục từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

VI cho đến lúc chia tỉnh. Đã quan tâm đúng mức đối với việc 

giáo dục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và các 

nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy cho đảng viên, 

chú ý cải tiến hình thức và phương pháp để tăng dần số đảng 

viên tham gia, để đảm bảo giáo dục vừa có hệ thống vừa 

củng cố và nâng cao nhận thức cho đảng viên, gắn việc giáo 

dục nghị quyết với việc cụ thể hoá nghị quyết, giáo dục nghị 

quyết gắn với giáo dục thời sự chính sách. 

Qua thử thách của những năm đầu chuyển đổi cơ chế 

mới, sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô và Đông Âu có 

thể khẳng định: Đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan cấp 

tỉnh Nghệ Tĩnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất trí cao 

với các quan điểm nghị quyết của Đảng, khẳng định được 

con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn là đúng đắn, nền 

tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng 

là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cách 

mạng Việt Nam đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa chỉ 
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có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, không chấp nhận đa 

nguyên chính trị, đa đảng đối lập. 

Việc chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên đã chú ý coi 

trọng cả ba mặt: Vừa giáo dục rèn luyện chất lượng đảng 

viên, vừa phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng, vừa 

kiểm tra xem xét xử lý những đảng viên vi phạm kỷ luật. 

Tiến bộ trên rõ nhất là việc thực hiện các nghị quyết 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V và thứ VI, 

đặc biệt là thực hiện Quyết định 240 của Hội đồng Bộ 

trưởng, Chỉ thị 64 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

chống tham nhũng, Nghị quyết 22 của Thường vụ Tỉnh ủy 

và Quyết định 11 của Đảng ủy gắn với kiểm tra đảng viên  

chấp hành Điều lệ Đảng. 

Đảng bộ có trên 80% đảng viên được xếp loại chấp hành 

tốt, trong đó có 12,5%  xuất sắc được biểu dương. Từ năm 

1988-1991, kết nạp 280 đảng viên mới, đảm bảo tiêu chuẩn, 

phát huy tác dụng tốt. Một số cơ sở kết nạp khá như: Công ty 

Vật tư tổng hợp; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nông nghiệp; 

Sở Tài chính vật giá; Hải quan; Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội… Công tác phát triển Đảng được các chi bộ 

thường xuyên quan tâm tạo môi trường tốt, cấp uỷ cơ sở 

thường xuyên kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo hướng dẫn kịp 

thời, từng bước đi vào nế nếp. 

Công tác kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng đều tiến hành 

kịp thời, việc xem xét việc xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật 

nhất là qua thực hiện Nghị quyết 22 của Thường vụ Tỉnh ủy. 
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Từ năm 1989 đến hết năm 1991, xử lý kỷ luật 64 đảng viên 

(trong đợt thực hiện Nghị quyết 22 xử lý 42 đảng viên), khai 

trừ khỏi Đảng 22, trong đó có 5 vi phạm pháp luật bị xử tù. 

Trong xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng theo yêu 

cầu trở thành chi bộ, Đảng bộ vững mạnh, việc xây dựng nội 

dung nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng ngày càng rõ hơn theo 

hướng: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh gắn với xây dựng cơ 

quan mạnh, ngành mạnh. Sinh hoạt Đảng nói chung duy trì tốt. 

Một số cơ sở tình hình mất đoàn kết đã được khắc phục, số cơ 

sở yếu những năm trước đây đã chuyển biến được.  

Nhiều tổ chức cơ sở đã quan tâm chăm lo đời sống cán bộ 

công nhân viên, ngoài chỉ tiêu có thêm 10kg gạo mỗi tháng, 

đã cùng với tổ chức công đoàn động viên kịp thời cuộc sống 

tinh thần. 

Hàng năm đều tổng kết, phân loại chất lượng tổ chức 

đảng để có nội dung biện pháp phấn đấu tiếp. Qua tổng kết 

thực hiện Nghị quyết 22 việc đánh giá chất lượng tổ chức 

đảng, đảng viên đúng thực chất hơn. Trong 68 cơ sở trực 

thuộc có 7 đơn vị trong sạch, vững mạnh, 54 đơn vị loại khá. 

Trong 320 chi bộ thuộc các đảng bộ cơ sở có 97 chi bộ vững 

mạnh và 200 chi bộ khá.  

Đại hội cấp cơ sở vòng hai từ việc chuẩn bị đến tiến hành 

đại hội đều tốt cả về nội dung nhiệm vụ và kiện toàn cấp uỷ. 

Đặc biệt kỳ này nhiều đồng chí thủ trưởng chuyên môn đã có 

báo cáo nhiệm vụ của ban, ngành làm cho đại hội đảng bộ, chi 

bộ đạt kết quả thiết thực hơn. Bầu cử cấp uỷ đã chú ý coi trọng 
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chất lượng gắn công tác Đảng với chuyên môn, nhìn chung cấp 

ủy kỳ này trẻ hơn kỳ trước. Tổng hợp 35 cơ sở đã đại hội có 

160 cấp ủy viên. Trong đó có 78/160 chiếm 48,75% mới tham 

gia, 35/160 chiếm 21,85% là cán bộ lãnh đạo tham gia cấp ủy, 

18/35 chiếm 51,43% bí thư mới, 7/35 chiếm 20% thủ trưởng 

chuyên môn kiêm bí thư. 

Về công tác quần chúng: Đảng bộ đã xác định rõ đối 

tượng quần chúng trực tiếp là cán bộ công nhân viên nói 

chung và đối tượng quần chúng liên quan là các cơ sở cấp 

dưới. Những năm qua đã chú ý giáo dục quán triệt các quan 

điểm của Đảng đối với quần chúng như đợt sinh hoạt trước 

và sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 

(Khóa VI), đợt triển khai Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về 

công tác thanh niên… Mặt khác đã từng bước tạo môi trường 

mới để giải quyết mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng như 

tạo không khí dân chủ và bình đẳng trong sinh hoạt tổ chức 

vận động cán bộ công nhân viên góp ý xây dựng cho tổ chức 

đảng, và cán bộ, đảng viên, chú ý duy trì và cũng cố các tổ 

chức đoàn thể công đoàn và đoàn thanh niên. 

Thăm dò tâm tư nguyện vọng đối với Đảng của 129 cán bộ 

công nhân viên, 61 người chiếm 47,2% có nguyện vọng thiết 

tha phấn đấu vào Đảng; 68 người chiếm 52,7% tin ở Đảng 

nhưng không có nguyện vọng trở thành đảng viên (số ít bất 

bình với đảng viên còn phần nhiều đã lớn tuổi và hoàn cảnh gia 

đình có khó khăn). 
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Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cơ quan cấp 

tỉnh đã sớm ổn định tổ chức, duy trì hoạt động, khơi dậy một 

số mặt có bề nổi của phong trào như: Phong trào lao động 

giỏi, xây dựng chi đoàn mạnh, giáo dục truyền thống ngày 

26-3, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác Hồ, và một số hoạt 

động thiếu niên - nhi đồng trong dịp hè… Đa số đoàn viên 

thanh niên có nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên. 

Một số tổ chức đoàn cơ sở đã chú ý lựa chọn đoàn viên ưu tú 

giới thiệu để Đảng bồi dưỡng kết nạp.  

Trong không khí phấn khởi của nhân dân cả tỉnh, đẩy 

mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất lập thành tích cao 

để chào mừng Đại hội Đảng bộ Nghệ Tĩnh lần thứ XIII (vòng 1), 

từ ngày 05 đến ngày 06-4-1991. Đại hội đại biểu Đảng bộ các 

cơ quan cấp tỉnh Nghệ Tĩnh lần thứ XIII (vòng 1) được tổ 

chức tại Cửa Lò. Đại hội có 166/167 đại biểu chính thức, 

trong đó có 27 đại biểu nữ.  

Trong hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương các đại biểu 

đã tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện 

dự thảo của Trung ương Đảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chiến lược ổn định và 

phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000; Báo cáo chính trị; Báo 

cáo xây dựng Đảng; Sửa đổi Điều lệ và Điều lệ sửa đổi sẽ trình 

tại Đại hội lần thứ VII của Đảng.  

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu đoàn đại biểu đi dự Đại 

hội Đảng bộ Nghệ Tĩnh khoá XIII (vòng 1) gồm 16 đại biểu. 
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Ngày 12/8/1991, tại kỳ họp thứ IX, Quốc hội khoá VIII, 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định 

chia tỉnh Nghệ Tĩnh thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, tháng 9/1991, Đảng 

bộ các cơ quan cấp tỉnh Nghệ Tĩnh được chia tách thành 

Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh Nghệ An và Đảng bộ các cơ 

quan cấp tỉnh Hà Tĩnh trực thuộc Tỉnh uỷ hai tỉnh. 

Chặng đường hoạt động trong gần 16 năm, kể từ tháng 

02/1976 đến tháng 8/1991 của Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh 

Nghệ Tĩnh, trong hoàn cảnh cùng nhân dân cả tỉnh liên tiếp 

chiến đấu chống lại đói nghèo, thiên tai địch họa, trải qua cuộc 

khủng hoảng trầm trọng về kinh tế- xã hội của đất nước, thực 

hiện những nhiệm vụ trọng đại của sự nghiệp đổi mới, mà trọng 

tâm là đổi mới tư duy kinh tế, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu 

bao cấp… Trong lúc những thay đổi về mô hình tổ chức Đảng 

bộ chưa thống nhất khi là Đảng bộ Dân Chính Đảng, khi là 

Đảng bộ 3 khối, rồi đến Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh. Thời kỳ 

tổ chức đảng chuyển về hoạt động theo địa bàn lãnh thổ… 

Nhưng dù trong hoàn cảnh nào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng 

viên, quần chúng của Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh Nghệ Tĩnh 

vẫn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. 

Kiên trì xây dựng tổ chức đảng, rèn luyện đội ngũ đảng viên cả 

về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gương mẫu hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, góp phần xứng đáng cùng nhân dân tỉnh nhà 

giành những thành tựu mới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 

văn hoá xã hội, quốc phòng - an ninh.  
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Trong chặng đường gần 16 năm, đặc biệt là từ năm 1979-

1991, bằng hoạt động thực tiễn sôi nổi của mình, Đảng bộ đã 

cung cấp những kinh nghiệm quý báu cho công tác xây dựng 

Đảng ở cơ quan:  

- Nâng cao ý chí chiến đấu và phát huy vai trò tiên phong 

gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cần chú ý nhiều mặt, 

không chủ quan, giản đơn đối với đối tượng đảng viên nào. 

Đổi mới tư duy, nâng trình độ nhận thức gắn liền với nâng 

cao năng lực trí tuệ trong tìm giải pháp tổ chức thực hiện. 

Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật gắn liền với sự khơi dậy và 

phát huy tính năng động sáng tạo. Quản lý giáo dục đảng 

viên qua công tác chuyên môn, trong nguyên tắc sinh hoạt 

Đảng, trong công tác xã hội, cả trong đạo đức lối sống và 

sinh hoạt cá nhân gia đình. 

- Thực hiện yêu cầu trên, có ba khâu quan trọng cần chuyển 

biến đồng bộ: 

+ Đảng viên tự rèn luyện mình và tự giác đối với sự giám 

sát kiểm tra của tổ chức đảng. 

+ Cấp uỷ thường xuyên quan tâm đúng mức. 

+ Thủ trưởng chuyên môn vừa gương mẫu vừa cùng cấp 

uỷ chăm lo xây dựng đội ngũ. 

- Cấp ủy đảng có chất lượng và năng lực thực sự đều tay, 

làm việc có trách nhiệm và công tâm, chăm lo xây dựng chi 

bộ, đảng bộ. Biết kết hợp thường xuyên và chặt chẽ với thủ 
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trưởng chuyên môn và cơ quan quản lý cán bộ. Nắm bắt và 

đáp ứng kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của 

cán bộ, đảng viên và công nhân viên. Khai thác, phát huy 

được tiềm năng các đối tượng cán bộ kể cả cán bộ cấp trên 

vào nhiệm vụ xây dựng Đảng trong các cơ quan. 

Thực tế hoạt động của Đảng bộ, trực tiếp là Đảng uỷ 

trong những năm 1989-1991, đúc rút vấn đề sâu sắc là: Ngoài 

sự nỗ lực quan trọng của tập thể cấp ủy và vai trò tích cực 

chủ động sáng tạo của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng 

ủy, cần có sự quan tâm của Ban Thường vụ và trực tiếp chỉ 

đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thủ 

trưởng các ban, ngành thì hoạt động của Đảng ủy các cơ quan 

cấp tỉnh mới thật sự phát huy có hiệu lực tốt. 
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Chương V 

ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG  

NGHỆ AN LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ 

ĐẢNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI 

MỚI (1991-2014) 
 

I- ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH NGHỆ AN 

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG 

(1991- 2005) 

1- Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh Nghệ An thực hiện 

định hướng “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn 

với xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh (1991 - 9/1997)" 

Sau chia tỉnh, Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh Nghệ An 

hoạt động trong điều kiện thuận lợi mới và cũng có những 

khó khăn phức tạp mới. Chủ trương của Đảng trong thời kỳ 

cách mạng mới là chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý, 

phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị 

trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng 

XHCN, tạo ra thời cơ thuận lợi mở đường để từng bước đưa 

kinh tế xã hội đất nước sớm thoát khỏi khủng hoảng. Chủ 

trương đổi mới đó, đòi hỏi sự đổi mới cả hệ thống chính trị 

và tác động trực tiếp đến sự đổi mới trong việc xác định rõ 

chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước cũng như 

việc xác định chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng 
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trong các cơ quan đó. Sự đổi mới ấy, đồng thời một mặt 

khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, mặt khác đòi hỏi Đảng 

phải tự đổi mới, phải tự chỉnh đốn để ngang tầm với nhiệm 

vụ lịch sử mà công cuộc đổi mới đất nước đặt ra. 

Tình hình thế giới có nhiều diễn biến bất lợi đối với đất 

nước. Mỹ tiếp tục siết chặt chính sách bao vây cấm vận, sự 

biến động về chính trị ở Đông Âu, Liên Xô làm cho nhiều 

hiệp định kinh tế bị mất hiệu lực, gây khó khăn và đảo lộn 

lớn cho thị trường xuất nhập khẩu của nước ta. Chúng ta 

không còn những nguồn vay nhập siêu bảo đảm những cân 

đối chủ yếu của nền kinh tế, không còn nguồn bổ sung vật tư, 

tài chính như những năm trước, sức mua của thị trường trong 

nước còn hạn chế, chỗ đứng trên thị trường ngoài nước chưa 

vững chắc. Tình hình đó không khỏi làm cho kẻ thù hí hửng 

trông đợi Việt Nam bị cuốn chìm trong vòng xoáy. Chúng ra 

sức xuyên tạc, bôi nhọ Chủ nghĩa xã hội và dùng nhiều thủ 

đoạn phản động để đạt mục đích xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và 

vai trò lãnh đạo của Đảng ở Việt Nam. 

Ngoài những vấn đề chung nói trên, Đảng bộ các cơ quan 

cấp tỉnh Nghệ An còn có đặc điểm riêng: Đảng bộ gồm phần 

lớn là những chi bộ, đảng bộ đầu ngành, một số chi bộ, đảng 

bộ ở những đơn vị sản xuất kinh doanh. 

Cơ cấu đội ngũ đảng viên bao gồm những đồng chí cán 

bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên viên nghiên cứu tham 

mưu và làm nhiệm vụ phục vụ hoặc sản xuất. 
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Cơ cấu tổ chức và đảng viên của Đảng bộ như vậy thuận 

lợi cho việc chỉ đạo từ cơ quan đầu ngành tới tận cơ sở một 

cách trực tiếp. Có số cán bộ lãnh đạo quản lý tiếp cận nhanh 

với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

và của tỉnh, thuận lợi trong xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ 

chức gắn với nhiệm vụ chính trị. Nhưng cơ cấu tổ chức và 

đội ngũ đảng viên của Đảng bộ cũng phản ánh tính phức tạp 

và khó khăn trong chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng. Đảng 

viên chịu quản lý của hai cơ quan: Là cơ quan quản lý cán bộ 

và tổ chức đảng quản lý đảng viên. Tổ chức công đoàn trong 

các cơ quan đơn vị trực thuộc nhiều đầu mối khác nhau. Ban 

Chấp hành Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh là một cấp trong hệ 

thống tổ chức đảng, nhưng lại không có cơ quan chính quyền 

hoặc tổ chức kinh tế đồng cấp như cấp huyện, thành, thị... 

Hoạt động của Đảng bộ trong thời kỳ mới chịu tác động 

của tình hình chung và những đặc điểm cơ bản nói trên. Ngay 

sau khi ổn định việc tách Đảng bộ, Ban Chấp hành lâm thời 

đã chỉ đạo các cơ sở đảng quán triệt cho cán bộ đảng viên 

những nhiệm vụ trước mắt cần tập trung giải quyết, trong đó 

phải: Tăng cường công tác tư tưởng, tổ chức tốt cho cán bộ, 

đảng viên, công nhân viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ VII, làm cho mọi người thấu suốt hơn nữa 

các quan điểm, nguyên tắc đổi mới của Đảng, kiên định con 

đường xã hội chủ nghĩa, khắc phục tư tưởng hoài nghi, dao 

động trước những khó khăn trước mắt về đời sống và những 

diễn biến phức tạp ở Đông Âu và Liên Xô, cảnh giác với mọi 

âm mưu phá hoại của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội. 
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Mặt khác, được sự giúp đỡ của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành 

Đảng bộ cũng tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu lần thứ 

XIII (vòng 2). 

Ngày 09/02/1992, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan 

cấp tỉnh Nghệ An lần thứ XIII (vòng 2) được tổ chức tại 

thành phố Vinh, có 204 đại biểu thay mặt cho 2.100 đảng 

viên sinh hoạt ở 60 cơ sở đảng về dự. 

Sau khi đánh giá tình hình hoạt động của Đảng bộ trong 

nhiệm kỳ qua, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIII, từ thực tế hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 

1989-1992, Đại hội đã quyết định phương hướng nhiệm vụ 

tổng quát của Đảng bộ 1992-1995 là: 

"Phát huy những kết quả và kinh nghiệm của Đảng bộ 

vừa qua, thấu suốt và quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII 

vào cuộc sống. Lấy đội ngũ đảng viên và cán bộ công nhân 

viên là mục tiêu và động lực trực tiếp, chi bộ là khâu trung 

tâm, đổi mới và chỉnh đốn đảng tiếp tục quan điểm "Xây 

dựng Đảng bộ vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan mạnh, 

ngành mạnh... đóng góp tích cực và có hiệu quả cùng cả tỉnh 

đưa Nghệ An thoát khỏi tình trạng yếu kém và có bước phát 

triển"(1).  

                                           
(1) V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng bé c¬ quan cÊp tØnh, Hå s¬ 455, cÆp 36, lu t¹i 

V¨n phßng TØnh ủy NghÖ An. 
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Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 21 ủy viên. Ban 

Chấp hành đã bầu đồng chí Trương Công Anh giữ chức Bí 

thư, đồng chí Nguyễn Văn Thành giữ chức Phó Bí thư. 

Ngay sau Đại hội, việc cụ thể hoá định hướng xây dựng 

Đảng bộ vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị mạnh, 

ngành mạnh thể hiện ngay từ cơ sở đảng. Mỗi tổ chức cơ sở 

cũng như toàn Đảng bộ đã xác định phải tập trung lãnh đạo 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị (chuyên môn) và nhiệm vụ 

tổ chức cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, sau Đại hội Đảng bộ lần thứ 

XIII (vòng 2) cũng như cả quá trình về sau hầu hết cán bộ, 

đảng viên các cơ quan cấp tỉnh đều vươn lên nhận thức được: 

xác định rõ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bản thân mình, 

thực chất là nội dung xây dựng Đảng về chính trị làm cơ sở, 

làm điều kiện và cũng là mục tiêu của nhiệm vụ xây dựng 

Đảng về tư tưởng và tổ chức. "Công tác xây dựng Đảng 

không phải và không thể là mục đích tự thân. Trên một 

phương diện nào đó thì công tác xây dựng Đảng là phương 

tiện để đạt đến mục đích chính trị của Đảng". Không xác 

định được nhiệm vụ chính trị, không xuất phát từ yêu cầu 

nhiệm vụ chính trị, không trở lại phục vụ nhiệm vụ chính trị 

thì công tác tổ chức và tư tưởng không còn ý nghĩa và công 

tác xây dựng Đảng không còn nội dung sống của nó. 

Đối với các cơ quan sở, Đảng bộ đã hướng vào việc 

chuyển dần sang chức năng quản lý nhà nước, trước hết phải 

nhận thức, xác định lại chức năng nhiệm vụ của cơ quan. Đối 

với các đơn vị sự nghiệp, các ngân hàng đã tập trung lãnh 
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đạo việc xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, 

chỉ tiêu được cấp trên giao. Lãnh đạo việc tinh giản biên chế, 

xây dựng các quy chế điều hành, quy chế quản lý trong các 

cơ quan đơn vị. 

Sau khi có các quy định 49, 51, 54 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức 

cơ sở đảng cơ quan, thì chủ trương "Xây dựng tổ chức cơ sở 

đảng vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan mạnh, ngành 

mạnh", phải tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị (chuyên 

môn) của Đảng bộ được khẳng định, nên càng có nhiều cơ sở 

đảng mạnh dạn vươn lên từng bước chủ động lãnh đạo việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tổ chức của cơ 

quan, đơn vị. 

Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại 

biểu giữa nhiệm kỳ(1) các cấp, nhiều cơ sở đảng đã cùng với 

lãnh đạo ngành xây dựng và thực hiện đề án "Chống tụt hậu 

của cơ quan, của ngành, gắn với nâng cao chất lượng đảng 

viên, chất lượng công chức". Việc đó một mặt phát huy tác 

dụng của từng đảng viên, mặt khác bước đầu phát huy tác 

dụng của tổ chức đảng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 

cơ quan, đơn vị. Kết quả trong những năm 1994-1996, nhiều 

cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp đã vươn lên rõ 

rệt, được các bộ, ngành ở Trung ương và Ủy ban nhân dân 

tỉnh biểu dương khen thưởng. 

                                           
(1) Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh được tổ chức tại 

thành phố Vinh vào ngày 25/02/1994. 
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Thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 8 (Khoá 

VII) về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một 

bước nền hành chính". Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng đề án 

cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị. Các đề án đó vừa 

giải quyết yêu cầu bức bách của nhân dân, của cuộc sống, 

vừa giải đáp được những yêu cầu thuộc về việc quản lý, điều 

hành nội bộ cơ quan. Việc xác định rõ và đúng hơn chức 

năng nhiệm vụ của cơ quan, của từng ban, phòng; xác định 

chức trách cụ thể của từng công chức, viên chức, xây dựng 

các hệ thống quy chế cụ thể. Bồi dưỡng nâng cao năng lực 

của công chức nhà nước... được nhận thức đúng đắn hơn và 

được triển khai một cách tự giác hơn, nên đã có tác dụng 

thiết thực. Những việc làm trên, tuy còn có thiếu sót, hiệu 

quả đạt được chưa thật như mong muốn, nhưng đã khẳng 

định được rằng: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 

nhiệm vụ tổ chức của cơ quan, đơn vị là điều kiện, là yếu tố 

cơ bản nhất để khẳng định vai trò "Hạt nhân chính trị" của tổ 

chức cơ sở đảng. Cũng qua đó Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh 

đã có những đóng góp được ghi nhận vào bước chuyển biến 

quan trọng của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, 

an ninh quốc phòng trong những năm 1992-1996. 

Phấn đấu trở thành tổ chức cơ sở đảng vững mạnh đã trở 

thành ý thức và sự quan tâm thường xuyên của hầu hết tổ 

chức cơ sở đảng. Các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng 

viên trong Đảng bộ đã vươn lên nhận thức rõ: Đảng là tổ 

chức chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước đổi mới theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn thế, Đảng phải tự đổi mới và 
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tự chỉnh đốn. Sự đổi mới và chỉnh đốn ở Đảng bộ các cơ 

quan cấp tỉnh là  tiếp tục thực hiện định hướng "Xây dựng 

Đảng bộ (chi bộ) vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan 

mạnh, ngành mạnh", góp phần làm cho tỉnh mạnh. Toàn bộ 

công tác xây dựng Đảng, toàn bộ hoạt động của Đảng bộ các 

cơ quan cấp tỉnh phải bắt nguồn từ đó và trở lại phục vụ cho 

định hướng đó. Đó cũng là thước đo về thực chất hiệu quả 

hoạt động của Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh. Nhờ đó, công 

tác xây dựng Đảng đã đi vào nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ 

chuyên môn. Khắc phục dần tình trạng đảng vụ hành chính 

đơn thuần, từ lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác đảng có 

cơ sở làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức. Chất lượng 

các cơ sở đảng ngày càng tăng lên. Tỷ lệ cơ sở đảng của 

Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh từ 26,7% năm 1992 tăng 

lên 44,4% năm 1995. Số tổ chức cơ sở đảng yếu kém giảm từ 

6,6% trong năm 1992, xuống còn 3,9% năm 1995. Trong lúc 

tổ chức của toàn Đảng bộ từ 60 cơ sở đảng năm 1992 tăng 

lên 81 cơ sở đảng năm 1995. Thành tích vượt trội đó là một 

trong những yếu tố để khẳng định đội ngũ cán bộ, đảng viên 

trong toàn Đảng bộ, trước hết là Ban Chấp hành Đảng bộ và 

cấp ủy các cơ sở đảng, không chỉ vững vàng về bản lĩnh 

chính trị mà còn thể hiện sự lớn vượt về trí tuệ, cách làm, đã 

từng bước "thích ứng" được với cơ cấu kinh tế và cơ chế 

quản lý mới. Thành tích đó cũng khẳng định Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh lần XIII, Nghị quyết 09 

(ngày 04/11/1993) và Nghị quyết 16 (18/11/1994) của Ban 

Chấp hành Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh là đúng đắn trong 

thực tiễn hoạt động của Đảng bộ. 
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Nâng cao chất lượng đảng viên gắn với nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ là một nội dung để đổi mới và chỉnh 

đốn Đảng, đó vừa là mục tiêu vừa là giải pháp để phát huy 

vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ đã 

coi trọng đúng mức nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng 

lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, 

công nhân viên trong các cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt việc 

quán triệt các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng bộ 

tỉnh và Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh, tạo sự nhất trí cao 

trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhận thức, tư tưởng, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đã 

thông tin kịp thời các vấn đề về thời sự trong nước và quốc tế 

theo ngạch chính thống. Phần lớn đảng viên, cán bộ đã tích 

cực tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, 

kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ... 

Việc phân tích chất lượng đảng viên được tiến hành có nề 

nếp đã bước đầu xác định tiêu chuẩn cụ thể của từng loại 

đảng viên và có cách phân loại đảng viên phù hợp, nên phân 

loại chất lượng đảng viên thực chất hơn, phản ánh đúng thực 

tế chất lượng đảng viên. Kết quả phân loại đảng viên năm 

1995 có 85,2% đảng viên loại I, 13,8% loại II và 0,9% loại 

III trong tổng số 2.337 đảng viên dự phân loại. Năm 1996: 

90% loại I, 9,27% loại II, 0,72% loại III trong tổng số 1.782 

đảng viên dự phân loại. 

Sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn trong 

việc nâng cao chất lượng đảng viên gắn với nâng cao chất 
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lượng cán bộ đã được chú ý và đang trở thành trách nhiệm 

chung. Do chất lượng đảng viên được coi trọng, uy tín tổ 

chức đảng được nâng cao, nên quần chúng ngày một thiết tha 

hơn trong việc phấn đấu trở thành đảng viên. Tổng số đảng 

viên được kết nạp từ năm 1992-1996 là trên 400 đồng chí, 

vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan 

cấp tỉnh Nghệ Tĩnh lần XIII đề ra. Tất cả các cơ sở đảng có 

nguồn đối tượng kết nạp Đảng đều đã phát triển được đảng 

viên mới. Rất đáng tự hào là các tổ chức cơ sở phát triển 

đảng viên đúng hướng, nên số đảng viên mới được kết nạp đã 

góp phần làm thay đổi chất lượng của các cơ sở đó. 

Việc xử lý những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp 

luật của Nhà nước đã được tiến hành nghiêm, kịp thời, có tác 

dụng làm trong sạch tổ chức đảng. Từ năm 1992-1996 đã xử 

lý kỷ luật 91 đồng chí, trong đó số đảng viên giữ cương vị 

lãnh đạo quản lý chiếm 29%. Số đảng viên phải đưa ra khỏi 

Đảng bằng các hình thức chiếm 32% tổng số đảng viên bị xử 

lý kỷ luật. 

Tóm lại, nhờ giải quyết đồng bộ như đã nêu trên, nên từ 

năm 1992-1996, tuyệt đại bộ phận đảng viên của Đảng bộ đã 

giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức Đảng và trách nhiệm đảng 

viên được củng cố, kiến thức và năng lực được bổ sung thêm, 

phẩm chất lối sống có tiến bộ. 

Tuy vậy, chất lượng đảng viên so với yêu cầu mới vẫn 

còn là vấn đề lớn và phải thường xuyên quan tâm giải quyết. 

Chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn là vấn đề khó cả trong nhận 
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thức và thực tiễn. Thực hiện Nghị quyết 16 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ (18/11/1994), nhiều tổ chức cơ sở đảng đã xây 

dựng và bước đầu thực hiện đề án nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ. Kết quả số kỳ họp chi bộ gần đạt quy định mỗi 

tháng một kỳ. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ chiếm từ 

85% trở lên. Nội dung sinh hoạt đã bớt đơn điệu, nghèo nàn. 

Việc chuẩn bị nội dung cho mỗi kỳ sinh hoạt của các cấp ủy 

cơ sở đã chủ động và hầu hết được chuẩn bị chu đáo. Tác 

dụng sinh hoạt đã nâng cao hơn trách nhiệm đảng viên trong 

công tác xây dựng Đảng. Tình trạng sinh hoạt chi bộ tùy tiện, 

nội dung sơ lược, số đảng viên tham gia sinh hoạt thất thường đã 

được khắc phục. 

Đảng bộ đã tiến hành tổng kết và nghiên cứu đề tài "Xây 

dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn với xây dựng cơ 

quan mạnh, ngành mạnh". Qua đó đã xác định được những 

cơ sở lý luận và thực tiễn làm luận cứ cho công tác xây dựng 

Đảng trong các cơ quan. Đề tài đã tổng kết một bước việc cụ 

thể hóa và tổ chức thực hiện định hướng của Đại hội Đảng bộ 

các cơ quan cấp tỉnh lần thứ XIII, rút ra những bài học và đề 

ra những giải pháp đồng bộ để tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn 

Đảng trong thời gian tới. 

Chất lượng của các cấp ủy đảng được tăng cường, 

phương thức hoạt động có sự đổi mới đúng hướng và có hiệu 

quả nhất định. Đảng bộ đã có nhận thức mới và cách làm mới 

trong việc lựa chọn và bầu cấp ủy thông qua các kỳ đại hội. 

Quyền và trách nhiệm của chi bộ, đảng bộ trong việc lựa 
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chọn và bầu cử cấp ủy đã được thực hiện trong thực tế. Tình 

trạng áp đặt cũng như tình trạng phân công chia nhau làm cấp 

ủy đã được khắc phục. 

Các cấp ủy đã hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân 

chủ, bước đầu xây dựng được chương trình công tác và quy 

chế hoạt động. Công tác kiểm tra của cấp ủy cũng như hoạt 

động của ủy ban kiểm tra các cấp đã có tiến bộ. 

Các cấp ủy đảng không dừng lại ở phổ biến nghị quyết, 

chủ trương mà bắt tay vào xây dựng chương trình hành động, 

các đề án, có phân công phân nhiệm rõ ràng hơn cho từng 

cấp ủy viên. Đã từng bước xử lý đúng và phù hợp các mối 

quan hệ giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn và thủ 

trưởng cơ quan. Đảng ủy đã coi trọng đúng mức tập huấn đội 

ngũ cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ 

1992-1995 đã mở được 9 đợt với trên 4.000 lượt đồng chí 

cấp ủy viên tham gia học tập công tác xây dựng Đảng. Nhờ 

đó, bên cạnh nhiệt tình, trách nhiệm, các đồng chí cấp ủy 

viên các cấp đã được trang bị thêm những kiến thức cần thiết 

về Đảng và công tác xây dựng Đảng. 

Có thể nói chất lượng đội ngũ cấp ủy viên và chất lượng 

hoạt động của các cấp ủy đảng được tăng cường là một trong 

những nhân tố quyết định sự trưởng thành của Đảng bộ các 

cơ quan cấp tỉnh trong nhiệm kỳ 1992-1995. 

Công tác quần chúng của Đảng bộ có tiến bộ rõ trên hai 

phương diện. Củng cố tổ chức và tìm tòi những nội dung hoạt 

động phù hợp. Các tổ chức công đoàn cơ sở đều đã đại hội 
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kiện toàn tổ chức. Hàng năm đều mở hội nghị công nhân viên 

chức để xây dựng chương trình công tác, quy chế hoạt động, 

động viên phong trào học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ 

chuyên môn. Đặc biệt các hoạt động từ thiện, văn nghệ, thể 

dục thể thao được chú ý đúng mức. 

Tổ chức Đoàn các cơ quan cấp tỉnh đã hướng thanh niên 

hưởng ứng hai phong trào lớn: Thanh niên lập nghiệp và 

Tuổi trẻ giữ nước. Công tác giáo dục truyền thống, hưởng 

ứng các cuộc thi tìm hiểu lịch sử vẻ vang của quê hương đất 

nước, của Đảng, của Đoàn sôi nổi và có tác dụng giáo dục 

sâu rộng. Các hình thức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm lứa 

tuổi, phù hợp với nguyện vọng sở thích được quan tâm, thu 

hút sự hưởng ứng rộng rãi của thanh niên. Nhờ tổ chức được 

củng cố, nội dung hoạt động được cải tiến phù hợp nên đã 

phát huy tốt tài năng trí tuệ đội ngũ công nhân viên chức và 

các đoàn viên thanh niên vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính 

trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh các cơ quan cấp tỉnh trong những năm 

1992-1995, do lập thành tích xuất sắc nên được Tỉnh đoàn 

khen thưởng và công nhận là một trong những đơn vị dẫn 

đầu phong trào toàn tỉnh. 

Tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên đã đóng góp tích 

cực vào việc bồi dưỡng những quần chúng ưu tú giới thiệu 

cho tổ chức đảng kết nạp vào Đảng. 

Sau nhiều năm trăn trở, tìm tòi, tổ chức đảng trong các cơ 

quan cũng như Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh đã bước đầu 
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lãnh đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ 

quan, đơn vị. Đó là bước chuyển đúng hướng, hợp quy luật, 

Đảng bộ đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào, đó là 

điều phải khẳng định. Song, do cả nhận thức và cách làm còn 

có những vướng mắc, lúng túng nhất định nên vai trò và tác 

dụng của tổ chức đảng vẫn còn hạn chế, hiệu quả và chất 

lượng lãnh đạo chưa cao. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa 

nắm chắc các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức đảng đối với 

nhiệm vụ chuyên môn. Chưa phân biệt ranh giới giữa lãnh 

đạo với quản lý điều hành, do đó có khi sa vào phạm vi quản 

lý điều hành hoặc ngược lại chỉ còn đóng vai trò động viên 

thúc đẩy mà không đi sâu vào nội dung chính trị của nhiệm 

vụ chuyên môn, không tiến hành việc kiểm tra hoạt động 

chuyên môn theo đường lối quan điểm của Đảng. Lãnh đạo 

việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan 

nói riêng, cải cách hành chính nói chung còn chưa thật chủ 

động và thiếu kiên trì. Do vậy, trong nội bộ cơ quan tình trạng 

làm việc không theo chức trách, quản lý, điều hành, không có 

hoặc không theo quy chế vẫn chưa khắc phục. Giữa các cơ 

quan với nhau còn thiếu sự kết hợp chặt chẽ, nên hiệu quả thực 

hiện những nhiệm vụ mang tính liên ngành không cao.  

Cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề được đông đảo đảng 

viên toàn Đảng bộ cũng như tất cả các tổ chức cơ sở đảng 

quan tâm, nhưng vẫn đang là vấn đề còn nhiều vướng mắc, 

lúng túng: Tác động của tổ chức đảng và công tác cán bộ 

chưa rõ nét. Bên cạnh những vướng mắc do cơ chế, quy chế, 
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quy trình công tác cán bộ thuộc trách nhiệm cơ quan và cấp 

quản lý cán bộ, thì từng tổ chức cơ sở đảng cũng như toàn 

Đảng bộ vẫn chưa mạnh dạn tìm tòi, thiếu kiên trì đấu tranh 

để khẳng định quyền và trách nhiệm của tổ chức đảng trong 

công tác cán bộ theo các quy định đã có của Trung ương 

Đảng cũng như của Tỉnh ủy. Thiếu sót chủ quan đó thể hiện 

tập trung nhất ở chỗ các cấp ủy chưa chủ động xây dựng 

quy chế và quy trình về công tác cán bộ ở ngay từng cơ 

quan, đơn vị. Quy hoạch cán bộ tuy có nhưng việc theo dõi 

thực hiện và điều chỉnh chưa thường xuyên, chưa kịp thời. 

Hiện tượng thiếu hụt cán bộ, chậm trẻ hoá cán bộ, một số 

biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ chưa được khắc 

phục. Công tác quản lý đảng viên còn đơn giản và có phần 

phiến diện, hữu khuynh nên chưa thật sự là cơ sở cho công 

tác quản lý cán bộ. 

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức chưa 

đạt sự nhuần nhuyễn và thực sự có độ sâu cần thiết, thiếu 

vững chắc nên chất lượng đảng viên cũng như hoạt động sinh 

hoạt của chi bộ chuyển biến chậm và không đều. Ban Chấp 

hành Đảng bộ đã ra Nghị quyết 09 "Về nâng cao chất lượng 

đảng viên" (ngày 04/11/1993), Nghị quyết 16 "Về nâng cao 

chất lượng sinh hoạt chi bộ" (18/11/1994) là hai nghị quyết 

có nội dung phù hợp đáp ứng đúng đòi hỏi của đổi mới và 

chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ đã tổ chức cho đảng viên học hai 

nghị quyết trên. Nhiều cơ sở đảng đã xây dựng đề án để tổ 

chức thực hiện. Đảng bộ cũng kiên trì chỉ đạo việc cụ thể hóa 

Quy định 49/TW, Quy định 51/TW,  Quy định 54/TW của 
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Ban Bí thư Trung ương Đảng ở từng cơ sở đảng, nhưng việc 

thực hiện có nơi vẫn đang là hình thức, thiếu kiên trì. Các đề 

án chưa được cụ thể hoá bằng kế hoạch và giải pháp cụ thể. 

Kết quả phân tích chất lượng đảng viên hàng năm chưa phản 

ánh đúng thực chất. Không ít cơ sở đảng tỷ lệ đảng viên loại I 

rất cao nhưng tổ chức đảng lại không mạnh. 

Việc giáo dục ý thức chính trị, nâng cao trình độ năng lực 

về nghiệp vụ chuyên môn đã được quan tâm (tuy vậy còn 

phải làm tốt hơn nữa) nhưng giáo dục rèn luyện phẩm chất 

đạo đức cho đảng viên chưa được chú ý đúng mức. Một số 

đảng viên của cơ quan cấp tỉnh đã có những vi phạm pháp 

luật, lợi dụng chức quyền làm giảm uy tín của Đảng và Nhà 

nước. Các tổ chức đảng cũng chưa đề ra được những quy 

chế, quy trình, thể chế cần thiết để ngăn chặn những vi phạm 

có thể có. Chống quan liêu, tham nhũng chưa đạt đúng tầm 

và thiếu biện pháp cụ thể. 

Một số cấp uỷ cơ sở chưa có quy chế hoạt động hoặc có 

nhưng thực hiện chưa tốt. Chưa cụ thể hoá đầy đủ nguyên tắc 

tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động của tổ chức đảng 

của cấp uỷ cơ sở. Tự phê bình và phê bình tuy vẫn tiến hành 

theo định kỳ, nhưng tác dụng còn rất hạn chế do hữu khuynh, 

né tránh còn khá phổ biến. Có khi lại nặng, nhẹ, thiếu chân 

thành. Một số ít đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý tiếp thu 

phê bình và sửa chữa thiếu sót, thiếu nghiêm túc, không tự 

đánh giá đúng mình, tác dụng của đấu tranh đoàn kết nội bộ 

hạn chế. Cá biệt, tự phê bình và phê bình không có tác dụng nên 

buộc phải giải quyết đoàn kết nội bộ bằng biện pháp tổ chức. 
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Công tác kiểm tra của Đảng trong những năm 1992-1995, 

tuy đã có tác dụng rõ rệt thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm 

vụ đã đề ra, song nhiều cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở chưa 

có quy chế hoạt động. Hoạt động tự kiểm tra chưa thành nề 

nếp. Công tác quản lý hành chính Đảng và thực hiện các quy 

định về chế độ thông tin không ít cơ sở đảng còn thiếu 

nghiêm túc. Phương tiện và điều kiện quản lý hồ sơ, tài liệu 

còn rất thô sơ và thủ công. 

Hoạt động của Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh những năm 

1992-1996, tuy còn những thiếu sót, có mặt chưa vững chắc, 

nhưng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh lần 

thứ XIII và Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ đã được cụ 

thể hoá và tổ chức thực hiện một cách kịp thời, đạt hiệu quả 

cao. Vai trò vị trí của mỗi tổ chức cơ sở đảng cũng như toàn 

Đảng bộ được khẳng định. Hoạt động của Đảng bộ các cơ 

quan cấp tỉnh đã đóng góp tích cực vào thành tựu đổi mới, 

hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ 

yếu do Đại hội Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh lần thứ XIII đề 

ra. Đồng thời, đúc rút được những bài học thiết thực để tiếp 

tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ đổi mới của tỉnh 

nhà, của đất nước. 

Từ ngày 10 đến ngày 12/4/1996, Đại hội đại biểu Đảng 

bộ các cơ quan cấp tỉnh lần thứ XIV được tổ chức tại thành 

phố Vinh, có 204 đại biểu đại diện cho gần 2.000 đảng viên 

sinh hoạt ở 59 đơn vị cơ sở đảng. 

Đại hội đã đánh giá ưu điểm, khuyết điểm hoạt động của 

Đảng bộ trong nhiệm kỳ 1992-1995, rút ra bài học bổ ích, có 
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ý nghĩa chỉ đạo của hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 

tới như sau: 

"1. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở cũng như 

toàn Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh, chỉ có thể tự khẳng định vai 

trò hạt nhân chính trị khi biết và thường xuyên tự đổi mới, tự 

chỉnh đốn, tự nâng mình lên ngang tầm với nhiệm vụ, đáp 

ứng được sự tin cậy và mong mỏi của nhân dân. 

2. Trên cơ sở quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, 

chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và xuất phát từ 

đặc điểm, thực tiễn của Đảng bộ mà xác định đúng việc cần 

làm, không ngừng tìm tòi thể nghiệm cách làm hiệu quả nhất. 

3. Công tác xây dựng Đảng cũng như hoạt động của tổ 

chức đảng trong từng cơ quan, đơn vị cũng như toàn Đảng bộ 

các cơ quan cấp tỉnh phải gắn với tổ chức và hoạt động của 

cả hệ thống chính trị. Từ đó khai thác, huy động, tập hợp phát 

huy sức mạnh tổng hợp cả bên trong và bên ngoài Đảng bộ. 

Xây dựng tổ chức đảng mạnh làm hạt nhân chính trị của cả 

hệ thống, ngược lại phát huy sức mạnh cả hệ thống để xây 

dựng tổ chức đảng. 

4. Mỗi cấp ủy Đảng phải thực sự tiêu biểu cho phẩm chất, 

trí tuệ của tổ chức đảng. Cấp ủy hoạt động có và theo quy 

chế. Quy chế hoạt động của cấp ủy phải đồng bộ với quy chế 

quản lý điều hành của cơ quan và quy chế phối hợp trong các 

mối quan hệ cụ thể"(1). 

                                           
(1) TrÝch NghÞ quyÕt §¹i héi nhiÖm kú 92-95 ngµy 10/4/1996, lu t¹i V¨n 

phßng §¶ng bé. 
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Đại hội đã quyết định phương hướng nhiệm vụ cho 

nhiệm kỳ lần thứ XIV (1996-2000) với phương hướng tổng 

quát là "Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ VIII; bám sát và phục vụ đắc lực cho việc thực 

hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ đề ra 

trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tiếp tục 

bổ sung cụ thể hoá và thực hiện có chất lượng mới định 

hướng "Xây dựng đảng bộ vững mạnh gắn với xây dựng cơ 

quan mạnh, ngành mạnh, tạo ra sức mạnh tổng hợp ngay từ 

mỗi cơ quan đơn vị để Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh thực sự 

là một trong những trung tâm tác động làm chuyển biến tình 

hình chung của tỉnh". Tập trung lãnh đạo nhiệm vụ cải cách 

hành chính gắn với đổi mới và chỉnh đốn Đảng, góp phần 

xứng đáng vào việc xây dựng các cơ quan nhà nước, các cơ 

quan của các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh "vững mạnh 

trong sạch, có hiệu lực và hiệu quả, bài trừ quan liêu tham 

nhũng", xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân 

chính trị trong mỗi cơ quan, đơn vị, Đảng bộ các cơ quan cấp 

tỉnh thực sự vững mạnh trong sạch" (1). 

Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận đóng góp ý kiến xây 

dựng văn kiện dự thảo của Trung ương Đảng sẽ trình Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ VIII, văn kiện dự thảo của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh sẽ trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh gồm 25 ủy 

                                           
(1) TrÝch NghÞ quyÕt §¹i héi đại biÓu §¶ng bé lÇn thø XIV, lu t¹i V¨n phßng 

§¶ng bộ. 
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viên, bầu 36 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại 

diện cho Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh đi dự Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIV. Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Trương 

Công Anh giữ chức Bí thư, đồng chí Hồ Sỹ Đồng giữ chức Phó 

Bí thư. 

Những tháng còn lại của năm 1996, không khí chính trị 

sôi động qua các đại hội đảng, nhất là Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ VIII và Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh 

và Đại hội Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh lần thứ XIV nhiệm 

kỳ 1996-2000 đã khơi dậy mạnh mẽ phong trào quần chúng 

hoạt động trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi 

mới của tỉnh nhà tiếp tục phát triển. Các cấp ủy, chính quyền 

và đoàn thể quần chúng tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo 

điều hành và quản lý theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa. 

Quán triệt và thực hiện nghị quyết của đảng cấp trên, đặc 

biệt là thực hiện nghị quyết tăng cường hiệu quả lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cơ quan, toàn Đảng bộ và 

mỗi tổ chức cơ sở đảng đã xác định rõ nội dung nhiệm vụ 

chính trị và phương thức tác động vào nhiệm vụ chính trị của 

cơ quan. Đã biết lựa chọn những nhiệm vụ chuyên môn trọng 

tâm, then chốt để tập trung trí tuệ của từng tổ chức đảng 

trong cả quá trình xây dựng và lãnh đạo thực hiện. Bằng việc 

phát huy tác dụng của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương 

mẫu của đảng viên nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo 

quản lý, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã rõ 

nét hơn trước. 
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Năm 1996-1997, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã lấy 

việc tiến hành cải cách hành chính theo Nghị quyết Trung 

ương lần thứ 8 (Khóa VII) là một trong những trọng tâm 

công tác, tập trung lãnh đạo, xác định rõ bước đi, cách làm. 

Nét nổi bật là các cơ sở đảng đã chú ý nhiều đến việc chăm 

lo nâng cao chất lượng, trình độ mọi mặt cho cán bộ đảng 

viên. Chăm lo lãnh đạo xây dựng hệ thống quy chế cấp tỉnh, 

quy chế ủy ban kiểm tra, quy chế điều hành cơ quan. Cuối 

năm 1996, toàn Đảng bộ đã có 54/59 tổ chức cơ sở đảng có 

quy chế hoạt động của cấp uỷ. Hầu hết các cơ quan đều có 

quy chế và điều hành hoạt động theo quy chế. 

Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, cả trong cơ quan và 

cả trong phạm vi của ngành có nhiều cố gắng, song chưa 

mạnh và còn nhiều vướng mắc. Không ít văn bản pháp quy 

của Nhà nước không được cấp dưới thi hành nghiêm túc. Bên 

cạnh đó, có tình trạng ban hành thêm các văn bản pháp quy 

mới thiếu kiểm tra, dẫn đến chỗ văn bản phủ định nhau hoặc 

trái với văn bản cấp trên. 

Trong hai năm 1996-1997, đặc biệt là năm 1996, việc 

lãnh đạo công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ được tiến 

hành một cách mạnh mẽ và liên tục. Bắt đầu là việc học tập, 

nghiên cứu, thảo luận và góp ý xây dựng văn kiện đại hội 

đảng các cấp. Tổ chức tốt phong trào thi đua lập thành tích 

cao nhất để chào mừng đại hội đảng các cấp. Sau kỳ đại hội 

đã có 100% tổ chức cơ sở đảng với trên 92% đảng viên, quần 

chúng được tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội 
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Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh lần XIV, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ VIII. Thường vụ Đảng uỷ xác định việc xây 

dựng đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIV là một trong những trọng tâm công tác của các cơ sở 

đảng trong toàn Đảng bộ. Đến hết năm 1997, có 100% tổ 

chức cơ sở đảng đã hoàn thành việc xây dựng đề án. Sinh 

hoạt báo cáo viên được duy trì đều đặn hàng tháng, số lượng 

các cơ sở tham gia khá đầy đủ và triển khai kịp thời cho cơ 

sở. Riêng năm 1996, đã mở được 4 lớp bồi dưỡng công tác 

Đảng cho các bí thư và cấp ủy viên cơ sở, 3 lớp với 332 học 

viên đối tượng phát triển Đảng, 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính 

trị cho 148 đảng viên mới và phối hợp với Trường Đào tạo 

bồi dưỡng cán bộ tỉnh mở lớp Lý luận chính trị trung cấp tại 

chức cho đảng viên từ cấp phó phòng và tương đương trở lên. 

Tình hình tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ ổn định, 

yên tâm công tác. Đa số có ý thức vươn lên trong học tập, rèn 

luyện  phấn đấu trở thành đảng viên loại một, đảng viên xuất 

sắc, đơn vị trong sạch vững mạnh đang trở thành nguyện 

vọng thường trực và tình cảm của đông đảo đảng viên. 

Công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng uỷ các cơ quan 

cấp tỉnh đã xác định công tác thường xuyên và trọng yếu là 

tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 09 về "Nâng cao 

chất lượng đảng viên" (04/11/1993), Nghị quyết 16 về "Nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" (18/11/1994) của Ban Chấp 

hành Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh (Khoá XIII), hướng tới mục 
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tiêu "Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn với 

xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh". Gắn nâng cao chất 

lượng đảng viên với chất lượng cán bộ, nhiều tổ chức cơ sở 

đảng đã quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp 

đào tạo và đào tạo lại. Tham gia các lớp học tin học, ngoại 

ngữ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị... Đội ngũ cán bộ 

đảng viên ngày càng được nâng cao trình độ về nhiều mặt, 

đồng thời ý thức kỷ luật, trách nhiệm công tác, phẩm chất 

đạo đức, lối sống được trau dồi. Một bộ phận ngày càng 

đông, nhất là số đảng viên lãnh đạo quản lý, lực lượng trẻ tỏ 

ra lo lắng học tập nâng cao trình độ năng lực công tác. 

Chế độ sinh hoạt Đảng ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo 

quy trình từ khâu chuẩn bị, tổ chức hội nghị và ra nghị quyết 

triển khai thực hiện. Vai trò thủ trưởng và bí thư được đề cao. 

Qua khảo sát cho thấy: Sinh hoạt cấp ủy được giữ vững, sinh 

hoạt chi bộ nhỏ đạt 88,5% số đảng viên dự họp, từ 60 - 80% 

đảng viên phát biểu ý kiến. Nội dung hội nghị khá toàn diện, 

trong đó tập trung bàn nhiều hơn về công tác chuyên môn, 

xây dựng tổ chức đảng, rèn luyện đảng viên. Ban Chấp hành 

Đảng bộ đã sơ kết thực hiện Nghị quyết 16 vào cuối năm 

1996, thống nhất tiếp tục thực hiện tốt hơn Nghị quyết 16 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh (Khoá XIII) 

trong điều kiện mới, gắn nâng cao chất lượng đảng viên với 

nâng cao chất lượng tổ chức đảng từ chi bộ một cách thường 

xuyên sát hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị. 

Công tác phát triển Đảng được chú trọng ngay từ sau Đại 

hội Đảng bộ lần thứ XIV, sau đại hội đã tập huấn nghiệp vụ 
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thống nhất quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Năm 

1996, Đảng bộ đã kết nạp được 112 đảng viên, chuyển chính 

thức cho 228 đồng chí, làm thẻ Đảng cho 133 đồng chí. 

Thi hành quyết định của Tỉnh ủy, trong năm 1996, Ban 

Thường vụ Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh đã chỉ đạo bàn giao 

21 cơ sở, nâng cấp 45 chi bộ trực thuộc cơ sở với trên 1.500 

đảng viên chuyển về Thành uỷ Vinh và Đảng bộ các doanh 

nghiệp Nhà nước một cách nghiêm túc, đúng quy định. Năm 

1996 đến tháng 8/1997, Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh có 59 cơ 

sở đảng với 1.836 đảng viên, sinh hoạt tại 205 chi bộ. 

Ngày 04/8/1997, Tỉnh uỷ Nghệ An ra Quyết định số 484 

về việc sáp nhập Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh và Đảng bộ 

cơ quan Tỉnh uỷ, thành lập Đảng bộ các cơ quan Dân Chính 

Đảng và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời. 

Ngày 18/9/1997, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ họp 

kỳ thứ nhất tiến hành phân công nhiệm vụ cho các ủy viên 

chấp hành Đảng bộ, thông qua quy chế hoạt động, bầu ủy ban 

kiểm tra, thống nhất chương trình công tác tiếp nối của Ban 

Chấp hành Đảng bộ. 

2- Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng 

(10/1997 - 2005) 

Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ An chính 

thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/1997. Đảng bộ có 67 cơ 

sở đảng hoạt động trong tất cả các cơ quan đầu não của hệ 

thống chính trị cấp tỉnh. Với 2.172 đảng viên, phần lớn là cán 
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bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên viên tham mưu, chỉ đạo 

của các cơ quan đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp tỉnh. Với cơ cấu tổ chức và cơ cấu đội ngũ đảng viên 

đó, Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng có tiềm năng lớn, 

có vị trí rất quan trọng trong việc góp phần xây dựng Nghệ 

An phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an 

ninh quốc phòng. 

Vai trò vị trí của Đảng bộ như vậy, yêu cầu bắt buộc 

trong quá trình hoạt động và trưởng thành của mình đòi hỏi 

Đảng bộ phải thường xuyên chủ động vươn lên tự đổi mới, tự 

chỉnh đốn để tự khẳng định vai trò chính trị của mình. 

Sau khi có quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan 

Dân Chính Đảng, Ban Chấp hành lâm thời đã nhanh chóng 

tiếp nhận các cơ sở đảng của hai đảng bộ, kịp thời đi vào hoạt 

động và đã sớm nắm vững các chủ trương quan trọng của 

Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh để 

vận dụng vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ một cách sáng tạo, 

có tác dụng rõ rệt trong việc tạo ra những chuyển biến tích cực 

của các cơ quan đầu ngành cấp tỉnh, góp phần vào thắng lợi 

chung của toàn tỉnh. 

Đảng bộ, đứng đầu là Ban Chấp hành Đảng bộ đã kịp 

thời triển khai quán triệt các chủ trương công tác theo Nghị 

quyết của Đại hội Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh lần thứ XIV, 

Đại hội Đảng bộ cơ quan Tỉnh uỷ lần thứ XIV và những chủ 

trương mới của Ban Chấp hành lâm thời, để chỉ đạo các cơ sở 

đảng: Tiếp tục cụ thể hoá các Quy định 51-QĐ/TW, Quy 
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định 54- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá 

VIII) về chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng ở cơ 

quan, hướng vào trọng tâm công tác như lãnh đạo quán triệt 

và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 2, 

thứ 3 (Khoá VIII), các nghị quyết của Tỉnh uỷ. Chỉ đạo các 

cấp uỷ cơ sở đẩy mạnh việc lãnh đạo cải cách hành chính 

trong các cơ quan, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng 

sinh hoạt đảng, tích cực tham gia vào công tác tổ chức, cán 

bộ của tỉnh của các ngành và từng cơ quan, đơn vị. Thường 

xuyên coi trọng công tác tư tưởng trong nội bộ các cơ quan. 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra của Đảng, xử lý kịp thời các sai 

phạm của cán bộ, đảng viên. Quan tâm nâng cao chất lượng 

hoạt động của các tổ chức quần chúng trong các cơ quan. Các 

mặt công tác trên, các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng đều có 

những tiến bộ mới so với yêu cầu. 

Được sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, ngày 14 đến ngày 15 tháng 

4 năm 1998, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Dân 

Chính Đảng lần thứ XV được tổ chức tại thành phố Vinh, có 

198 đại biểu, đại diện cho 2.172 đảng viên sinh hoạt tại 67 tổ 

chức cơ sở đảng về dự. 

Đại hội đã kiểm điểm ưu, khuyết điểm của hoạt động 

trong năm 1996-1997, quyết định nhiệm vụ của Đảng bộ năm 

1998-2000 với phương hướng tổng quát: 

"Tiếp tục thực hiện định hướng "Xây dựng Đảng bộ vững 

mạnh gắn với xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh, tạo ra 

sức mạnh tổng hợp từ mỗi cơ quan, đơn vị để góp phần xây 
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dựng hệ thống chính trị cấp tỉnh vững mạnh, thông qua đó 

góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đề ra". Lấy 

nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng các cơ quan đầu não cấp tỉnh 

trong sạch vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, bài trừ quan 

liêu tham nhũng và cải cách hành chính làm nhiệm vụ trung 

tâm; đổi mới và  chỉnh đốn Đảng làm then chốt. Xây dựng 

các tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân chính trị trong các 

cơ quan đầu não. Xây dựng Đảng bộ các cơ quan Dân Chính 

Đảng thật sự trong sạch vững mạnh." (1) 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 25 ủy viên. Ban 

Chấp hành đã bầu đồng chí Tô Hồng Hải giữ chức Bí thư, 

đồng chí Hồ Sỹ Đồng giữ chức Phó Bí thư. 

Cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ được kiện toàn. Mô hình 

tổ chức của Đảng bộ gồm các cơ quan Dân, Chính, Đảng đã 

phần nào khắc phục được tình trạng tách rời, thiếu gắn bó 

giữa cơ sở đảng trong các cơ quan tham mưu đề ra chủ 

trương nghị quyết với cơ sở đảng trong các cơ quan tham 

mưu triển khai chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, tạo ra sự gắn bó 

hơn giữa các cơ quan của hệ thống lãnh đạo cấp tỉnh. 

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đến năm 

1998, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có nhiều nghị 

quyết quan trọng. Bộ Chính trị đã ra chỉ thị về xây dựng thiết 

                                           
(1) TrÝch NghÞ quyÕt §¹i héi đ¹i biÓu §¶ng bé c¸c c¬ quan D©n ChÝnh §¶ng 

lÇn thø XV, lu t¹i V¨n phßng §¶ng bé. 
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chế dân chủ ở cơ sở và chỉ thị về việc cưới, việc tang và lễ 

hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành ba pháp lệnh: 

Pháp lệnh công chức; Thực hành tiết kiệm và chống tham 

nhũng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XIV) đã ra nghị 

quyết về an ninh quốc phòng, nghị quyết về tăng cường công 

tác kiểm tra Đảng... Những chủ trương, quan điểm chỉ đạo, 

những giải pháp, quy định trong các văn kiện nói trên khẳng 

định mạnh mẽ yêu cầu phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn 

Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực 

của xã hội, tiếp tục xây dựng Nhà nước cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì 

dân, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân... Coi đó 

là những nhân tố có ý nghĩa quyết định để đất nước tiếp tục 

tiến lên nắm bắt thời cơ, vượt qua được thách thức. 

Bên cạnh những thuận lợi, Đảng bộ vẫn còn không ít 

những khó khăn. Những năm còn lại của kế hoạch 5 năm 

1996-2000, đất nước ta có thế và lực mới để tiếp tục phát 

triển, nhưng đất nước cũng đang đứng trước những thách 

thức gay gắt. Tỉnh ta, trong những năm qua đã có những 

bước phát triển khả quan nhưng sự phát triển kinh tế của tỉnh 

có những mặt chưa vững chắc, sức cạnh tranh yếu, hiệu quả 

thấp. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tình trạng một tỉnh nghèo. 

Mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra 

còn rất nặng nề. Tình hình đó đòi hỏi phải ra sức khắc phục 

những mặt yếu kém, khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, 

nâng cao hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, tạo cho được 

chuyển biến rõ rệt trong từng lĩnh vực. Tiếp tục thúc đẩy 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với điều chỉnh cơ cấu đầu tư, 

đảm bảo phát triển kinh tế đúng hướng với tốc độ cao, bền 

vững. Tăng nhanh năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả và 

sức cạnh tranh của nền kinh tế. Kết hợp chặt chẽ với phát 

triển văn hoá, y tế, giáo dục, thực hiện công bằng xã hội. 

Tăng cường quản lý kinh tế tài chính, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận 

thương mại. Tổ chức quản lý và chỉ đạo chặt chẽ các dự án, 

chương trình đầu tư phát triển, đặc biệt là các công trình 

trọng điểm. Phát triển các hình thức kinh tế, nâng cao hiệu 

quả của các doanh nghiệp làm nền tảng thúc đẩy các thành 

phần kinh tế khác cùng phát triển. Tích cực giải quyết việc 

làm, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật 

tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây 

dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhà nước trong 

sạch vững mạnh. 

Đảng bộ đã từng bước giáo dục làm cho đội ngũ đảng 

viên trong toàn Đảng bộ thấy rõ phấn đấu hoàn thành các chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những năm 1996-2000 

của tỉnh là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân tỉnh nhà, trong 

đó phải có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ các cơ quan 

Dân Chính Đảng. 

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, sự gắn 

bó phối hợp của các ban cán sự đảng, đảng đoàn sự cố gắng 

của các cấp uỷ đảng và của toàn thể đảng viên trong toàn 

Đảng bộ, nên hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Dân Chính 

Đảng trong những năm 1998-2000 đã giành được những kết 
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quả quan trọng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đề ra, tiếp tục khẳng 

định vai trò vị trí của Đảng bộ. 

Trên cơ sở nắm vững chủ trương, nghị quyết của các tổ 

chức đảng cấp trên, Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng và 

các cấp ủy cơ sở đã cụ thể hoá bằng chương trình hành động 

cụ thể, thiết thực phát huy được sức mạnh tổng hợp thực hiện 

tốt định hướng: "Xây dựng Đảng bộ vững mạnh gắn với xây 

dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh". Lãnh đạo xây dựng và 

thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của 

cơ quan. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh ngày 15/4/1997 về "Tăng 

cường vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan". Các cấp ủy cơ sở đảng 

đã có chuyển biến rõ trong xác định, lựa chọn, bám sát những 

vấn đề trọng tâm để xác định nội dung lãnh đạo và phương 

thức tác động phù hợp theo định hướng thống nhất của toàn 

Đảng bộ: "Tập trung xây dựng các cơ quan cấp tỉnh vững 

mạnh, trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 

hiệu quả tham mưu phục vụ quản lý điều hành của đội ngũ 

đảng viên cán bộ công chức". Vai trò hạt nhân chính trị của 

các tổ chức cơ sở đảng đã được khẳng định rõ trong lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ chuyên môn. 

Nhìn chung hoạt động các tổ chức cơ sở đảng trong các 

cơ quan đảng, chính quyền, các đơn vị sự nghiệp cũng như 

cơ quan các đoàn thể nhân dân đã có bước cải tiến, nâng cao 



220 * LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan tØnh NghÖ An (1954 - 2014) 

 

chất lượng công tác tham mưu trên các lĩnh vực góp phần 

đáng kể vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh. 

Ngày 28/10/1998, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan 

Dân Chính Đảng ra Nghị quyết 02- NQ/ĐU về “Đảng lãnh 

đạo cải cách hành chính trong các cơ quan Dân Chính Đảng”. 

Việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết bước đầu đã tạo ra những 

chuyển biến mới về nhận thức và hành động trong toàn Đảng 

bộ. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã gắn cải cách hành chính với 

việc triển khai thực hiện 3 Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội, Nghị định 71- NĐ/CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ. 

Nhiều cơ quan đơn vị đã sửa đổi được một bước thể chế thủ 

tục hành chính, rà soát văn bản pháp quy, huỷ bỏ những văn 

bản không còn hiệu lực. Trên cơ sở soát xét lại chức năng, 

nhiệm vụ tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý hơn, bổ 

sung, sửa đổi, xây dựng mới quy chế nội bộ cơ quan. Nhờ 

vậy, hoạt động của một số cơ quan quản lý nhà nước, cơ 

quan tham mưu giúp việc cấp uỷ và đoàn thể nhân dân cấp 

tỉnh nhanh nhạy và hiệu quả hơn, giảm bớt phiền hà cho cơ 

sở, quyền dân chủ trong các cơ quan được mở rộng, góp phần 

thực hành tiết kiệm và chống tiêu cực, tham nhũng, chất 

lượng đội ngũ cán bộ công chức dần được nâng lên. 

Công tác chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên 

được quan tâm thường xuyên. Các chính sách, chế độ đã có 

đối với cán bộ công nhân viên được thực hiện công khai, 

công bằng. Tổ chức được các hoạt động văn hoá, văn nghệ, 

thể dục thể thao lành mạnh, đời sống vật chất của cán bộ 
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công nhân viên được ổn định, đời sống tinh thần được nâng 

cao. 

Không ngừng nâng cao niềm tin cho cán bộ, đảng viên 

đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước là trách nhiệm của Đảng uỷ các cơ quan Dân Chính 

Đảng và các cấp ủy cơ sở đảng. Xác định rõ trách nhiệm đó, 

nhiều cấp uỷ cơ sở đảng đã tổ chức triển khai nghiêm chủ 

trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, 

Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng đến cán bộ, đảng viên. 

Có trên 80% tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ xây dựng 

hoặc bổ sung chương trình, đề án thực hiện các nghị quyết 

của đảng các cấp. 

Nét mới trong tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng 

là đề cao trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, của đảng viên, lãnh 

đạo, nhất là bí thư, thủ trưởng cơ quan từ truyền đạt nghị 

quyết gắn liên hệ sát với tình hình thực tế của ngành, cơ 

quan, đơn vị. Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Dân 

Chính Đảng coi trọng việc quán triệt nghị quyết của Đảng 

các cấp theo từng đơn vị cơ sở, đồng thời chú ý đúng mức 

việc kiểm tra, sơ kết việc thực hiện nghị quyết, rút kinh 

nghiệm, uốn nắn các biểu hiện lệch lạc trong quá trình thực 

hiện chung trong toàn Đảng bộ. 

Từ năm 1998-2000, Đảng ủy các cơ quan Dân Chính 

Đảng đã tập huấn cấp ủy viên cho 63 đồng chí, mở lớp bồi 

dưỡng kết nạp Đảng cho 449 đồng chí, chương trình lý luận 

chính trị phổ thông cho 379 đảng viên mới, phối hợp với 
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Trường Chính trị tỉnh mở lớp trung cấp chính trị cho 151 học 

viên. 

Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã thường xuyên bảo đảm 

chế độ thông tin cho đảng viên về thời sự, chính sách. Đặc 

biệt trong năm 2000, duy trì được 12 kỳ sinh hoạt báo cáo 

viên, trong đó có một kỳ sinh hoạt chuyên đề “Cội nguồn văn 

hoá Hồ Chí Minh” đạt chất lượng cao. Nhân kỷ niệm 70 năm 

thành lập Đảng, 110 năm kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ vĩ 

đại, các cơ sở đảng đã chỉ đạo, tổ chức cho đảng viên tham 

gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 70 năm cách mạng vẻ vang 

của Đảng. 100% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tham gia, 

trong đó có nhiều cơ sở có bài dự thi đạt chất lượng cao như: 

Đảng bộ Bưu điện tỉnh, Sở Công nghiệp, Chi cục Phát triển 

lâm nghiệp… Qua đó cũng nâng nhận thức, trách nhiệm của 

mỗi đảng viên trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW VI (lần 2) Khoá VIII. 

Nhìn chung tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên có 

những chuyển biến tích cực, đại đa số cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức trong Đảng bộ có phẩm chất chính trị 

tốt, lối sống lành mạnh, tích cực học tập, nâng cao năng lực 

công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, có ý thức 

đầy đủ hơn trong đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực 

và góp phần giữ vững ổn định chính trị nội bộ. 

Gắn với việc lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, 

nhiều cấp ủy cơ sở cùng với ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ 

trưởng cơ quan lãnh đạo soát xét, xác định rõ chức năng 

nhiệm vụ của cơ quan, của từng phòng, ban, chức trách của 
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từng cán bộ, công chức, viên chức. Từng bước sắp xếp lại tổ 

chức, điều chuyển, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở 

trường, tạo được sự đồng bộ, thống nhất vận hành theo quy 

chế nâng cao được hiệu lực, hiệu quả công tác. 

Cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ. 

Từng bước gắn công tác quản lý cán bộ với công tác quản lý 

đảng viên. Hầu hết các đơn vị đã xây dựng được quy chế, 

quy định về công tác cán bộ, từng bước đảm bảo nguyên tắc 

công khai, dân chủ. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 3 (Khoá 

VIII) về chiến lược cán bộ, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo và 

tham gia có trách nhiệm cao vào việc xây dựng quy hoạch 

đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành, cơ quan, đơn vị 

cho thời kỳ 2000-2005 và 2010. Công tác đào tạo cán bộ có 

tiến bộ rõ. Ngoài các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, cơ sở đã chọn 

cử hàng trăm cán bộ đi học trung cấp, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Trong năm 2000, các tổ chức cơ sở đảng đã cử 233 cán bộ đi 

học các lớp đào tạo bồi dưỡng, so với năm 1999 tăng 12,5%. 

Đảng ủy cùng các cấp ủy cơ sở tham gia với Tỉnh ủy, các 

đảng đoàn, ban cán sự đảng về công tác bố trí, sắp xếp, đào 

tạo, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đảm 

bảo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, có chất lượng được các 

ngành, các cấp đồng tình cao. 

Hoạt động của các công đoàn cơ sở và phong trào công 

nhân viên chức có những chuyển biến tích cực. Hầu hết các 

đơn vị đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ công nhân viên chức 

hàng năm, xây dựng quy chế dân chủ, tham gia xây dựng và 
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thực hiện đề án cải cách hành chính, tham gia hoạt động quản 

lý xây dựng cơ quan, đơn vị, phát động các phong trào thi 

đua yêu nước, tổ chức các hoạt động xã hội, góp phần giáo 

dục nâng cao quan điểm, lập trường, bản lĩnh giai cấp công 

nhân theo tinh thần Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về “Xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn 

công nghiệp hoá, hiện đại hóa”.  

Thực hiện nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên, hướng 

dẫn của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, cơ sở 

Đoàn các cơ quan Dân Chính Đảng tiếp tục đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm của tổ 

chức đoàn và đoàn viên thanh niên trong các cơ quan. Chăm 

lo giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng, nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất 

nước, tạo điều kiện, môi trường cho thanh niên quản lý cơ 

quan, cống hiến trí tuệ và sức minh, góp phần xây dựng đơn 

vị và qua đó để trưởng thành. 

Phong trào hoạt động của hầu hết các cơ sở đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh trong các cơ quan Dân Chính 

Đảng vẫn giữ được sôi nổi, chất lượng đoàn viên ngày càng 

được nâng cao. Tổ chức đoàn cơ sở vững mạnh tăng. Tổ 

chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cơ quan 

Dân Chính Đảng liên tục giữ được danh hiệu Đơn vị xuất sắc 

trong phong trào thi đua của toàn tỉnh. 

Hội cựu chiến binh trong một số cơ quan được thành lập, 

đi vào hoạt động và bước đầu đạt được những kết quả đáng 

khích lệ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. 
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Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động 

của hầu hết tổ chức cơ sở đảng từng bước nâng lên. Số tổ 

chức cơ sở đảng đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh năm 

1999 chiếm 67,6%, tăng 16,8% so với năm 1997. Trong toàn 

Đảng bộ không còn cơ sở đảng yếu kém. Tiếp tục thực hiện 

nghị quyết “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” nên chất 

lượng các kỳ sinh hoạt của cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ 

được giữ vững. Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn thiết thực, 

nhiều chi bộ đã chú trọng sinh hoạt chuyên đề trực tiếp phục 

vụ nhiệm vụ chuyên môn. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tính 

Đảng trong sinh hoạt chi bộ thể hiện ngày càng đầy đủ hơn. 

Tỷ lệ sinh hoạt đảng ủy, chi ủy, chi bộ bình quân 93,5%, tăng 

7,5% so với năm 1997. 

Công tác quản lý đảng viên đã từng bước gắn chặt hơn 

với công tác cán bộ, nhất là trong giáo dục nâng cao trình độ 

năng lực, đánh giá chất lượng công tác theo nhiệm vụ được 

giao. Thực hiện chủ trương giới thiệu đảng viên về tham gia 

sinh hoạt ở nơi cư trú. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã 

phối hợp tốt với cấp ủy các địa phương trong quản lý, đánh 

giá, phân loại chất lượng đảng viên của đơn vị mình quản lý. 

Năm 1999, đảng viên loại I chiếm 95%, tăng 6,4% so với 

năm 1997, kết nạp được 117 đảng viên, tăng 22,8% so với 

năm 1997.  

Đảng ủy chỉ đạo hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ 

theo kế hoạch được xây dựng từ đầu nhiệm kỳ và phân bổ 

thực hiện theo các năm. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã chủ 
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động phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 

và các ngành trong khối nội chính để thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra. Công tác kiểm tra đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, 

nhất là những nơi có vụ việc nổi cộm, có dấu hiệu vi phạm, 

mất đoàn kết nội bộ. 

Công tác kiểm tra những năm 1998-2000  đã thực sự giúp 

cho cấp ủy đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác xây 

dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, uốn nắn, ngăn chặn kịp thời 

những thiếu sót, lệch lạc của các tổ chức đảng, đảng viên, 

nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo quản lý. Ban Thường 

vụ Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra tổ chức cơ sở đảng trong 

việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 29, 30 của Bộ Chính trị, 3 

pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 71- 

NĐ/CP của Chính phủ, Nghị quyết số 12- NQ/TU, Nghị 

quyết số 15- NQ/TU, Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh uỷ 

và Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy các cơ quan Dân 

Chính Đảng.  

Trong nhiệm kỳ (1998-2000) đã tiến hành 13 cuộc kiểm 

tra tổ chức cơ sở đảng, đã xử lý kỷ luật 4 tổ chức do buông 

lỏng lãnh đạo quản lý tài chính, quản lý cán bộ đảng viên và 

việc thực hiện chế độ chính sách Nhà nước. Xem xét 37 đơn 

thư, đã xử lý kỷ luật 57 đảng viên, trong đó khai trừ 4, đưa ra 

khỏi Đảng 3, cách chức 2, cảnh cáo 21, khiển trách 27, nội 

dung sai phạm chủ yếu là vi phạm chính sách pháp luật, vi 

phạm phẩm chất và nguyên tắc tổ chức đảng. Trong số đã xử 

lý kỷ luật có 13 trường hợp cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý. 
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Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 

Khóa VIII và các văn bản có liên quan đến cuộc vận động 

xây dựng chỉnh đốn Đảng, các hướng dẫn của Trung ương, 

Tỉnh ủy về mục đích, yêu cầu, phương châm phương pháp, 

nội dung đối tượng tự phê bình và phê bình. Căn cứ vào đặc 

điểm tình hình của Đảng bộ, ngày 22/7/1999, Ban Thường vụ 

Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch số 117-KH/ĐU về việc 

"Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6  

(lần 2) trong Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng". Quá 

trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 

Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh đã chỉ đạo các 

tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ bám sát yêu cầu, nội 

dung, phương pháp, bước đi và tiến độ của kế hoạch nhằm 

đánh giá đúng thực trạng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối 

sống của cán bộ, đảng viên ở đơn vị mình. Hầu hết các tổ 

chức cơ sở đảng tổ chức sinh hoạt chính trị, liên hệ kiểm 

điểm tự phê bình và phê bình, tìm ra đúng ưu điểm, khuyết 

điểm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Qua 

thực hiện, điểm nổi bật của Đảng bộ các cơ quan Dân 

Chính Đảng cấp tỉnh là: 

a- Đối với Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Dân 

Chính Đảng: Luôn bám sát nghị quyết của tổ chức đảng cấp 

trên, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ 

bằng các nghị quyết của Ban Chấp hành theo đúng định 

hướng xuyên suốt: "Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng 

vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh...". 

Trong nhiều năm qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ là một tập 
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thể đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn thể 

hiện là một tập thể có chính kiến, có bản lĩnh, lập trường 

quan điểm vững vàng, nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn 

phẩm chất đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình; cùng 

với ý thức tự giác phấn đấu rèn luyện của mỗi đảng viên, Ban 

Thường vụ Đảng ủy với các cấp ủy cơ sở đảng luôn quan tâm 

chăm lo giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức tư tưởng, tăng 

cường quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra, nhờ đó mà đại 

bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ giữ được phẩm 

chất, lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm phục 

vụ nhân dân. Đối với những sai phạm của cán bộ, đảng viên 

được kiểm tra xem xét làm rõ, xử lý công minh, chính xác, 

kịp thời. 

Ban Thường vụ bám sát định hướng đã xác định, từng 

bước tổng kết thực tiễn, bổ sung hoàn thiện chủ trương, giải 

pháp, thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của Thường trực 

Tỉnh ủy, có ý thức chủ động phối hợp với các ban của Tỉnh 

ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và thủ trưởng chuyên môn 

các cơ quan, đơn vị, tạo được những điều kiện thuận lợi cho 

các cấp ủy, các tổ chức đảng hoạt động ngày càng tốt. Duy trì 

đều đặn chế độ sinh hoạt, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân 

chủ; chuẩn bị và tham mưu nội dung sinh hoạt cho Ban Chấp 

hành, đồng thời tổ chức chỉ đạo hướng dẫn thực hiện, sơ kết, 

tổng kết kịp thời. Chăm lo giải quyết những vướng mắc từ cơ 

sở, nhất là đối với cơ sở yếu kém. Coi trọng sinh hoạt tự phê 

bình và phê bình, chăm lo củng cố nâng cao chất lượng tham 

mưu của đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách, quan tâm và 

thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, chăm lo nâng cao 
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hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, góp phần thúc đẩy 

việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. 

Với từng uỷ viên thường vụ có chung ưu điểm: Luôn nêu 

cao tinh thần trách nhiệm trên cương vị được giao, đồng thời 

đóng góp có hiệu quả vào sự lãnh đạo của tập thể. Luôn có ý 

thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của bản 

thân và gia đình. Thường xuyên chăm lo học tập nâng cao 

trình độ nhận thức chính trị, quan điểm lập trường tư tưởng 

vững vàng, tin tưởng và trung thành với mục tiêu lý tưởng 

của Đảng. Phát huy đầy đủ trách nhiệm của cá nhân, nhằm 

đóng góp nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành của 

Ban Thường vụ Đảng ủy. 

Ban Thường vụ Đảng ủy nghiêm túc nhận rõ thiếu sót, 

khuyết điểm sau: Chưa tập trung để nghiên cứu, xác định chủ 

trương, giải pháp sắc bén để giáo dục về lập trường quan 

điểm Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các 

đối tượng đảng viên. Thường vụ Đảng ủy chưa có những chủ 

trương, biện pháp thích hợp để tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh tỉnh và các ngành trong việc vận dụng chỉ 

thị, nghị quyết của Đảng, cơ chế của Nhà nước vào một số 

lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh. 

Việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, 

đảng viên mới chỉ làm được ở mức độ đại trà, chưa đi sâu 

vào các đối tượng để phân tích làm rõ mặt mạnh, mặt hạn chế 

và chưa có giải pháp thích hợp, nhất là những đối tượng  có 

nhiều dư luận quan tâm. 
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Việc quản lý đánh giá tình hình các tổ chức cơ sở đảng, 

đảng viên vẫn còn tình trạng hữu khuynh, né tránh, thiếu kiên 

quyết. Đánh giá, tổng kết còn chung chung, tính chiến đấu 

còn chưa cao. Việc tổ chức thực hiện các mối quan hệ phối 

hợp theo quy chế chưa tốt, dẫn tới tác dụng, hiệu quả thấp, 

nhất là vai trò Ban Thường vụ tham gia vào chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tham gia vào quy trình đánh 

giá, bố trí, đề bạt, xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên diện 

tỉnh quản lý chưa làm tốt là trung tâm khâu nối các mối 

quan hệ để giải quyết những vấn đề về tư tưởng, ý thức 

trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như mối 

quan hệ trách nhiệm giữa các ngành... Mỗi uỷ viên thường 

vụ tự nhận thấy phần trách nhiệm của mình trong thiếu sót 

chung nêu trên. 

b- Đối với cấp ủy cơ sở đảng, ưu điểm nổi bật là: Các cấp 

ủy đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và 

trung thành vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Thường xuyên 

nâng cao nhận thức chính trị, nắm và vận dụng chủ trương, 

nghị quyết cấp trên vào cơ quan, đơn vị, có ý thức trách 

nhiệm trước đảng viên, cán bộ công nhân viên trong lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ sở đảng trong sạch 

vững mạnh, xây dựng cơ quan và tổ chức quần chúng vững 

mạnh. Quan tâm chăm lo giáo dục nâng cao nhận thức chính 

trị cho đảng viên, cán bộ, công nhân viên, lãnh đạo đảm bảo 

tình hình tư tưởng, đoàn kết nội bộ. 

Hầu hết các cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo đổi mới nội 

dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt tư tưởng, tự phê 
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bình và phê bình, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Coi 

trọng công tác quản lý, kiểm tra gắn với việc nâng cao trách 

nhiệm đảng viên, cán bộ, nhờ đó việc phân loại chất lượng 

đảng viên hàng năm chặt chẽ và chính xác hơn. Đại bộ phận 

các cấp ủy cơ sở giữ được phẩm chất lối sống của bản thân và 

gia đình, có ý thức rèn luyện giữ gìn và nêu gương mẫu mực 

trước đảng viên và quần chúng. 

Trong quản lý và điều hành các cấp ủy đã có ý thức bám 

quy định của Trung ương Đảng để vận dụng cụ thể hoá vào 

cơ sở đảng của mình, từng bước nhận rõ hơn chức năng 

nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm lãnh đạo đối với mọi hoạt 

động của cơ quan. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy cấp trên, của ban cán sự đảng, đảng đoàn. 

Duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảm bảo nguyên tắc 

tập trung dân chủ, coi trọng tự phê bình và phê bình trong nội 

bộ, ý thức chấp hành chỉ thị nghị quyết của Đảng, sự hướng 

dẫn chỉ đạo của cấp trên nghiêm túc, đầy đủ, sơ kết, tổng kết 

kịp thời. Quan tâm công tác kiểm tra, củng cố nâng cao chất 

lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, lãnh đạo nâng cao hiệu 

quả quản lý, điều hành của cơ quan. 

Tồn tại khuyết điểm của các cấp ủy cơ sở nổi lên là: 

Trách nhiệm về việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nâng cao 

nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực 

quản lý, hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, đảng viên chưa 

được quan tâm chú ý một cách thường xuyên, còn chạy theo 

hình thức. Bản lĩnh chiến đấu của một số cấp ủy chưa cao, tự 
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phê bình và phê bình còn yếu, còn biểu hiện nể nang, né 

tránh sợ va chạm, nhất là đối với những sai phạm của đảng 

viên, cán bộ. Một số cấp ủy và lãnh đạo chuyên môn tính 

thống nhất không cao, vướng mắc kéo dài, chậm khắc phục 

như: Báo Nghệ An, Sở Thương mại, Nhà xuất bản Nghệ 

An... hoặc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý giáo dục, 

kiểm tra đối với cán bộ, đảng viên dẫn tới vi phạm kỷ luật 

như: Cục Hải quan, Sở Lao động, Thương binh - Xã hội, 

Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Dân số Kế hoạch hoá gia 

đình... có nơi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ như: Chi 

bộ Nhà xuất bản, Chi bộ Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em. 

Một số cấp ủy viên thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu gương 

mẫu, rèn luyện, vi phạm về phẩm chất đạo đức. Nhiều cấp ủy 

tập trung chưa cao trong lãnh đạo thực hiện cải cách hành 

chính ở cơ quan, đơn vị, nên hiệu quả quản lý nhà nước, quản 

lý điều hành cơ quan thực hiện quy chế dân chủ còn hạn chế. 

Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chậm đổi mới, hiệu quả 

chưa cao. 

c- Đối với đội ngũ đảng viên: Việc tiến hành tự phê bình 

và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 

đã được các cấp uỷ chỉ đạo tiến hành gắn với năm tiêu thức 

theo hướng dẫn phân loại đảng viên năm 1999. Thông qua tự 

phê bình và phê bình của mỗi đảng viên, Đảng bộ đã tổng hợp 

nêu khái quát có ưu điểm nổi lên: 

Đại bộ phận đảng viên có ý thức phấn đấu vươn lên trong 

học tập nâng cao nhận thức chính trị, nắm bắt quan điểm nghị 
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quyết của Đảng, chủ trương của Nhà nước. Rèn luyện giữ 

vững bản lĩnh phẩm chất chính trị, tin tưởng trung thành 

với sự lãnh đạo của Đảng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm 

trong công tác, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, giữ vững đoàn 

kết thống nhất nội bộ, đấu tranh phê phán những biểu hiện 

tư tưởng lệch lạc, sai trái trong cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên. 

Hầu hết đảng viên thể hiện tính tiên phong gương mẫu 

trong phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, trách nhiệm 

trước Đảng và nhân dân. Luôn phấn đấu rèn luyện phẩm chất 

đạo đức lối sống của bản thân, thể hiện điều đó qua kết quả 

phân loại chất lượng đảng viên năm 2000: Tỷ lệ đảng viên loại I 

chiếm 95% (có 2.435 đồng chí) trong đó có 282 đồng chí được 

cơ sở suy tôn đảng viên xuất sắc chiếm 11,6%, tăng 0,8% so 

với năm 1999; đảng viên loại II chiếm 4,5% (117 đồng chí), 

loại III chiếm 0,5% (12 đồng chí) giảm 0,48% so với năm 1999. 

Trong tổng số 2.564/2.621 đảng viên dự phân loại. 

Tồn tại nhược điểm chung của đội ngũ đảng viên trong 

Đảng bộ nổi lên là: Một bộ phận đảng viên thiếu vươn lên 

trong học tập nâng cao trình độ các mặt, ý thức rèn luyện thói 

quen đồng nhất giữa suy nghĩ và hành động, giữa nói và làm 

còn thấp. Thiếu gương mẫu trong giữ gìn phẩm chất đạo đức 

lối sống của bản thân và gia đình dẫn tới sa sút ý chí chiến 

đấu, vi phạm kỷ luật. 

Quán triệt Chỉ thị 54 CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội 

đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IX của Đảng, Ban 



234 * LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan tØnh NghÖ An (1954 - 2014) 

 

Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng khẩn 

trương chuẩn bị đề cương hướng dẫn chi tiết, chọn tổ chức cơ 

sở đảng để chỉ đạo đại hội điểm, sơ kết rút kinh nghiệm để 

chỉ đạo trong toàn Đảng bộ. 

Các cấp ủy cơ sở đảng đã phối hợp chặt chẽ với ban cán 

sự Đảng, đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt đại hội 

cơ sở nhiệm kỳ 2000-2003. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng 

đã chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo trình đại hội. Báo cáo 

chính trị đã đánh giá rõ ưu điểm, khuyết điểm của hoạt động 

ở cơ sở nhiệm kỳ qua; xác định rõ nguyên nhân, rút được bài 

học kinh nghiệm đồng thời nêu rõ mục tiêu, giải pháp cụ thể 

đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ 

2000-2003. 

Việc tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo 

văn kiện đại hội Đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, 

đúng thời gian quy định. Nhiều cơ sở đảng thảo luận góp ý 

dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp đạt chất lượng cao 

như: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Thuỷ sản, Viện Kiểm sát, Hội 

Cựu chiến binh tỉnh... Công tác nhân sự cấp uỷ được chuẩn bị 

đúng quy trình. Các cơ sở đảng đều lấy ý kiến giới thiệu từ 

chi bộ, có cơ sở lấy ý kiến giới thiệu của các tổ chức quần 

chúng. Công tác bầu cử cấp ủy đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ 

tục, dân chủ. Số lượng danh sách bầu cử đều nhiều hơn số 

lượng cấp ủy cần bầu từ 10% trở lên. Chất lượng cấp ủy cơ 

sở nhiệm kỳ 2000-2003 được đổi mới và nâng cao: Trong 

326 đồng chí cấp ủy viên được bầu có 32 nữ, bằng 10,12%; 
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dân tộc ít người 5 đồng chí, bằng 1,53%; trưởng phó ngành 

và tương đương 78 đồng chí bằng 24%; trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ: tiến sĩ 4 đồng chí, bằng 1,22%, thạc sĩ cao học 9 

đồng chí, bằng 3,27%, đại học 286 đồng chí, bằng 87,73%, 

trung cấp 19 đồng chí, bằng 5,82%. Trình độ lý luận chính 

trị: cao cấp và cử nhân 92 đồng chí, bằng 54,87%, trung cấp 

64 đồng chí, bằng 36,8%. 

Từ ngày 24 đến ngày 26/12/2000, Đại hội đại biểu Đảng 

bộ các cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ XVI được tổ chức 

tại thành phố Vinh, có 205 đại biểu đại diện cho 2.621 đảng 

viên sinh hoạt ở 70 tổ chức cơ sở đảng về dự Đại hội. 

Đại hội đã kết luận hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm 

kỳ 1998-2000: "Trong thời gian mới gần 3 năm, nhưng Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành đã cụ thể hoá được nội dung 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, lựa chọn nhiệm vụ trọng 

tâm, tổ chức chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu 

quả. Các cấp uỷ đảng ngày càng nhận rõ hơn về vai trò vị trí, 

chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, phương thức 

hoạt động ngày càng được đổi mới. Vai trò của mỗi tổ chức 

cơ sở đảng cũng như toàn Đảng bộ được khẳng định: Tuy 

đang còn nhiều khuyết điểm hạn chế, nhưng hoạt động của 

Đảng bộ đã góp phần vào những thành tựu đổi mới của tỉnh 

nhà, đồng thời qua hoạt động đã đúc rút được những kinh 

nghiệm thiết thực để tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, khẳng 

định vai trò vị trí của một tổ chức đảng gồm những cơ quan 

đầu não cấp tỉnh, trực thuộc Tỉnh ủy để vươn lên làm tốt vai 
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trò tham mưu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ 

máy Nhà nước trong sạch vững mạnh theo Nghị quyết của 

Trung ương Đảng và của Đảng bộ tỉnh"(1).  

Đại hội đã thảo luận và bổ sung báo cáo tổng hợp ý kiến 

của Đại hội cấp cơ sở tham gia vào văn kiện của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV trình Đại hội khoá XV, của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII trình Đại hội đại biểu 

toàn quốc khoá IX của Đảng, thể hiện trí tuệ, tình cảm và 

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn 

Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh đối với sự 

nghiệp cách mạng, của Đảng và nhân dân tỉnh nhà cũng như 

cả dân tộc.  

Đại hội đã quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ chung về 

công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ nhiệm kỳ 2000-2005 

là: "Tiếp tục thực hiện định hướng "Xây dựng tổ chức cơ sở 

đảng vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan mạnh, ngành 

mạnh, tạo ra sức mạnh ngay từ mỗi cơ quan, đơn vị để góp 

phần xây dựng hệ thống chính trị cấp tỉnh vững mạnh". Tăng 

cường đoàn kết thống nhất phát huy tiềm năng trí tuệ tập thể, 

nâng cao chất lượng tham mưu của mỗi cơ quan, góp phần 

đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lấy 

nhiệm vụ lãnh đạo cải cách hành chính, lãnh đạo thực hiện 

quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan làm khâu đột phá; 

xây dựng chỉnh đốn Đảng (theo tinh thần Nghị quyết Trung 

                                           
(1) NghÞ quyÕt §¹i héi đ¹i biÓu §¶ng bé c¸c c¬ quan D©n ChÝnh §¶ng 

(Khóa XVI) th¸ng 12/2000, lu t¹i V¨n phßng §¶ng bé. 
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ương 6 (lần 2)) là then chốt; xây dựng các cơ sở đảng thực sự 

là hạt nhân chính trị trong các cơ quan, xây dựng Đảng bộ 

các cơ quan Dân Chính Đảng vững mạnh toàn diện về chính 

trị, tư tưởng và tổ chức"(1). 

Đại hội đã lựa chọn và bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp 

hành Đảng bộ khoá II tiêu biểu cho năng lực, phẩm chất và 

tính chiến đấu của Đảng bộ, thể hiện tính kế thừa liên tục và 

đổi mới công tác cán bộ để lãnh đạo và tổ chức thực hiện 

thắng lợi nghị quyết Đại hội. Đại hội bầu 33 đại biểu đại diện 

cho Đảng bộ tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ban Chấp hành 

Đảng bộ đã bầu đồng chí Trần Thị Nhung giữ chức Bí thư, 

đồng chí Nguyễn Hữu Lậm giữ chức Phó Bí thư.  

Đại hội các cơ quan Dân Chính Đảng nhiệm kỳ XVI 

thành công tốt đẹp, đã tạo dựng dấu ấn chính trị quan trọng 

để chuyển Đảng bộ sang một thời kỳ phát triển mới: thời kỳ 

góp sức, góp trí cùng nhân dân cả tỉnh phát huy truyền thống 

văn hoá và cách mạng của dân tộc và quê hương, khai thác 

mạnh nội lực, thu hút và sử dụng tốt ngoại lực, dân chủ, đoàn 

kết, tiến công, tăng tốc; nhanh chóng đưa Nghệ An ra khỏi 

tỉnh nghèo, sớm trở thành một tỉnh phát triển kinh tế khá và 

gương mẫu như mong muốn của Bác Hồ, của Trung ương 

Đảng, của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ban 

ngành Trung ương, của đồng bào, đồng chí cả nước và cũng 

                                           
(1) TrÝch NghÞ quyÕt §¹i héi đ¹i biÓu §¶ng bé c¸c c¬ quan D©n ChÝnh §¶ng 

lÇn thø I. Lu t¹i V¨n phßng §¶ng bé. 
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là khát vọng của Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và nhân 

dân các dân tộc tỉnh nhà. 

Triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đảng cấp trên và 

nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng lần 

thứ XVI có thuận lợi lớn, đất nước sau 15 năm đổi mới và 10 

năm thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. 

Kinh tế - xã hội Nghệ An tiếp tục phát triển trên một số lĩnh 

vực. Năng lực sản xuất được nâng lên, kết cấu hạ tầng được cải 

thiện, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, tạo tiền đề cho bước phát triển thời kỳ sau. Đời sống vật 

chất và văn hoá của nhân dân được cải thiện một bước. Tình 

hình chính trị tiếp tục ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, so với cả nước, kinh tế 

tỉnh ta vẫn ở mức thấp, tốc độ phát triển chậm, Nghệ An vẫn là 

một tỉnh nghèo, sản xuất hàng hoá chưa phát triển, tích luỹ từ 

kinh tế nội tỉnh còn thấp. Khu vực nông nghiệp đang chiếm tỷ 

trọng lớn, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP còn nhỏ 

bé. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sức cạnh tranh yếu. Đời 

sống nhân dân nhất là vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. 

Lao động thiếu việc làm hoặc không có việc làm ở mức 

cao. Tệ nạn xã hội tăng. Hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà 

nước còn thấp. Các cấp chính quyền từ xã đến huyện, tỉnh 

còn nhiều khuyết điểm và yếu kém; chưa thể hiện được đầy 

đủ bản chất của Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì 

dân. Một bộ phận thoái hoá biến chất làm giảm lòng tin của 

nhân dân vào Đảng. 
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Phát huy những thuận lợi, vươn lên từng bước tự đổi mới 

mình, trong những năm 2001-2005, các tổ chức cơ sở đảng 

trong toàn Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng đã bám 

mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng các cấp, lựa chọn 

những nội dung trọng tâm để lãnh đạo, nhằm thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị. Tập trung nhất là việc nâng cao chất 

lượng tham mưu, hiệu quả quản lý điều hành, năng lực chỉ 

đạo, phục vụ của các cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tổ 

chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, 

công trình trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết 17 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy khoá XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh khoá XV. 

Từ chức năng, nhiệm vụ được giao, các ban, ngành chủ 

động tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ra các 

chỉ thị, nghị quyết, thông tri về phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh quốc phòng, thực hiện nếp sống văn hoá, thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

các đoàn thể nhân dân... Tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách kinh 

tế - xã hội quan trọng nhằm khai thác nội lực, thu hút đầu tư, 

thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân 

dân. Chất lượng các đề án, các chủ trương, cơ chế, chính sách 

của các ban ngành tham mưu được nâng cao. Một số ngành 

tiếp tục tham mưu các chương trình, đề án quan trọng cho 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: Bổ sung quy hoạch tổng thể kinh 

tế - xã hội Nghệ An năm 2001-2010; Đề án "Chương trình phát 

triển khoa học, công nghệ Nghệ An giai đoạn 2002-2005"; Đề 
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án "Phát triển du lịch thời kỳ 2002-2010", "Phát triển kinh tế 

thuỷ sản giai đoạn 2002-2010", "Nâng cao chất lượng giáo 

dục - đào tạo", Nghị quyết về "Công tác tổ chức cán bộ"... 

Công tác điều hành, chỉ đạo của các ban, ngành đã có những 

đổi mới, tăng cường hướng về cơ sở, phân công chỉ đạo cụ 

thể từng nội dung, chương trình nên công việc đạt kết quả tốt 

hơn như: Sở Giao thông, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Bưu điện 

tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục 

Thuế, Liên đoàn Địa chất, Ban quản lý dự án 85, Dự trữ quốc 

gia khu vực Nghệ - Tĩnh,... Các cơ quan, đơn vị đã tăng 

cường chức năng quản lý nhà nước, tăng cường chỉ đạo và 

kiểm tra việc thực hiện các chương trình, đề án, chủ trương, 

nghị quyết ở cơ sở, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi 

đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Cán 

bộ, đảng viên Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng đã góp 

phần tích cực trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong 

những năm 2001-2004 của tỉnh. Tình hình kinh tế - xã hội 

chuyển biến toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều 

đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, 

tăng trưởng GDP năm 2002 là 11%, 2003 là 11,36%, năm 2004 

khoảng 10,15%. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện cả 

cây lương thực, cây công nghiệp và cây ăn quả, riêng năm 

2004, nông nghiệp được mùa lớn, đạt 1,08 triệu tấn, trồng 

rừng, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản phát triển khá; thu ngân 

sách vượt chỉ tiêu kế hoạch HĐND tỉnh giao, riêng năm 2004 

thu ngân sách ước đạt 1.550 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá xã hội 

có nhiều tiến bộ. Riêng năm 2004, tỷ lệ đói nghèo còn 9,6%, 
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tạo thêm việc làm cho 8.000 lao động, phổ cập THCS được 10 

huyện, 75% gia đình đạt gia đình văn hoá. Thể dục thể thao, y 

tế, đời sống văn hoá cơ sở tiến bộ rõ nét. Quốc phòng, an ninh, 

trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, dân chủ được mở rộng, đời 

sống nhân dân cơ bản ổn định. 

Những năm 2001-2005, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ 

đạo các cơ sở đảng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính 

gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Các cơ quan đã tập 

trung rà soát, bổ sung, sửa đổi văn bản quy định, quy chế phù 

hợp và dân chủ hơn. Coi trọng việc tham mưu củng cố, kiện 

toàn, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh 

nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành, phối hợp 

với các ngành liên quan trong quản lý các doanh nghiệp trên 

địa bàn. Một số cơ quan đã tiếp tục cải cách các thủ tục liên 

quan đến công dân theo cơ chế "Một cửa". Đến hết tháng 10 

năm 2004, đã có 7 ngành và Văn phòng Ủy  ban nhân dân 

tỉnh thực hiện cơ chế "Một cửa" trong giao dịch, đã hạn chế 

dần tệ quan liêu, gây phiền hà trong các cơ quan đơn vị. 

Nhiều cơ quan, đơn vị đã rà soát bổ sung chức năng, nhiệm 

vụ của các phòng, ban, bộ phận, các chức danh công chức 

trong cơ quan, tiến hành sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo 

hướng giảm bớt các đầu mối như: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Cục 

Thuế, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao 

động -  Thương binh và Xã hội... Đội ngũ cán bộ công chức 

được sắp xếp, bố trí, luân chuyển phù hợp với năng lực chuyên 

môn và quy hoạch cán bộ của cơ quan, ngành. Một số cơ quan, 

đơn vị đã thực hiện được tinh giảm biên chế theo Nghị quyết 
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16/CP như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế, 

Chi cục Dự trữ Quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh... đồng thời tuyển chọn cán bộ trẻ theo chính sách 

thu hút cán bộ giỏi của tỉnh, bổ sung cán bộ có năng lực vào cơ 

quan, điển hình như Sở Giao thông - Vận tải, Sở Kế hoạch - Đầu 

tư, Chi cục Kiểm lâm, Sở Xây dựng, Sở Khoa học - Công nghệ - 

Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội... Một số đơn 

vị thực hiện khoán quỹ lương, bước đầu có kết quả như Sở Giao 

thông - Vận tải, Sở Công nghiệp... 

Thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 71-NĐ/CP được 

chú trọng. Cấp ủy các cơ sở đảng đã lãnh đạo chuyên môn phối 

hợp với tổ chức công đoàn mở hội nghị cán bộ công chức hàng 

năm đúng quy trình, thời gian với nội dung thiết thực. Do vậy, 

tình hình nội bộ các cơ quan chuyển biến tích cực theo hướng 

dân chủ, đoàn kết, hiệu quả điều hành cũng như hiệu suất công 

tác của cán bộ, công chức được nâng lên. Công tác bảo vệ chính 

trị nội bộ, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn trong các cơ quan 

được đảm bảo. Việc giữ gìn hồ sơ, tài liệu bảo vệ bí mật của 

Đảng, Nhà nước được thực hiện tốt. 

Đời sống vật chất của cán bộ đảng viên trong toàn 

đảng bộ được cải thiện từng bước và ổn định, đời sống 

tinh thần ngày càng được nâng cao. Các cơ sở đã chú 

trọng xây dựng nếp sống văn hoá, đẩy mạnh phong trào 

thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe ở các cơ quan trong 

toàn đảng bộ, góp phần ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập 

vào cơ quan, đơn vị. 
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Gắn với việc thực hiện tổng kết về công tác tổ chức, 

cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 (Khoá VII), Nghị 

quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá VIII), 

triển khai Nghị quyết 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

công tác tổ chức, cán bộ, các cấp cơ sở đảng đã chủ động 

triển khai thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế đã được tỉnh phê duyệt. Hầu hết các cấp uỷ cơ sở đã 

xây dựng được chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác tổ chức, cán 

bộ. Nhờ đó, trong những năm 2001-2004, qua sắp xếp điều 

chỉnh tổ chức bộ máy, quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ trì, sử 

dụng, đề bạt, luân chuyển, thu hút cán bộ đã thể hiện rõ tính 

hiệu quả. 

Thực hiện Công văn số 566 của Bộ Chính trị (Khoá VIII), 

Công văn số 380 của Ban Thường vụ về rà soát bằng cấp, 

Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng đã chỉ đạo các cơ sở 

đảng lãnh đạo kiểm tra việc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ của 

cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện một số cán bộ 

đảng viên khai hồ sơ với bằng đã học sai sự thật. Đảng uỷ đã chỉ 

đạo xử lý đảng viên sai phạm về bằng cấp tại các Đảng bộ: Sở 

Tư pháp, Sở Xây dựng, Chi cục Quản lý thị trường, Hội Nông 

dân, Liên đoàn Lao động tỉnh... 

Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng đã phối hợp với 

Trường Chính trị tỉnh mở mỗi năm một lớp trung cấp chính 

trị cho các đảng viên là cán bộ chuyên viên của các cơ quan 

trực thuộc Đảng bộ. 
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Các cấp ủy cơ sở đã từng bước phát huy vai trò và trách 

nhiệm của mình trong lãnh đạo và tham gia công tác cán bộ 

theo thẩm quyền với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ 

trưởng chuyên môn cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng 

ủy các cơ quan Dân Chính Đảng đã chủ động nắm chắc chất 

lượng đảng viên để tham gia công tác đề bạt, bổ nhiệm cán 

bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý tại một số đơn vị như: Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bưu điện tỉnh, Viện 

Kiểm sát, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Trường 

Chính trị tỉnh, Ban Tôn giáo chính quyền... Đồng thời, tham 

gia nhận xét cán bộ diện Đảng uỷ quản lý để đề bạt, bổ 

nhiệm ở các cơ quan. Nhìn chung, trong công tác tổ chức, 

cán bộ trong những năm 2001-2005, đảm bảo quy trình chặt 

chẽ, dân chủ, thống nhất cao. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên 

có nhiều tiến bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp 

uỷ cơ sở lãnh đạo kịp thời quán triệt các nghị quyết, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị, của ngành. Mở đầu là đợt quán triệt Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đảng bộ các cơ quan Dân 

Chính Đảng cấp tỉnh lần thứ XVI. Tiếp đó là việc học tập các 

nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ theo chương trình toàn 

khoá. Sau khi tổ chức học tập nghị quyết của Đảng, các cơ sở 

đã tổ chức cho đảng viên thảo luận tại chi bộ và viết thu hoạch 

cá nhân về nhận thức nghị quyết, liên hệ với chức năng nhiệm 

vụ của bản thân. 
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Gắn với quán triệt nghị quyết là việc xây dựng chương 

trình hành động thực hiện nghị quyết. Hầu hết các cơ sở đảng 

đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại 

hội đảng các cấp và được bổ sung hàng năm. Nội dung 

chương trình hành động tập trung vào việc lãnh đạo cán bộ, 

đảng viên tham mưu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 17 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV và Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh khoá XV, tăng cường công tác xây dựng 

Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. 

Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức tốt việc 

tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI (tháng 

4/2002), bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp (tháng 

4/2004). Phát huy vai trò trách nhiệm các cơ quan có 

chức năng tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền và phục vụ 

bầu cử, cán bộ đảng viên Đảng bộ các cơ quan Dân 

Chính Đảng đã góp phần tích cực vào thành công của 

bầu cử quốc hội và Hội đồng nhân dân ba cấp. Song song 

với việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng 

đến cán bộ đảng viên, công nhân viên các cơ quan, Đảng 

uỷ đã chỉ đạo các cơ sở lãnh đạo đơn vị phát  động các 

phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng 

đại hội đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 30 năm chiến 

thắng "Điện Biên Phủ trên không" (12/1972-12/2002), 50 

năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2004), kỷ 

niệm 50 năm ngày thành lập Đảng bộ các cơ quan Dân 

Chính Đảng (9/1954 - 9/2004)... 
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Đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn có trình độ. Từ 

2001-2005, Đảng bộ luôn duy trì tốt chế độ sinh hoạt báo cáo 

viên, bảo đảm được 11-12 kỳ trong mỗi năm. Nội dung sinh 

hoạt báo cáo viên cũng được đổi mới, ngoài các thông tin 

chính thống được tiếp thu ở trên, còn tăng cường thêm các 

chuyên đề như: "Luật Hôn nhân gia đình năm 2000", "Ngày 

Gia đình Việt Nam", Chỉ thị 55/TW của Bộ Chính trị "Về 

tăng cường công tác giáo dục và chăm sóc trẻ em"... Cử cán 

bộ tham gia dự thi "Báo cáo viên lý luận chính trị giỏi" 

(2003), báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh (2004). 

Báo cáo viên lý luận chính trị giỏi ở tỉnh đã đạt một giải nhất 

cụm các đơn vị trực thuộc và một giải nhì cấp tỉnh. 

Các cấp ủy đảng đã thường xuyên coi trọng và chăm lo 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng 

viên. Những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức được 

cấp ủy các cấp nắm bắt kịp thời, giải quyết đúng quy định 

của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, tình hình tư tưởng cán bộ, 

đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng luôn 

ổn định. Hầu hết cán bộ, đảng viên yên tâm, tin tưởng vào sự 

lãnh đạo của đảng, tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. 

Cấp ủy các cơ sở đảng và Đảng ủy các cơ quan Dân 

Chính Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo đối với các tổ 

chức quần chúng. Ngoài phân công cấp ủy viên phụ trách các 

đoàn thể, định kỳ cấp ủy các cấp còn có chương trình làm 

việc cụ thể với các đoàn thể quần chúng để định hướng công 



LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan tØnh NghÖ An (1954 - 2014) * 247 

 

 

tác trong từng thời gian. Tập trung nhất là sự quan tâm chỉ 

đạo đại hội công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh 

cơ sở. Thông qua đại hội tổ chức bộ máy các đoàn thể được 

kiện toàn, nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới. 

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng đã chỉ 

đạo các cơ sở đảng trong các tổ chức đoàn thể phát huy vai 

trò hạt nhân của tổ chức đảng trong tham mưu tổ chức chỉ 

đạo đại hội các tổ chức đoàn thể của tỉnh như: Tỉnh đoàn, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, 

Liên hiệp Công đoàn tỉnh và trực tiếp chỉ đạo Đại hội Đoàn 

thanh niên các cơ quan Dân Chính Đảng thành công tốt đẹp 

vào năm 2002. 

Trong những năm 2001-2005, hoạt động của các tổ chức 

đoàn thể quần chúng có nề nếp, đạt hiệu quả. Phong trào thi 

đua yêu nước diễn ra sôi nổi và liên tục, thúc đẩy đơn vị hoàn 

thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch được giao. 

Từ đầu nhiệm kỳ (2000-2005), Ban Thường vụ Đảng ủy 

các cơ quan Dân Chính Đảng đã tiến hành tách và nâng cấp 

Chi bộ Nhà khách Nghệ An thành chi bộ cơ sở trực thuộc 

Đảng uỷ các cơ quan Dân Chính Đảng, làm thủ tục giải thể 

Chi bộ Ban Đối ngoại, Ban Kinh tế Tỉnh ủy, nhập Đảng bộ 

Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy vào Đảng bộ Văn phòng Tỉnh 

ủy, Chi bộ Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình với Chi 

bộ Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc bà mẹ trẻ em, thành Chi bộ 

Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em. Chuyển đảng viên 

thuộc Công ty dịch vụ vật tư bảo vệ thực vật Nghệ An, Chi 
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bộ Chi nhánh quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, Đảng bộ 

Nhà khách Giao tế về Đảng bộ Các doanh nghiệp. Chuyển 

Đảng bộ Bưu điện trực thuộc Tỉnh ủy; tiếp nhận Đảng bộ 

Ban Quản lý Dự án 85, Ban Quản lý Dự án giao thông 4. 

Các đảng bộ cơ sở đã sắp xếp lại chi bộ trực thuộc hợp lý. 

Đến cuối năm 2005, toàn Đảng bộ có 76 tổ chức cơ sở 

đảng, 2.992 đảng viên, 4.538 cán bộ, công nhân viên, trong 

đó gần 70% cán bộ đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng 

trở lên. 

Đảng ủy đã chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện tốt đại hội 

các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở theo đúng quy định mỗi 

năm một lần. Các cấp ủy đảng đã có cố gắng lớn đầu tư, đổi 

mới phương thức nội dung sinh hoạt của các chi bộ. Đặc biệt, 

chú trọng phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

nâng cao chất lượng tham mưu của các đảng viên là chuyên 

viên. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng, bình quân hàng năm 

các chi bộ, đảng bộ sinh hoạt định kỳ 11,2 kỳ; Tỷ lệ đảng 

viên dự sinh hoạt bình quân hàng năm đạt 96%, nội dung 

sinh hoạt từng bước được đổi mới. 

Vị trí vai trò hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên có 

tác dụng quyết định đến sự ổn định của các cơ quan, của 

ngành. Công tác đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng luôn 

chặt chẽ, đảm bảo đúng hướng dẫn của cấp trên. 

Trên cơ sở bám sát các quy định về phân loại tổ chức cơ 

sở đảng, đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cơ chế giám 

sát đảng viên, Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng đã cụ 
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thể hoá các tiêu chuẩn bằng phương pháp chấm điểm, lượng 

hoá kết quả đạt được của các tổ chức cơ sở đảng một cách sát 

thực. Từ sự xem xét, đánh giá của cơ sở, Ban Thường vụ 

kiểm tra cho điểm, tập hợp nhiều thông tin khác nhau trước 

khi trình Ban Chấp hành quyết định. Kết quả phân loại tổ 

chức đảng qua các năm: 

- Năm 2001 có 43/66 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu 

trong sạch vững mạnh, chiếm 65,15%. 23/66 cơ sở hoàn 

thành nhiệm vụ chiếm 34,85% không có cơ sở yếu kém. 

- Năm 2002 có 44 cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 

chiếm 66,7%, trong toàn Đảng bộ không có chi bộ yếu kém. 

- Năm 2003 có 55 cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững 

mạnh chiếm 70%, trong đó có 10 cơ sở đảng đạt trong sạch 

vững mạnh tiêu biểu (18%), không có cơ sở yếu kém. 

Điều rất đáng tự hào là từ năm 2001-2004, số tổ chức cơ 

sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm 

trước; toàn Đảng bộ chỉ có 1 cơ sở đảng yếu kém (Ban Quản 

lý các khu công nghiệp).  

Đảng ủy và cấp ủy cơ sở chăm lo công tác nâng cao chất 

lượng đảng viên, từng bước gắn công tác quản lý đảng viên 

với quản lý cán bộ, công chức, tăng cường kiểm tra đảng 

viên thực hiện Điều lệ Đảng và Quy định 19 của Bộ Chính trị 

về những điều đảng viên không được làm, đồng thời đã phối 

hợp với các tổ chức đảng trên địa bàn dân cư để đánh giá 

chất lượng đảng viên chặt chẽ và toàn diện. Đảng bộ các cơ 
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quan Dân Chính Đảng là một trong những Đảng bộ thực hiện 

tốt Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29-CT/TU 

về việc giới thiệu đảng viên đang công tác về tham gia sinh 

hoạt ở nơi cư trú.  

Chất lượng đội ngũ đảng viên nhìn chung có nhiều tiến bộ. 

Đảng viên lãnh đạo bám định hướng, nắm vững chủ trương của 

Tỉnh ủy để chỉ đạo sâu sát, cụ thể, cách nghĩ, cách làm nhanh 

nhạy, sâu sắc, sát cơ sở và sát dân hơn. 

Đội ngũ cán bộ tham mưu, phục vụ lo lắng, có tinh thần 

trách nhiệm cao hơn trong phục vụ nhân dân. Đảng ủy đã chú 

trọng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí luân chuyển 

cán bộ nên năng lực, trình độ cán bộ, đảng viên được nâng lên 

rõ rệt. Tổng kết việc phân loại đảng viên qua các năm: 

- Năm 2001, có 2.557/2.601 đảng viên dự phân loại, kết 

quả 2.421 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng 

94,6%, đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ có 114 đảng viên bằng 

4,45% đảng viên vi phạm tư cách 22 chiếm 0,86% trong đó có 

274 đảng viên được suy tôn đảng viên xuất sắc chiếm 11,3%. 

- Năm 2002, có 2.603/2.678 đảng viên dự phân loại, kết 

quả 2.579 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 

bằng 99,7%, có 606 đảng viên được suy tôn là đảng viên xuất 

sắc bằng 23,38%, đảng viên vi phạm tư cách 24 chiếm 0,92%. 

- Năm 2003, tổng số đảng viên dự phân loại 2.713/2.738, 

kết quả 2.466 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 

bằng 90,89%; có 224 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm 
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vụ, bằng 8,26%, đảng viên vi phạm tư cách 23 chiếm 0,85%; có 

460 đảng viên được suy tôn là đảng viên xuất sắc bằng 16,95%. 

- Năm 2004, tổng số đảng viên dự phân loại 2.806/2.824, 

kết quả 2.689 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 

bằng 95,83%; có 100 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm 

vụ, bằng 3,56%, đảng viên vi phạm tư cách 17 chiếm 0,61%; có 

490 đảng viên được suy tôn là đảng viên xuất sắc bằng 17,46%. 

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương và hướng dẫn của Tỉnh ủy về công tác đổi thẻ đảng viên, 

đầu năm 2004, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức lớp tập 

huấn về công tác đổi thẻ cho các tổ chức cơ sở đảng, lập ban chỉ 

đạo về công tác đổi thẻ. Sau một thời gian triển khai thực hiện, 

đến ngày 31/5/2004, công tác đổi thẻ đảng viên đợt 19/5/2004 

đã hoàn thành, đạt kết quả tốt. Toàn Đảng bộ đã có 435 đảng 

viên được đổi thẻ đợt 1, đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định 

của Trung ương. Thông qua công tác đổi thẻ đảng viên, Đảng 

bộ đã tiến hành rà soát tư cách đảng viên, nâng nhận thức về 

quyền và nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần củng cố và 

nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ. Các cơ sở 

đảng tổ chức khai phiếu đảng viên, đồng thời kết hợp đối soát, 

kiểm tra, thu nhận 2.672 phiếu đảng viên trong toàn Đảng bộ 

nộp lên Ban Tổ chức Trung ương đúng thời gian quy định. 

Công tác phát triển Đảng được quan tâm cả về chất lượng 

và số lượng. Từ năm 2001- 9/2005, Đảng bộ đã kết nạp 596 

đảng viên mới, chuyển trên 500 đảng viên dự bị trở thành 

đảng viên chính thức. 
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Kiểm tra kỷ luật Đảng thường xuyên được coi trọng, đã 

đi vào nề nếp, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng và tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan. Trong kiểm 

tra đã gắn thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết 12 

của Tỉnh ủy (khóa XIV) về “Tăng cường công tác kiểm tra 

giữ nghiêm kỷ luật của Đảng”, với thực hiện cuộc vận động 

xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 

(2) khóa VIII. Đồng thời coi trọng công tác khảo sát nắm tình 

hình, xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể từ đầu năm. Phối 

hợp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra cấp trên với cấp dưới, giữa 

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy với các cơ quan có liên quan để 

nắm thông tin dư luận. Trong kiểm tra đã thực hiện đúng quy 

trình hướng dẫn, gắn kiểm tra với phát hiện sai phạm và xử 

lý sai phạm. Sau kiểm tra đã chỉ đạo xem xét xử lý kỷ luật và 

triển khai thực hiện các kiến nghị một cách kịp thời, nghiêm 

túc đã có tác dụng, hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng và 

củng cố tổ chức đảng. Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29 

của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, Đảng ủy đã được Tỉnh 

ủy tặng bằng khen. 

Từ năm 2001 đến tháng 6/2004, đã tổ chức kiểm tra 107 

đảng viên, trong đó có 7 đảng viên diện Tỉnh ủy quản lý. Qua 

kiểm tra đã kết luận số đảng viên có vi phạm 94 đồng chí, đã 

thi hành kỷ luật 94 đồng chí. 

Sáu tháng đầu năm 2004, Đảng ủy đã kiểm tra ở 14 đơn 

vị, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Qua kiểm tra kết 

luận: Số tổ chức đảng làm tốt nội dung được kiểm tra 8, chưa 

tốt 6. 
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Ngoài việc chỉ đạo kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng có 

dấu hiệu vi phạm còn tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư 

khiếu nại, tố giác đảng viên, cán bộ. Nhờ đó những vi phạm của 

cán bộ, đảng viên được xử lý kịp thời, góp phần tích cực vào 

công tác xây dựng Đảng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. 

Ngày 22/9/2004, tại Nhà khách Nghệ An, số 4 - đường 

Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, Đảng bộ các cơ quan Dân 

Chính Đảng long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập 

Đảng bộ (9/1954-9/2004). Tại đây, Đảng bộ được vinh dự 

đón tiếp đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, các cán bộ lãnh đạo chủ trì của Đảng bộ qua các 

thời kỳ, đại diện lãnh đạo các ban ngành, các đảng bộ huyện 

trong toàn tỉnh và hàng trăm cán bộ, đảng viên đại diện cho 

các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ về dự. Đại diện 

cho Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Bí thư Nguyễn Hữu 

Lậm(1) đọc diễn văn kỷ niệm. Diễn văn ngắn, gọn nhưng đã 

nêu rõ quá trình 50 năm hoạt động trưởng thành, khắc hoạ 

nổi bật truyền thống "Trung thành, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, 

đoàn kết" của Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 

tỉnh được ủy quyền trao "Huân chương Lao động hạng Ba" 

của Chủ tịch nước tặng cơ quan chuyên tráchuy3 các cơ quan 

Dân Chính Đảng. 

                                           
(1) Th¸ng 3/2004, ®ång chÝ TrÇn ThÞ Nhung - BÝ th nghØ hu, Ban ChÊp hµnh §¶ng 

bé bÇu ®ång chÝ NguyÔn H÷u LËm gi÷ chøc BÝ th; ®ång chÝ NguyÔn Hå C¶nh gi÷ 
chøc Phã BÝ th. 
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II- ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, CHẤT LƯỢNG 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN (2005 - 2014) 

1- Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân 

chủ cơ sở; nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, lối 

sống, ý thức trách nhiệm cán bộ đảng viên (2005 - 2010) 

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 06/12/2004 của Bộ 

Chính trị và Thông tri 37-TT/TU ngày 09/3/2005 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, từ ngày 26 đến ngày 

28/10/2005, tại Nhà khách Nghệ An, Đảng bộ các cơ quan 

Dân Chính Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2005-2010. Dự Đại hội có 183 đại biểu, 

thay mặt cho trên 3.000 đảng viên của 76 tổ chức cơ sở 

đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy 

viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Thành, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự 

và chỉ đạo Đại hội.  

Đại hội đã tập trung thảo luận và quyết định những nội 

dung chính: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng khóa XVI (nhiệm 

kỳ 2000-2005); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp của nhiệm kỳ 2005-2010; kiểm điểm Ban Chấp hành 

Đảng bộ khóa XVI và kết quả thực hiện cuộc vận động xây 
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dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết 

Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. Thảo luận Báo cáo tổng hợp 

ý kiến từ các đại hội cơ sở tham gia vào dự thảo các văn kiện 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 

Đại hội XVII xác định mục tiêu chung nhiệm kỳ 2005-2010 

là:  

 “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh 

gắn với xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh. Tập trung lãnh 

đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, lấy cải cách hành chính 

và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở làm nhiệm vụ trọng tâm; 

nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách 

nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ đảng 

viên làm khâu đột phá; nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới 

phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng. Phấn đấu xây dựng 

Đảng bộ ngày càng vững mạnh, góp phần đưa Nghệ An sớm 

thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo và kém phát triển”.  

Đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2005-2010 cần tập trung: 

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, nâng 

cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức chỉ đạo, điều hành, 

khai thác tối đa mọi nguồn lực, tăng khả năng cạnh tranh và hội 

nhập, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, hoàn thành 

tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực 

vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công 

tác xây dựng Đảng của tỉnh. 

Đại hội  thống nhất một số chỉ tiêu: 
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- Hàng năm có trên 80% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong 

sạch, vững mạnh; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; có 

trên 90% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững 

mạnh; trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm 

vụ, trong đó ít nhất 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. 

- Hàng năm có trên 70% số tổ chức cơ sở đảng có nguồn, 

kết nạp được đảng viên mới. 

- Hàng năm có trên 70% tổ chức đoàn thể (công đoàn, 

đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh) ở cơ sở đạt loại vững 

mạnh, không có tổ chức đoàn thể yếu kém.  

Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng giữ vững danh hiệu 

Đảng bộ vững mạnh. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 ủy viên. 

Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 7 ủy viên. 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Đảng 

ủy, đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh được bầu giữ chức Phó Bí thư 

Đảng ủy(1). Ban Chấp hành Đảng bộ bầu Ủy ban Kiểm tra 

                                           
(1) Tháng 4/2007, đồng chí Tô Hồng Hải, Bí thư Thành ủy Vinh được điều 

động về làm Bí thư Đảng ủy, thay đồng chí Phạm Anh Tuấn được điều về làm 

Bí thư Thành ủy Vinh. Từ tháng 10/2008 đến tháng 12/2010 đồng chí Trần 

Công Dương, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh được điều động về làm Bí thư 

Đảng ủy, thay đồng chí Tô Hồng Hải được điều động làm Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ Nghệ An. Tháng 9/2009, đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh được điều 

động và bổ nhiệm làm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tương 

Dương. Tháng 12 năm 2009, đồng chí Nguyễn Trọng Chân, UVBTV, Trưởng 

Ban Tổ chức Đảng ủy được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy. 
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gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Sâm được bầu Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. 

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ các cơ quan Dân Chính Đảng nhiệm kỳ XVII diễn ra 

trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Sự nghiệp đổi mới do 

Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sau 20 năm thực hiện đã đạt 

được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước 

thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và có sự thay đổi cơ 

bản, toàn diện. Kinh tế phát triển nhanh, đời sống nhân dân 

được cải thiện rõ rệt; vị thế của nước ta ngày càng được nâng 

cao trên trường quốc tế. Trong tỉnh, kinh tế phát triển ở tốc 

độ khá cao, chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững; các vấn đề xã hội được chăm lo 

và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng 

được tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố 

và phát triển. Với sự nỗ lực cao của toàn Đảng bộ cùng với 

sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã thu được nhiều 

kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu 

quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những 

năm 2005-2010; xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể chính 

trị vững mạnh, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, 

điều hành của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. 

Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng đặt trọng tâm chỉ 

đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan 
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Dân Chính Đảng lần thứ XVII một cách nghiêm túc, đồng 

thời triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận của 

Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

cũng như các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy. Ngày 25/7/2006, 

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng ban 

hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về "Nâng cao phẩm chất đạo 

đức, lối sống, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác của 

cán bộ, đảng viên". Quá trình thực hiện Nghị quyết được gắn 

với việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của 

Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đây một chủ trương lớn 

vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối công tác 

xây dựng Đảng cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các 

cấp ủy đảng triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" một cách sâu rộng, thiết 

thực trong toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, viên chức 

và người lao động. Có thể nói đây là đợt sinh hoạt chính trị, 

tư tưởng rộng lớn, có ảnh hưởng sâu sắc đến đông đảo cán 

bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ. Tháng 10 

năm 2007, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phát động tổ chức thi 

kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng 

bộ. Có 100% cơ sở đảng tổ chức thi kể chuyện tại cơ quan, 

đơn vị. Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng tổ chức  thi ở 

ba cụm (khối đảng, đoàn thể, khối cơ quan sở, ban, ngành và 

khối cơ quan trung ương), qua tổ chức thi ở ba cụm đã chọn 

cử 10 đồng chí xuất sắc dự thi chung kết ở cấp Đảng bộ vào 

cuối tháng 2 năm 2007. 
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Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2006-2010), Ban 

Thường vụ Đảng ủy khẳng định: Cuộc vận động đã tạo được 

sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng 

viên về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó nêu 

cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh, từng bước chấn chỉnh tác phong, thái độ 

làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức. Thực hiện cuộc 

vận động này, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có nhiều hình 

thức hoạt động sáng tạo mang lại hiệu quả, ý nghĩa chính trị 

thiết thực. Tiêu biểu là việc phân công các tổ chức cơ sở 

đảng giúp đỡ các xã miền núi đặc biệt khó khăn ở 2 huyện 

Tương Dương và Kỳ Sơn(1). Với các hình thức giúp đỡ thiết 

thực, hiệu quả như hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho đội 

ngũ cán bộ xã, giúp xây dựng các mô hình kinh tế, tập huấn 

kiến thức sản xuất, hỗ trợ mua giống cây trồng, vật nuôi… 

hoạt động giúp đỡ các xã nghèo còn có ý nghĩa giúp cho cán 

bộ, chuyên viên các sở, ban, ngành hiểu cuộc sống của nhân 

dân hơn, để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình 

tham mưu, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển 

                                           
(1)  Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn, Chi cục Kiểm lâm, Sở Khoa học Công nghệ, 

Sở Giao thông - Vận tải, Bảo hiểm xã hội, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng 

bộ Sở kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Đài Phát thanh và Truyền hình giúp đỡ 

xã Dộc Mạy, Mường Típ, Mường Ải, Phà Đánh, Bắc Lý, Hữu Kiệm, Bảo Nam, 

Tây Sơn, Huồi Tụ của huyện Kỳ Sơn. 

Đảng bộ cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh, Chi bộ Hội Nông dân, cơ quan 

MTTQ tỉnh, Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, Đảng bộ Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tài chính, Chi bộ 

Chi cục HTX giúp đỡ xã Nga My, Yên Thắng, Yên Na, Lưu Kiền, Tam Đình, 

Lượng Minh, Tam Hợp, Yên Tĩnh, Xá Lượng, Tam Hợp của huyện Tương Dương. 
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kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là một 

trong những hoạt động sáng tạo trong quá trình thực hiện cuộc 

vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” và là mô hình tốt để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

tổng kết thành chủ trương chung và chỉ đạo triển khai rộng 

rãi trên phạm vi toàn tỉnh. Cũng trong năm 2010, Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt trao đổi kinh 

nghiệm giữa Đảng ủy Dân Chính Đảng - Đảng ủy Doanh 

nghiệp các tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên về 

công tác xây dựng Đảng; trao đổi kinh nghiệm triển khai thực 

hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh”. 

Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên duy trì và triển 

khai tốt việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công 

tác Đảng cho cán bộ cơ sở, bồi dưỡng lý luận chính trị 

cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới; phối hợp với 

Trường Chính trị tỉnh mở các lớp trung cấp lý luận chính 

trị, quản lý nhà nước cho đảng viên của Đảng bộ; phối 

hợp với các ngành mở các lớp chuyên đề để nâng cao kiến 

thức về kinh tế - xã hội cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở. 

Trong 5 năm, 2005-2010, Đảng ủy các cơ quan Dân 

Chính Đảng đã tổ chức 11 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 8 

lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 22 lớp bồi dưỡng cấp ủy 

cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc; phối hợp với Trường 

Chính trị tỉnh mở 4 lớp trung cấp chính trị cho cán bộ chủ 

chốt và dự nguồn ở cơ sở.  
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Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Đề án “Nâng cao 

chất lượng hoạt động báo cáo viên”; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở 

phân công trách nhiệm cụ thể cho một đồng chí cấp ủy viên 

phụ trách công tác tuyên giáo đồng thời làm báo cáo viên của 

cơ sở đảng để duy trì sinh hoạt thông tin tư tưởng cho cán bộ, 

đảng viên. Định kỳ Đảng ủy chủ động cung cấp thông tin về 

tình hình thời sự chính trị, định hướng tư tưởng theo chủ đề, 

các sự kiện lớn cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Quan tâm 

nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề tư 

tưởng  nảy sinh trong nội bộ, trên cơ sở tăng cường chế độ tự 

phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên 

môn và sinh hoạt đoàn thể. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ 

động chỉ đạo cấp ủy cơ sở có các giải pháp kịp thời để ổn 

định tình hình tư tưởng ở một số nơi có biểu hiện mất đoàn 

kết, thiếu thống nhất trong nội bộ.  

Sau Đại hội X của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số nghị quyết, 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội lớn, quan trọng cho giai 

đoạn 2005-2010 và những năm tiếp theo. Điều đó đặt ra yêu 

cầu tăng cường tính thống nhất về nhận thức, tư tưởng, nâng 

cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ, đảng 

viên trong các cơ quan cấp tỉnh - những người trực tiếp chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Dân 

Chính Đảng xác định, giai đoạn này phải tập trung lãnh đạo 
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thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó, chú trọng lãnh 

đạo cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ 

sở, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý 

thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị được giao của 

cán bộ đảng viên. 

Cấp ủy trong các cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh đã lãnh 

đạo đảng viên, cán bộ công chức phát huy tinh thần trách 

nhiệm, chủ động sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, 

chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án theo 

Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XVI) trên 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng. Việc tham 

mưu xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển của 

ngành; tham mưu ban hành, bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính 

sách về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ 

bản, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực được các ngành 

chủ động thực hiện. Một số cơ chế, chính sách về y tế, giáo 

dục, xoá đói, giảm nghèo, thu hút nguồn lực, phát triển nông 

nghiệp, nông thôn sớm phát huy hiệu quả.  

Các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan đảng, Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, lãnh 

đạo nâng cao chất lượng tham mưu, tuyên truyền, chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra cơ sở trong việc thực hiện chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động tham gia phát triển 

kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá… 

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể tập trung hướng về cơ sở, 
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được đổi mới về nội dung và hình thức, tạo hiệu quả thiết thực 

trong việc tập hợp đoàn viên, hội viên và xây dựng tổ chức 

đoàn, hội. 

Tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị sự nghiệp, các cơ 

quan báo chí và các đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên 

địa bàn đã tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác 

chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, 

nhiệm vụ được giao; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm 

vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ các gương điển hình 

tiên tiến; tham mưu và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, cơ 

chế chính sách thuộc lĩnh vực của đơn vị; tháo gỡ vướng mắc 

cho doanh nghiệp. 

Công tác cải cách hành chính được các cấp ủy quan tâm 

lãnh đạo và đã tạo được sự chuyển biến khá tốt. Ban Thường 

vụ Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng tổ chức tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Ban Chấp hành 

Đảng bộ (khoá XIV) về “Đảng lãnh đạo thực hiện cải cách 

hành chính trong các cơ quan Dân Chính Đảng”. Sau tổng kết, 

Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐU 

chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghị quyết, chỉ ra các bài học kinh 

nghiệm, và các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện công tác cải 

cách hành chính. Các cấp ủy đảng đã lựa chọn các nội dung 

trọng tâm về cải cách hành chính để tập trung lãnh đạo thực 

hiện như: Rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính, cải 

tiến lề lối, phương pháp làm việc, nhằm giải quyết tốt hơn 

những vấn đề bức xúc, liên quan trực tiếp đến người dân và 
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doanh nghiệp, nhất là trên các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên 

khoáng sản, môi trường, đăng ký kinh doanh, thuế, kiểm tra, 

thanh tra, đăng ký, quản lý hộ tịch, v.v… Hầu hết các sở đã 

xây dựng và triển khai trung tâm giao dịch "Một cửa", đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều 

hành. Tổ chức bộ máy ở các cơ quan, đơn vị được sắp xếp 

lại; năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện và ý thức trách 

nhiệm, thái độ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công 

chức được nâng lên; rút ngắn thời gian giải quyết công việc, 

giảm bớt phiền hà cho cơ sở, doanh nghiệp và nhân dân. 

Các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo thực hiện quy chế 

dân chủ, quy chế văn hoá công sở tại cơ quan, đơn vị; chăm 

lo xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp, văn minh. Các hoạt 

động văn hoá, thể dục thể thao được đẩy mạnh, nhiều đơn vị 

được công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa.  

Ngày 4 tháng 2 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 

13/2008/NĐ-CP quy định các tổ chức chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Các cấp 

ủy đã lãnh đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, rà soát, bổ sung, 

sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban trong cơ 

quan, đơn vị, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với tổ chức 

chuyên môn. Các đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức đảm bảo 

đúng trình tự, nguyên tắc quy định, sớm ổn định tổ chức bộ 

máy và tư tưởng của cán bộ, công chức. Hầu hết các cơ quan, 

đơn vị trong Đảng bộ đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc 

quy chế, quy định của cơ quan, đảm bảo phát huy dân chủ, 

công khai trong các hoạt động của cơ quan. Công tác tuyển 
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dụng cán bộ, rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, công tác quy 

hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, luân 

chuyển cán bộ đều lấy ý kiến tham gia của cấp ủy cơ sở. Ban 

Thường vụ Đảng ủy đã tham gia ý kiến về công tác đề bạt, 

bổ nhiệm, quy hoạch, kỷ luật cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý 

theo đúng quy định, có chất lượng. Phối hợp với Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý 

kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh. Việc phối hợp trong công tác cán bộ khá 

chặt chẽ, bước đầu đã gắn được công tác quản lý đảng viên 

với công tác quản lý cán bộ.  

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối công tác thanh niên thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, Ban Thường vụ 

Đảng ủy ban hành Chỉ thị 02 - CT/ĐU về “Tăng cường sự 

lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với công tác thanh niên 

trong các cơ quan Dân Chính Đảng", Đề án 02 về "Nâng cao 

chất lượng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho 

đoàn viên thanh niên trong các cơ quan Dân Chính Đảng”. 

Lãnh đạo Đoàn thanh niên thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi 

trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác'' gắn với việc thực 

hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp và phong trào “4 đồng 

hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp” và 

“5 xung kích phát triển kinh tế xã hội”. Phát huy vai trò xung 

kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, xây dựng nếp sống văn hoá trong cơ quan, tích cực tham 
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gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xoá đói giảm nghèo, 

chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ. Liên tục từ năm 2005-

2010, Đoàn thanh niên các cơ quan Dân Chính Đảng được 

Tỉnh đoàn xếp loại là đơn vị vững mạnh xuất sắc. 

Các tổ chức công đoàn, hội cựu chiến binh trong các cơ 

quan đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công 

chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", tích cực 

tham gia xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, 

cơ quan, đơn vị văn hoá; thực hiện có hiệu quả các hoạt động 

nhân đạo, từ thiện, tham gia xây dựng Quỹ vì người nghèo, 

phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", ủng hộ đồng bào bị bão lụt… 

Hàng năm có trên 90% tổ chức đoàn thể ở cơ sở đạt vững 

mạnh, không có đoàn thể yếu kém. 

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở tiến 

hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện các quy định số 97, số 98 

và số 165 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy định chức 

năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự 

nghiệp, cơ quan hành chính, cơ quan báo chí, làm rõ các nội 

dung về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của các loại hình 

tổ chức cơ sở đảng; tổ chức hội thảo khoa học “Tổ chức cơ sở 

đảng cơ quan lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị”. Từ đó 

xác định và cụ thể hoá nội dung, phương thức lãnh đạo công 

tác tổ chức, cán bộ, công tác tư tưởng và lãnh đạo đoàn thể 

chính trị trong cơ quan, đơn vị. Cụ thể hóa Nghị quyết Trung 

ương 6 (khóa X), Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Đề án 

"Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
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đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ 

quan Dân Chính Đảng tỉnh Nghệ An". Trên cơ sở các quy 

định của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cụ 

thể hoá nội dung, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá xếp loại tổ 

chức đảng, đảng viên (theo từng loại hình tổ chức cơ sở đảng) 

hàng năm một cách chặt chẽ. Năm 2005 có 62 tổ chức cơ sở 

đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 81,6% (có 10 đơn vị 

được biểu dương trong sạch vững mạnh tiêu biểu), không có 

cơ sở yếu kém; năm 2006 có 64 tổ chức cơ sở đảng đạt trong 

sạch vững mạnh, chiếm 84,21% (có 9 đơn vị tiêu biểu), có 2 

đơn vị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; năm 2007 có 62 

tổ chức cơ sở đảng (chiếm 80,5%) được xếp loại trong sạch 

vững mạnh, (có 11 đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu), 

không có đơn vị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; năm 

2008, có 49 tổ chức cơ sở đảng (chiếm 68,1%) được công 

nhận trong sạch vững mạnh, không có đơn vị không hoàn 

thành nhiệm vụ; năm 2009 có 66/74 tổ chức cơ sở đảng được 

xếp loại trong sạch vững mạnh (có 13 đơn vị tiêu biểu), có 7 

đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 1 đơn vị xếp loại 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên quan tâm nâng cao 

chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-

CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng 

dẫn 08 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn 09-HD/ĐU 

ngày 05/10/2006 của Ban Thường vụ Đảng ủy về “Một số nội 
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dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Các đảng bộ, chi 

bộ quan tâm đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, chú trọng 

sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng, nâng cao tự phê bình 

và phê bình trong sinh hoạt Đảng.  

 Công tác quản lý đảng viên được tăng cường thông qua 

sinh hoạt chi bộ và sự phối hợp với địa phương nơi đảng viên 

cư trú, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với đảng viên 

về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và năng lực tại nơi 

công tác. Trong nhiệm kỳ toàn Đảng bộ kết nạp được 709 

quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 531 đồng chí là 

đoàn viên thanh niên; chuyển đảng viên chính thức cho 715 

đồng chí, có 472 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng;  

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được các cấp ủy đảng 

quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định của 

Trung ương. Tất cả các trường hợp đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; 

kết nạp Đảng được thẩm tra hồ sơ, lý lịch chặt chẽ, đảm bảo 

tiêu chuẩn chính trị theo quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy 

kiểm tra, rà soát việc quản lý hồ sơ đảng viên của tất cả các 

tổ chức cơ sở đảng. Quản lý hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu 

đảng viên chặt chẽ theo chế độ mật. 

 Phương pháp lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được 

đổi mới, có nhiều cải tiến trong lề lối làm việc, bảo đảm 

nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt chế độ thông tin, 

báo cáo; quan tâm nghiên cứu, tổng kết các chuyên đề, cụ thể 

hoá các chủ trương, quy định của cấp trên nhằm từng bước 

hoàn thiện nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức 
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cơ sở đảng. Công tác thi đua khen thưởng đối với tổ chức đảng 

và đảng viên hàng năm được thực hiện nền nếp, tiến bộ hơn. 

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng đã phối 

hợp tốt với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban 

của Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; làm việc với một số 

huyện để nắm thêm tình hình chỉ đạo triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ, chương trình, đề án của các sở, ban ngành, 

gắn với việc nắm bắt thông tin về tổ chức đảng và đảng viên 

của các tổ chức cơ sở đảng. Các cấp uỷ cơ sở xây dựng các 

quy chế, quy định, làm rõ phạm vi trách nhiệm của tổ chức 

đảng, của cấp ủy, của đảng viên là thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị, lãnh đạo ngành.  

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, có 

sự đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ 

nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng tổ chức đảng. Cấp ủy 

các cấp trong Đảng bộ đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị (Khóa VIII), Nghị quyết 12 của 

Tỉnh ủy (Khóa XIV) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giữ 

nghiêm kỷ luật của Đảng”; quán triệt và triển khai thực hiện 

có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về “Tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Nhìn chung, cấp 

ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp đã chủ động xây dựng chương 

trình kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác kiểm tra, 

giám sát theo chương trình. Tập trung kiểm tra, giám sát việc 

chấp hành Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, 
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chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc lãnh đạo của cấp ủy, 

tổ chức đảng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện 

cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết 

kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra việc lãnh đạo 

công tác cán bộ, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng kiểm tra 

các lĩnh vực, các cơ quan dễ xẩy ra tiêu cực, sai phạm; giải 

quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc 

thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, 

kiểm tra, xử lý kỷ luật nghiêm minh, đối với cán bộ, đảng viên 

có sai phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy 2 cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra 

2.087 lượt tổ chức đảng, 1.241 lượt đảng viên, giám sát 160 

lượt tổ chức đảng, 566 lượt đảng viên; ủy ban kiểm tra 2 cấp 

đã tiến hành kiểm tra 31 tổ chức đảng, 75 đảng viên có dấu 

hiệu vi phạm; kiểm tra 602 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực 

hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát. 

Ghi nhận cống hiến của cán bộ, đảng viên Đảng bộ, ngày 

21 tháng 7 năm 2009, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ các cơ quan Dân 

Chính Đảng. 

Định hướng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch 

vững mạnh trên cơ sở tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm 

vụ chính trị, chú trọng cải cách hành chính và thực hiện quy 
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chế dân chủ cơ sở, tăng cường các hoạt động nâng cao năng 

lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với 

nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ đảng viên mà Đại 

hội Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng đề ra đã được 

quán triệt và thực hiện xuyên suốt, tạo bước chuyển biến tích 

cực trên các mặt hoạt động của Đảng bộ. Tuy nhiên, so với 

mục tiêu Đại hội thì những kết quả, những chuyển biến đó vẫn 

chưa tương xứng. Cụ thể là: 

Năng lực lãnh đạo, khả năng vận dụng, cụ thể hoá và tổ 

chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của nhiều tổ chức 

cơ sở đảng còn hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa 

nhận thức và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức 

cơ sở đảng, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính 

trị và công tác tổ chức, cán bộ; chưa có các giải pháp tích cực 

để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo công tác tư tưởng 

và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội trong cơ quan. Một 

số cơ quan, đơn vị thực hiện không nghiêm quy định về công 

tác cán bộ, còn có biểu hiện thiếu khách quan, mất dân chủ 

hoặc dân chủ hình thức trong tuyển dụng, đánh giá đề bạt cán 

bộ. Thậm chí có nơi, cấp ủy thiếu chủ động, phụ thuộc vào 

chuyên môn hoặc "Hợp thức hóa" một số quyết định của lãnh 

đạo cơ quan. 

Sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng và đảng 

viên còn yếu, chất lượng sinh hoạt Đảng còn hạn chế. Một số 

cấp ủy, chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt chưa đầy đủ, nội 

dung sinh hoạt nghèo, ít quan tâm sinh hoạt tư tưởng, sinh 

hoạt theo chuyên đề; trong sinh hoạt chưa thật sự phát huy 
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dân chủ, tự phê bình và phê bình, khá nhiều nơi sinh hoạt còn 

hình thức; tình trạng e dè, nể nang, né tránh, không dám đấu 

tranh với những biểu hiện tiêu cực còn khá phổ biến. Công 

tác đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm ở 

một số cơ sở chưa phản ánh đúng thực chất. Tình hình tư 

tưởng ở một số cơ sở chưa thật ổn định, sự đồng thuận không 

cao, thậm chí có nơi có biểu hiện mất đoàn kết. Việc kiểm tra, 

giám sát tổ chức đảng và đảng viên chưa được quan tâm 

đúng mức và chưa có biện pháp tích cực để ngăn ngừa, phát 

hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những tổ chức đảng, đảng 

viên vi phạm.  

Năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác của  một số cán 

bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận cán bộ, 

đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm nguyên tắc của 

Đảng, thiếu gương mẫu trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối 

sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, còn xem nhẹ công 

tác xây dựng Đảng; tính cộng sự, hợp tác chưa cao, thiếu tình 

đồng chí. Tư tưởng cơ hội, cục bộ, bảo thủ, hẹp hòi, níu kéo, 

quan liêu, cá nhân chủ nghĩa chậm được khắc phục.  

2- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm 

kỳ 2010 - 2015 

Ngày 04/5/2010, Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng 

tỉnh Nghệ An được đổi tên thành Đảng bộ Khối các cơ quan 

tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 1937/QĐ-TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 
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 Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 4/8/2009 của Bộ 

Chính trị và Thông tri số 23-TT/TU ngày 12/11/2009 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại 

hội XI của Đảng, từ ngày 18 đến ngày 20/7/2010, Đảng bộ 

Khối các cơ quan tỉnh tiến hành Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm 

kỳ 2010-2015. Dự Đại hội có 206 đại biểu đại diện cho 3.200 

đảng viên của 71 tổ chức cơ sở đảng. Đồng chí Trần Văn Hằng, 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần 

Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Đình Trạc, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ 2005-2010 "Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và từng tổ chức cơ sở 

đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn 

thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 

2005 - 2010 đề ra; vai trò, vị trí của các tổ chức cơ sở đảng 

cũng như toàn Đảng bộ được khẳng định. Đảng bộ Khối các 

cơ quan tỉnh liên tục đạt danh hiệu vững mạnh, góp phần quan 

trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ  tiêu kinh tế - xã  

hội, quốc phòng an ninh của tỉnh". Trên cơ sở đó, đại hội xác 

định nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010-2015 là: "Tiếp 

tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng; tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo 

đức, lối sống, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác của 

đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nâng 
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cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách 

hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Xây dựng 

đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ 

quan, đơn vị vững mạnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, 

chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII". 

Đại hội đã dành thời gian thảo luận và nhất trí đề ra các 

chỉ tiêu: 

- Phấn đấu hàng năm có trên 90% số cơ quan, đơn vị 

trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, 

trong đó có từ 75% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng, 85% chi bộ 

trực thuộc đảng bộ cơ sở trở lên đạt trong sạch vững mạnh, 

không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.  

- Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục giữ vững danh 

hiệu đảng bộ vững mạnh.  

- Hàng năm có trên 85% số đảng viên của Đảng bộ đạt 

tiêu chuẩn đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 15% 

đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% cán bộ, 

công chức đạt lao động tiên tiến. 

- Phấn đấu có trên 70% cơ sở đảng có nguồn quần chúng 

thực hiện tốt công tác phát triển Đảng. Toàn Đảng bộ, phấn đấu 

kết nạp 600-700 đảng viên mới. 
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- Mở 10-15 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, 10-12 lớp bồi 

dưỡng lý luận chính trị cho 100% đảng viên mới, phối hợp mở 

4-5 lớp trung cấp lý luận chính trị. 

- Hàng năm có trên 90% các đoàn thể cơ sở đạt vững 

mạnh; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đạt vững mạnh xuất sắc. 

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII gồm 32 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự 

khuyết. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 28 đồng chí; trực tiếp 

bầu đồng chí Trần Công Dương làm Bí thư Đảng ủy. Ban 

Chấp hành bầu Ban Thường vụ 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn 

Trọng Chân tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng 

ủy(1). 

 Trong những năm 2010-2013 tình hình kinh tế của đất 

nước gặp nhiều khó khăn, tốc độ phát triển kinh tế chậm, 

nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng sản xuất, lao động thiếu 

                                           
(1) Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Trần Công 

Dương được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến tháng 11/2010 đồng chí Lê 

Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính được điều 

về làm Bí thư Đảng ủy, thay đồng chí Trần Công Dương chuyển làm Chánh 

Văn phòng Tỉnh ủy. Đến tháng 12/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ 

định đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện Quỳnh Lưu làm Bí thư Đảng ủy Khối thay đồng chí Lê Xuân Đại 

chuyển công tác mới làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 10/2013, đồng chí 

Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Ban Dân 

vận Tỉnh ủy được điều về làm Bí thư Đảng ủy thay đồng chí Hồ Phúc Hợp được 

điều động làm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tháng 7/2012, đồng chí Nguyễn Quang 

Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn được điều động về làm Phó Bí thư 

Đảng ủy. 
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việc làm, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, lãng phí, nhũng 

nhiễu… Tất cả những điều đó đã tác động đến tâm tư của 

nhiều cán bộ, đảng viên, làm giảm niềm tin của nhân dân đối 

với Đảng, với Nhà nước. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch 

tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, chính quyền trên 

nhiều mặt. Ban Thường vụ Đảng ủy xác định cần phải tập 

trung cao cho công tác giáo dục tư tưởng, chính trị nhằm đấu 

tranh chống lại các biểu hiện suy thoái trong Đảng, tiêu cực 

trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ sở đảng vững 

về tư tưởng, chính trị, tạo thống nhất về nhận thức, hành 

động trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với 

Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xác định giải pháp đầu 

tiên để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở đảng là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban 

hành Đề án: “Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An".                    

Trên cơ sở định hướng đó, Ban Thường vụ Đảng ủy và 

các cấp uỷ cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung chỉ đạo 

việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các nghị 

quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 26 của Bộ 

Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ 
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An đến năm 2020", các chương trình của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh... Riêng việc học tập, quán triệt nghị 

quyết đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã 

mở 13 lớp dành cho đội ngũ cấp ủy viên, lãnh đạo các sở, 

ban, ngành. Gắn với quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề 

cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” các cấp ủy đảng đã  

triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình 

nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên về công tác xây 

dựng Đảng, giúp cán bộ, đảng viên thấy được mức độ và các 

biểu hiện cụ thể của tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, 

đạo đức lối sống, từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm của mình 

trong công tác xây dựng Đảng và trong rèn luyện, tu dưỡng 

bản thân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về 

tư tưởng chính trị trong Đảng. Việc thực hành dân chủ, công 

khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là 

đối với các vấn đề dễ nảy sinh tư tưởng như công tác quản lý 

tài chính, tài sản, công tác tổ chức cán bộ… được các cấp ủy 

đảng chú trọng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. 

Các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, thời sự 

cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động được chú trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành 

mới quy chế báo cáo viên với các quy định cụ thể hơn về trách 

nhiệm, quyền và tiêu chí đánh giá chất lượng báo cáo viên; 

đảm bảo cung cấp kịp thời các tài liệu, thông tin chính thống 

để định hướng dư luận và giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở, chủ 
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động trong tiếp nhận, xử lý thông tin. Những định hướng lớn 

về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước, những vấn 

đề mới nảy sinh phức tạp như vấn đề biển đảo, tôn giáo, vấn 

đề đang được nhân dân quan tâm trong giai đoạn này được tổ 

chức quán triệt, phổ biến kịp thời. Trong thời gian từ năm 

2011 đến hết tháng 6 năm 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối đã mở 16 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.180 

quần chúng ưu tú, mở 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 

719 đảng viên mới. 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của 

Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Kế hoạch số 03-

KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 14/9/2011 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tổ 

chức quán triệt cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ cốt cán 

trong Đảng bộ về Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, bức thư 

Bác Hồ gửi cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An; 

chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của 

nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" và 

nghiên cứu tác phẩm "Đường Kách mệnh" của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu 

gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng 

viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp".  
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Sau hội nghị quán triệt của Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ 

sở đảng triển khai việc học tập các chuyên đề cho tất cả cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Các 

cấp ủy đã tích cực chủ động sáng tạo đổi mới công tác tuyên 

truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

với nhiều hình thức phong phú như tổ chức thi tìm hiểu về tư 

tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hình thức sân 

khấu hóa, tuyên truyền bằng panô, áp phích, tuyên dương 

người tốt, việc tốt… 

Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã nghiêm túc quán triệt 

chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đưa việc học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung 

sinh hoạt thường xuyên gắn với thực hiện tốt chương trình 

hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. 

Gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các 

đơn vị được phân công giúp đỡ các xã nghèo miền Tây Nghệ An 

(theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh) đã thành lập ban 

chỉ đạo, tổ chức các đoàn đi khảo sát tình hình thực tế để xây 

dựng và triển khai kế hoạch giúp đỡ với các nội dung phù 

hợp, thiết thực như: Hỗ trợ xây dựng phòng học, mua sắm 

trang thiết bị phục vụ dạy học, thăm hỏi, tặng quà gia đình 

chính sách, hỗ trợ giống vật nuôi cho gia đình đặc biệt khó 

khăn, xây dựng mô hình sản xuất, tập huấn kỹ thuật, mở lớp 

dạy nghề, hỗ trợ trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác 

của chính quyền xã, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 

công chức xã... Tính từ năm 2011 đến năm 2013, toàn Đảng 
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bộ đã huy động, quyên góp, huy động được 5,5 tỷ đồng để 

giúp đỡ các xã miền núi khó khăn. Cùng với việc quán triệt, 

học tập các chuyên đề và các tác phẩm về tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và các cấp ủy cơ sở 

đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức, 

lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với việc đăng ký, làm theo 

phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn 

vị, triển khai việc đăng ký nêu gương trong cán bộ, đảng 

viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt.  

Từ kết quả học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh của cán bộ, đảng viên, đăng ký "nêu gương" của cán bộ 

lãnh đạo chủ chốt đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Tại 

hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, cấp cơ sở 

đã biểu dương 67 tập thể và 286 cá nhân điển hình; Ban 

Thường vụ Đảng uỷ Khối đã xét và quyết định khen thưởng 

16 tập thể và 31 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều thành tích qua   

2 năm thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh”.  

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trước 

yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất 

là đứng trước những khó khăn về kinh tế, tổ chức đảng trong 

các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, 

công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham 

mưu cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ góp 

phần nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả hoạt động của cơ 

quan nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó triển 



LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan tØnh NghÖ An (1954 - 2014) * 281 

 

 

khai có hiệu quả các chủ trương, đề án phát triển kinh tế - xã 

hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

 Các tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo tham mưu cho 

Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là tổ chức quán triệt và triển 

khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) về "Một 

số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay", 

Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tham mưu xây dựng, 

tổ chức thực hiện các chương trình hành động, đề án thực 

hiện các nghị quyết đại hội đảng các cấp; chỉ đạo  tổ chức 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp 

ý về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính 

phủ về các giải pháp chủ yếu, tập trung kiềm chế lạm phát, 

ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Ban hành các 

cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, từng bước tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… Nổi bật trong thời gian này 

là, các sở, ban, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổng kết 10 

năm thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 02/6/2003 của 

Bộ Chính trị về Nghệ An, trên cơ sở đó đề nghị Bộ Chính trị 

ban hành Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển Nghệ An đến năm 2020. Việc Bộ Chính trị ban hành 

nghị quyết riêng về Nghệ An vừa thể hiện sự kỳ vọng và 

quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với tỉnh, vừa thể hiện 

sự tiến bộ về năng lực, trách nhiệm và cả phương pháp công 

tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan trong Khối. 
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Các cấp ủy trong các cơ quan trong khối kinh tế, tài 

chính, thuế, ngân hàng đã có nhiều giải pháp lãnh đạo thực 

hiện công tác tham mưu và tích cực đẩy mạnh các biện pháp 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cân đối tài chính, tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa - thể 

thao - du lịch, giáo dục, y tế, xuất bản, báo chí có nhiều 

chuyển biến tích cực. Công tác giải quyết việc làm, xoá đói 

giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, hoạt động 

đền ơn đáp nghĩa có nhiều tiến bộ.  

Các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan trực thuộc 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo các cơ quan 

tích cực nghiên cứu khoa học, khắc phục khó khăn, thực hiện 

tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các chương trình, dự án nhất là các dự án trọng điểm, 

bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động. 

Cấp ủy trong các cơ quan nội chính quan tâm lãnh đạo 

thực hiện cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-

NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020; thực hiện kế hoạch xây 

dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truy tố, xét 

xử, thi hành án; thực hiện tốt công tác tiếp dân, thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định an ninh chính 

trị, trật tự xã hội. 

Năm 2012 là năm đầu thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-

CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về "Chương trình cải cách 
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hành chính Nhà nước giai đoạn 2012-2020", các ngành đã 

tham mưu nhiều văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ 

quản lý Nhà nước như: Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ ban hành Kết luận số 08-KL/TU về "Đánh giá triển khai 

tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU về đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của 

bộ máy Nhà nước và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính 

giai đoạn 2012-2015"; ban hành Đề án phát triển đội ngũ 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 

2012-2015; quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ công nhân viên chức; quy định tiêu chí đánh 

giá xếp loại công tác cải cách hành chính hàng năm đối với 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Cấp uỷ các cơ sở quan tâm lãnh 

đạo đơn vị xây dựng chuẩn mực về đạo đức công vụ nhằm 

chấn chỉnh và tạo sự chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo 

đức lối sống, thái độ, phương pháp làm việc của đội ngũ cán 

bộ công chức. 

Hàng năm, các cấp ủy cơ sở đều đã chỉ đạo xây dựng, rà 

soát, bổ sung quy chế về công tác cán bộ; thực hiện dân chủ, 

công khai trong công tác tổ chức, cán bộ. Công tác tuyển 

dụng, đề bạt cán bộ trong các cơ quan đã dần đi vào nề nếp, 

bảo đảm quy trình, tiêu chuẩn, quy định; gắn công tác đánh giá, 

quy hoạch cán bộ với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động phối hợp với 

Ban tổ chức Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh 

đạo các ngành trong việc rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 

2010-2015, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020, 
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chỉ đạo xây dựng, phê duyệt quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm 

kỳ 2015-2020.  

 Ngày 12 tháng 12 năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ 

Khối các cơ quan tỉnh ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU 

về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên 

trong khối các cơ quan tỉnh Nghệ An". Đây là nghị quyết 

quan trọng, có ý nghĩa chỉ đạo xuyên suốt trong công tác 

xây dựng Đảng của Đảng bộ trong suốt nhiệm kỳ. Quá 

trình thực hiện Nghị quyết quan trọng này được gắn với 

việc tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn 

đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết 

số 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng 

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 

đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011-2015. Để thực hiện 

Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ có hiệu quả, 

Ban Thường Đảng ủy đã ban hành 3 đề án. Đó là: Đề án 

“Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong Đảng bộ 

Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An"; Đề án “Nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan 

tỉnh Nghệ An"; Đề án "Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát của tổ chức cơ sở đảng”. 

 Thực hiện Quyết định số 2391-QĐ/TU ngày 30 tháng 5 

năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án 

“Sắp xếp tổ chức cơ sở đảng”, các tổ chức đảng trong các chi 

cục và trong phần lớn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở 
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được sát nhập vào đảng bộ cấp sở, tạo sự lãnh đạo thống nhất 

của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác 

cán bộ và công tác đoàn thể; tạo môi trường hoạt động thuận 

lợi cho tổ chức đảng trong các sở, ban, ngành. Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 29 tổ chức đảng với 573 đảng 

viên từ Thành ủy Vinh; giải thể Chi bộ Ban Chỉ đạo phòng 

chống tham nhũng tỉnh; thành lập Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh 

ủy và Chi bộ Sở Ngoại vụ Nghệ An; nâng cấp Chi bộ Ban 

Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thành Đảng bộ cơ sở; thành 

lập Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trên cơ sở nâng 

cấp Chi bộ Ban Quản lý dự án Nhiệt điện II; đổi tên Đảng bộ 

Ban Quản lý Dự án Thủy điện 2 thành Đảng bộ Công ty 

Thủy điện Bản Vẽ; chuyển giao Đảng bộ Đài Khí tượng 

Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, Đảng bộ Liên đoàn Địa 

chất Bắc Trung bộ về trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; chuyển giao Đảng bộ Ban Quản lý Dự án 85 về 

Đảng bộ cơ quan Bộ Giao thông Vận tải, Chi bộ Ban Quản lý 

dự án giao thông 4 về trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh đối với các tổ chức đoàn thể chính trị 

trong Khối, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương giao Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp lãnh đạo Công đoàn Viên 

chức tỉnh, thành lập Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan 

tỉnh. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2014, Công đoàn Viên chức tỉnh 

đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối. Ngày 7 tháng 5 năm 2014, Ban Thường vụ Hội Cựu 

chiến binh tỉnh cũng đã có quyết định thành lập Hội Cựu 

chiến binh Khối các cơ quan tỉnh. 
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Chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng các cấp trong giai 

đoạn này có những chuyển biến khá tốt. Nội dung hoạt động 

của cấp ủy cơ sở có nhiều đổi mới, rõ trọng tâm, trọng điểm, 

tập trung lãnh đạo giải quyết các vấn đề lớn, then chốt về 

nhiệm vụ chuyên môn, vấn đề đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ 

cương, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, công tác tổ 

chức cán bộ, phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết trong 

cơ quan, đơn vị... Các cơ sở đảng đã tăng cường bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên; xây dựng, 

củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng. Hoạt 

động giáo dục, nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên được tăng cường. 

Các cấp ủy cơ sở, các chi bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và 

có nhiều giải pháp tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về chất 

lượng, nề nếp sinh hoạt chi bộ. Biểu hiện cụ thể là: Số kỳ sinh 

hoạt chi bộ tăng; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao; số 

đảng viên tham gia ý kiến tại sinh hoạt chi bộ ngày càng 

nhiều; sinh hoạt chuyên đề phong phú. Nhiều đảng ủy cơ sở 

thực hiện chế độ phân công đảng ủy viên dự sinh hoạt luân 

phiên ở các chi bộ (Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

Nghệ An, Đảng ủy Cục Đường bộ 2, Chi nhánh Ngân hàng 

phát triển, Sở Kế hoạch - Đầu tư…).  

Ngày 16 tháng 01 năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW "Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên cơ sở quán triệt và 

nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc triển khai thực hiện nghị 

quyết đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

vững mạnh; căn cứ đặc điểm tình hình của Đảng bộ, Ban 
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Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch về việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ban 

Thường vụ Đảng ủy đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, 

đôn đốc và đặt yêu cầu cao đối với các tổ chức đảng trong quá 

trình thực hiện. Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy đảng phải xem 

đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tổ chức đảng, của từng 

đảng viên. Sau học tập, quán triệt nội dung nghị quyết và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 100% 

cấp ủy đảng và toàn thể đảng viên Đảng bộ đã tiến hành sinh 

hoạt tự phê bình và phê bình, qua đó xác định những tồn tại, 

hạn chế của tập thể và cá nhân để trên cơ sở đó đề ra những 

việc cần làm ngay nhằm sớm khắc phục tồn tại hạn chế trong 

xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị. 

Qua kiểm điểm, bên cạnh những ưu điểm nổi bật đã đạt 

được, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã mạnh dạn chỉ rõ 

những hạn chế về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cần 

sớm khắc phục. Cụ thể là: Việc nắm tình hình và dự báo 

những yếu tố tác động ảnh hưởng tiêu cực về chính trị, tư 

tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa 

kịp thời. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, 

đảng viên chưa thường xuyên, thiếu sức lôi cuốn, hiệu quả 

chưa cao. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị ở một số cán bộ 

đảng viên trong Đảng bộ Khối bộc lộ ở các mức độ khác 

nhau, với các biểu hiện chủ yếu như: Mơ hồ về chính trị, 

hoang mang, dao động trước tình hình chính trị phức tạp của 

thế giới, khó khăn của đất nước, chưa tin tưởng tuyệt đối vào 
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sự lãnh đạo của Đảng và thành công của sự nghiệp đổi mới 

do Đảng lãnh đạo, ngại học tập lý luận chính trị; thiếu ý thức 

trách nhiệm chính trị, chưa trăn trở với vận mệnh của Đảng, 

của chế độ, của sự nghiệp cách mạng, với sự phát triển của 

tỉnh, của cơ quan và đơn vị mình. Trước tình hình khó khăn 

chung còn đặt mình ngoài cuộc để chỉ trích phê phán sự yếu 

kém của Đảng; quan liêu, nhũng nhiễu trong giải quyết công 

việc liên quan đến tổ chức, công dân; một số cán bộ, đảng 

viên vi phạm pháp luật, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt 

Đảng, không nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, phát ngôn tùy tiện, thiếu tính xây 

dựng, phụ họa theo những quan điểm việc làm sai trái. Việc 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa 

tạo được sự lan tỏa trong công tác, sinh hoạt và đời sống của 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ít gương điển hình 

trong cán bộ lãnh đạo để cấp dưới, đảng viên, quần chúng 

nhìn vào làm theo. Một số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ 

suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống như: Thiếu tinh 

thần trách nhiệm trong công tác, thờ ơ với những bức xúc của 

người dân, vòi vĩnh gây khó khăn trong giải quyết công 

việc,... biểu hiện trên một số lĩnh vực: Công tác cán bộ, quản 

lý đất đai, khoáng sản, một số chương trình, dự án, phối hợp, 

kết hợp giải quyết những việc liên quan với các ngành, các 

cấp; đấu tranh phòng chống buôn lậu, tham nhũng, lãng phí. 

Việc quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, đảng viên thực 

hiện chức trách và việc được giao, thực hiện những điều lệ 

đảng viên không được thường xuyên, hiệu quả chưa cao, 
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trong xử lý có biểu hiện nể nang, né tránh. Tình trạng vi 

phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ cấp ủy, lãnh đạo 

thiếu thống nhất, biểu hiện mất đoàn kết vẫn xảy ra ở một số 

cơ quan, đơn vị gây ảnh hưởng xấu đến vai trò lãnh đạo của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và làm phân tâm trong cán bộ, 

đảng viên và quần chúng. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng được các cấp 

ủy quan tâm. Các cấp ủy đảng đã tăng cường công tác giáo 

dục rèn luyện, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, đảng viên, nâng 

cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; chú trọng 

công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Từ cuối 

năm 2010 đến tháng 6 năm 2014, Ban Thường vụ Đảng đã 

phối hợp với trường Chính trị tỉnh mở 4 lớp trung cấp chính 

trị cho 205 học viên. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã 

xây dựng nội dung và phương pháp đánh giá, xếp loại tổ 

chức đảng, đảng viên bằng các tiêu chí cụ thể; gắn đánh giá, 

xếp loại đảng viên với đánh giá xếp loại công chức. Phát huy 

vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và địa 

phương nơi cư trú để nhận xét, đánh giá đảng viên. Năm 2011, 

có 70/71 tổ chức cơ sở đảng dự xếp loại(1). Trong đó: Đạt 

trong sạch vững mạnh là 61 đơn vị (chiếm 87%), có 13 đơn 

vị tiêu biểu, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 09 tổ chức 

cơ sở đảng (chiếm 12,86%). Năm 2012, số tổ chức cơ sở 

đảng đạt trong sạch vững mạnh là 39 (chiếm 54,9%%), có 9 

                                           
(1)  Có 1 tổ chức đảng mới thành lập nên không xếp loại. 
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tổ chức cơ sở đảng được biểu dương trong sạch vững mạnh 

tiêu biểu, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ là 31 

(chiếm 43,66%), tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ là 

1 (chiếm 1,42%). Năm 2013, có 58/59 tổ chức cơ sở đảng 

tham gia xếp loại. Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững 

mạnh có 35 tổ chức cơ sở đảng (chiếm 60,3%) trong đó có 8 

đơn vị tiêu biểu, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ là 23 (chiếm 

39,6%). Từ 2011 đến hết tháng 6 năm 2014, Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối đã xem xét và kết nạp 625 quần chúng vào 

Đảng, trong đó có 469 đồng chí là đoàn viên thanh niên; 

chuyển đảng chính thức cho 457 đồng chí; phát thẻ đảng viên 

cho 345 đồng chí. Có 289 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. 

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra 2 cấp chú trọng kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành 

chính, quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí, kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, 

nhất là kỷ luật sinh hoạt Đảng. Qua kiểm tra kết quả thực 

hiện các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của 

Đảng bộ tỉnh, kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4, Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 01 

của Đảng ủy; kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại tổ chức 

đảng, đảng viên; kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 03, qua 

đó đã kịp thời uốn nắn các khuyết điểm, yếu kém, xử lý 

nghiêm vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên góp phần thúc 

đẩy thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, duy trì chế độ 

sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh 

hoạt chi bộ, giữ kỷ cương, kỷ luật của Đảng. 
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Công tác quần chúng của Đảng bộ được tăng cường cả về 

việc giáo dục, bồi dưỡng, củng cố tổ chức và tạo môi trường 

để phát huy vai trò của đoàn thể quần chúng, đoàn viên, hội 

viên trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và các tổ chức cơ sở đoàn tổ 

chức được nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức hội thi 

"Cán bộ công chức trẻ với trách nhiệm thực thi công vụ";  thi 

tìm hiểu "Về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tổ chức 

tuyên dương "Con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính 

yêu", đăng ký, tham gia nhận đề tài, sáng kiến; phối hợp tổ 

chức chương trình "Tuổi trẻ với biển đảo quê hương", các 

phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; hiến máu 

tình nguyện, giúp đỡ học sinh con hộ nghèo hiếu học, gia 

đình chính sách tại các huyện Tân Kỳ, Con Cuông, Tương 

Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, thị xã Hoàng Mai… Tổ chức các 

hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi nhằm tăng cường đoàn 

kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa đoàn viên, thanh niên các cơ 

quan trong khối. Trong giai đoạn này, Ban Thường vụ Đoàn 

Khối đã tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 

động của tổ chức cơ sở đoàn; đổi mới nội dung, hình thức 

sinh hoạt chi đoàn cho phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm 

vụ chính trị trong điều kiện mới. Thực hiện chủ trương sắp 

xếp lại tổ chức cơ sở đảng theo chủ trương của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở đoàn trong khối cũng đã được 

sắp xếp lại một cách tương ứng. Nhiều cơ sở đoàn trong các 

chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc sở trước đây trực thuộc Đoàn 
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Khối nay chuyển sáp nhập vào tổ chức đoàn trong các sở, 

ngành. Trình độ đội ngũ cán bộ trẻ ngày càng được nâng cao. 

Trong tổng số 2.991 đoàn viên thanh niên toàn khối, có 1.925 

tốt nghiệp đại học, có 251 thạc sĩ, có 819 người là đảng viên. 

Các tổ chức công đoàn, hội cựu chiến binh trong các cơ quan, 

đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực, giám sát thực hiện 

quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, tích cực xây dựng cơ 

quan đơn vị trong sạch, vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền 

lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động, giám sát 

hoạt động của cơ quan.   

Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ, hoạt động của Đảng bộ Khối các 

cơ quan tỉnh diễn ra trong điều kiện khá nhiều khó khăn, nhất 

là về kinh tế. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian mà Bộ Chính 

trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh ban hành nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị. Đó là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, 

Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban 

Chấp hành Trung ương về “Đổi mới, tăng cường công tác dân 

vận của Đảng”, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy 

mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 

Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 09 về 

“Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ 

An, giai đoạn 2011-2015”. Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của 
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cán bộ đảng viên, sự sáng tạo quyết tâm của các cấp ủy đảng, 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần 

thứ XVIII đã thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo được tiến 

bộ mới về công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Mặc 

dù vậy, xét trên từng mặt công tác vẫn còn không ít hạn chế, 

yếu kém ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của tổ chức đảng. Biểu hiện cụ thể là: Công tác 

tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên 

vẫn còn thiếu chiều sâu, thiếu các giải pháp cụ thể, ít đổi mới và 

chưa thật sự thuyết phục. Thái độ tiếp thu, nghiên cứu nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên 

còn hạn chế, thiếu tích cực, tự giác, thậm chí còn mang tính 

đối phó. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng ở một số cấp ủy chưa 

kịp thời và chưa có giải pháp để giải quyết dứt điểm nên tình 

trạng đơn thư, mâu thuẫn nội bộ vẫn còn. Việc triển khai thực 

hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên có nơi chưa nghiêm túc. 

Một số cán bộ, đảng viên thiếu tiên phong, gương mẫu, có tư 

tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, ngại va chạm, “Dĩ hòa vi 

quý”. Việc triển khai kế hoạch thực hiện "Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một chủ trương lớn, có ý 

nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và đã được 

hướng dẫn khá cụ thể nhưng ở một số đơn vị vẫn lúng túng; 

việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương 

Hồ Chí Minh còn chung chung, thiếu thực tế; chưa quan tâm 

xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Việc các cấp ủy 

đảng ban hành nhiều chủ trương về xây dựng Đảng là điều 
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kiện thuận lợi nhưng việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện còn ít, 

nhiều quy định rèn luyện đảng viên trùng lặp nhưng lại thiếu 

hướng dẫn đồng bộ trong kiểm tra, đánh giá; thủ tục hồ sơ 

đánh giá, xếp cán bộ, đảng viên nhiều, nặng hành chính. Vai 

trò hạt nhân chính trị của một số tổ chức cơ sở đảng trong 

lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, 

thực hiện công tác tư tưởng, công tác cán bộ của một số tổ 

chức cơ sở đảng vẫn còn yếu. Chất lượng tham mưu, quản lý, 

điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số đơn vị còn 

hạn chế, tính đổi mới, sáng tạo trong nội dung tham mưu còn 

ít. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội không đạt kế 

hoạch đề ra và đạt thấp so cùng kỳ. Tình trạng suy thoái về tư 

tưởng chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trở thành 

vấn đề đáng lo ngại; phẩm chất, đạo đức, phong cách lề lối 

làm việc, thái độ phục vụ của một số cán bộ không tốt; nhân 

dân, doanh nghiệp còn phàn nàn về tình trạng quan liêu, 

phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ một số cơ quan, đơn vị 

trong khối.  

Việc đầu tư nghiên cứu để đổi mới nội dung và phương 

pháp lãnh đạo ở một số cấp ủy chưa rõ. Năng lực lãnh đạo, khả 

năng vận dụng, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chủ 

trương, nhiệm vụ của nhiều tổ chức cơ sở đảng có tiến bộ 

nhưng chậm. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa bám sát quy 

chế làm việc, chương trình công tác để thực hiện; phân công 

thực hiện thiếu cụ thể, kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên; 

vai trò của tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính 
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trị, lãnh đạo công tác cán bộ chưa rõ nét, tính chủ động 

không cao. Tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh 2012, 

2013 đạt tỷ lệ thấp hơn so với 2011 (do nhiều đảng viên vi 

phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình). Công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa gắn với quy hoạch hoặc chức 

danh đảm nhận. Công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng 

viên có nơi thực hiện chưa đảm bảo quy trình, chạy theo số 

lượng, chưa thực sự chú trọng chất lượng. Một số tổ chức cơ 

sở đảng trong đánh giá, nhận xét, xếp loại, khen thưởng đảng 

viên còn chung chung, chưa sát với tự rèn luyện, phấn đấu và 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên. Số cán bộ, đảng 

viên vi phạm phải xử lý kỷ luật tăng. Ở khá nhiều cơ sở, chất 

lượng kiểm tra, giám sát còn thấp, thậm chí còn lúng túng, cụ 

thể như: xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nội dung 

còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa bám sát để 

thực hiện; thực hiện quy trình chưa đầy đủ, chưa triển 

khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra. 
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KẾT LUẬN 

 

Trải qua 60 năm xây dựng, hoạt động và phát triển, 

lịch sử của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nằm trong 

lịch sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An.  

Sau khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, các cơ 

quan của Đảng, các cơ quan nhà nước, các cơ quan của 

Mặt trận và các tổ chức quần chúng từ Trung ương đến 

tỉnh, huyện lần lượt được hình thành. Từ đó, các tổ chức 

đảng trong từng cơ quan lần lượt ra đời. Đó là điều kiện 

tổ chức tất yếu cần có và phải có để Đảng thực hiện sự 

lãnh đạo của mình ngay ở mỗi cơ quan trong hệ thống 

chính trị do Đảng lãnh đạo. 

Từ những chi bộ đơn lẻ đầu tiên ở một số cơ quan 

đến các liên chi bộ đảng, hiện nay là Đảng bộ Khối các 

cơ quan tỉnh là một quá trình phát triển tất yếu gắn liền 

với sự  lớn mạnh của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận 

cùng các tổ chức quần chúng cấp tỉnh.                                                              

Từ sau Cách mạng tháng Tám, đến cuộc kháng chiến 

thần thánh chống thực dân Pháp, rồi những năm tháng 

hòa bình xây dựng đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước và cuối cùng là giai đoạn cả nước thống nhất cùng 

đi lên chủ nghĩa xã hội đến công cuộc đổi mới -  đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước hôm nay, 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An đã trải qua 

nhiều biến động. Những biến động và đổi thay về mặt tổ 
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chức của Đảng bộ, một mặt để đáp ứng những đòi hỏi 

khách quan của nhiệm vụ cách mạng ở mỗi thời kỳ, mỗi 

giai đoạn lịch sử. Mặt khác, đó cũng là quá trình không 

ngừng sáng tạo, tìm tòi và thử nghiệm với mong muốn 

tìm ra một mô hình tổ chức phù hợp nhất. Sự biến động 

và thay đổi cả về tổ chức và nội dung phương thức hoạt 

động của Đảng bộ gắn liền với quá trình phát triển về 

nhận thức lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng ta với 

tư cách là một đảng cầm quyền. Tất cả những yếu tố đó 

tạo nên bức tranh lịch sử Đảng bộ với nhiều mảng khối, 

nhiều màu sắc. Dẫu thế thì, gam màu chủ đạo và sáng rõ 

nhất vẫn là sự khẳng định ngày càng vững chắc tầm vóc, 

vị thế của Đảng bộ trong hệ thống tổ chức đảng của 

Đảng bộ Nghệ An. 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là một tổ chức 

đảng cấp trên cơ sở, dù tồn tại ở hình thức này hay 

hình thức khác, có quy mô lớn hay nhỏ… thì đó luôn 

phải là một tổ chức không thể không có trong hệ 

thống tổ chức của Đảng. 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập hợp những đảng 

viên - là cán bộ lãnh đạo cao nhất của tỉnh - là cán bộ 

chuyên viên làm nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo. Do vậy, 

Đảng bộ có đủ tiềm năng, tiềm lực và khả năng thực tiễn 

để đóng vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo trong các 

cơ quan cấp tỉnh. Các tổ chức đảng của Đảng bộ được 

thành lập và hoạt động ngay trong lòng các sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Bởi thế, Đảng bộ có sức lan tỏa 
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hết sức rộng lớn đối với hoạt động của tỉnh chứ không 

đơn thuần chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi các cơ 

quan, từng cơ quan. 

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn nắm vững 

và trung thành thực hiện những nguyên lý về xây dựng 

Đảng kiểu mới - trong đó có nguyên lý hết sức cơ bản là 

phải chăm lo xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và 

tổ chức. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An trong 

lịch sử hoạt động của mình đã luôn trăn trở tìm tòi để 

khắc phục quan niệm không hoàn toàn đầy đủ khi cho 

rằng công tác Đảng trong cơ quan, đơn vị chỉ làm nhiệm 

vụ tư tưởng và tổ chức, còn nhiệm vụ chính trị thì hoặc 

đã có cấp trên xác định hoặc do chuyên môn quy định. 

Từ nguyên lý về xây dựng Đảng và từ tổng kết thực tiễn 

qua nhiều thời gian, Đảng bộ đã hình thành nên quan 

điểm và sau này phát triển và bổ sung thành định hướng 

“ Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh gắn với xây dựng 

cơ quan mạnh, ngành mạnh, góp phần xây dựng hệ thống 

chính trị cấp tỉnh vững mạnh”. 

Xây dựng cơ quan mạnh trở thành nhiệm vụ chính trị 

chung nhất cho mọi cơ quan. Xác định nhiệm vụ chính 

trị của Đảng bộ như vậy đã khắc phục được cách nhìn 

nhiệm vụ chính trị mang tính cụ thể riêng biệt của từng 

loại cơ quan, đơn vị cụ thể. Trên cơ sở nhiệm vụ chính 

trị ấy, công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Đảng bộ 

Khối các cơ quan tỉnh đã có nội dung và mục tiêu xác 
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định vượt qua quan niệm làm tư tưởng và tổ chức đơn 

thuần.  

Khẳng định vị trí và vai trò của tổ chức đảng trong cơ 

quan và của Đảng bộ Khối như trên; khẳng định tiềm 

năng, tiềm lực và năng lực đảm đương vị trí và vai trò ấy 

của Đảng bộ cả trong lý luận và thực tiễn, một mặt phù 

hợp với đòi hỏi khách quan về tổ chức của Đảng, mặt 

khác quan trọng hơn và quyết định hơn chính là từng tổ 

chức cơ sở đảng, cũng như toàn Đảng bộ từ cảm nhận 

tiến đến tự giác  nhận thức việc phải luôn tự khẳng định 

mình. Chỉ trên cơ sở tự khẳng định mình thì vai trò lãnh 

đạo của tổ chức đảng trong từng cơ quan, đơn vị mới 

được thực tiễn thừa nhận. Ngược lại, dù văn bản quy 

định cho tổ chức đảng có quyền lãnh đạo mà bản thân tổ 

chức đảng ở đó không tự khẳng định được mình thì trong 

thực tế, vai trò lãnh đạo đó cũng không được thừa nhận. 

Để tự khẳng định mình, ở mỗi tổ chức cơ sở đảng 

cũng như toàn Đảng bộ đã thường xuyên chăm lo việc 

giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên để mỗi đảng 

viên có đủ trình độ, bản lĩnh và năng lực trí tuệ, năng lực 

tổ chức thực hiện, từ đó phát huy cao vai trò tiên phong 

gương mẫu của mỗi đảng viên, trước hết là đảng viên giữ 

cương vị lãnh đạo. 

Để tự khẳng định mình, Đảng bộ đã rất chủ động, 

sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết 

chung của Trung ương, của Tỉnh ủy vào thực tiễn của 
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Đảng bộ, luôn tìm tòi, suy nghĩ để xác định đúng nhất 

những việc cần làm, cách làm phù hợp và có hiệu quả.  

Từ tự khẳng định, khi có nghị quyết về xây dựng Nhà 

nước, nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ 

đã bổ sung thêm cho nhận thức rằng để tự khẳng định thì 

luôn phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn. 

Đây là chính là điểm nổi bật trong lịch sử 60 năm của 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An. 

Khi đã giành được chính quyền thì Đảng ta phải chọn 

cử những đảng viên ưu tú và có khả năng nhất để bổ 

nhiệm hoặc giới thiệu để dân bầu vào các cương vị chủ 

chốt trong bộ máy nhà nước. Từ đó, uy tín của cán bộ 

nhà nước chính là uy tín của đảng viên. Sự vững mạnh 

trong sạch, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước 

chính là sự vững mạnh, sức chiến đấu và hiệu quả của sự 

lãnh đạo của Đảng. Có thể nói khái quát rằng: Sinh mệnh 

của Đảng gắn liền với sinh mệnh của Nhà nước và ngược 

lại. Nhận thức được điều đó, Đảng bộ ngay từ những 

ngày đầu thành lập cho đến nay đặc biệt quan tâm đến 

tính Đảng của mỗi đảng viên, của cán bộ trong các cơ 

quan cấp tỉnh. Mỗi cán bộ trong các cơ quan đều có một 

nhiệm vụ chuyên môn nhất định. Song hết thảy đều phải 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Không chỉ theo quy 

định, quy chế chuyên môn mà quan trọng hơn là phải 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với tính Đảng cao nhất. 
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Tính Đảng trong xây dựng kế hoạch công tác chuyên 

môn, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thể hiện ở sự 

quán triệt đường lối, quan điểm. Xác định như vậy công 

tác Đảng trong cơ quan một mặt không đứng ngoài 

nhiệm vụ chuyên môn, mặt khác không “lấn sân”, không 

sa vào sự vụ chuyên môn. Khi tham gia lãnh đạo công 

tác chuyên môn cũng như khi kiểm tra việc thực hiện, tổ 

chức đảng luôn lấy tính Đảng làm căn cứ, làm cơ sở để 

đóng góp, để xem xét, đánh giá và để kiến nghị đề xuất 

nếu cần. Sự lãnh đạo về chuyên môn như thế đảm bảo 

vai trò tự chủ, quyền hạn của lãnh đạo chuyên môn đồng 

thời đảm bảo được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng 

trong cơ quan, đơn vị. Mọi biểu hiện lệch lạc hoặc mơ hồ 

về đường lối, quan điểm của Đảng được phát hiện và 

kiến nghị đề xuất, giải quyết. 

Nâng cao chất lượng đảng viên để góp phần nâng cao 

chất lượng cán bộ. Tăng cường giáo dục, rèn luyện, quản 

lý đảng viên để qua đó tham gia một cách thực chất và 

có hiệu quả vào công tác cán bộ của tỉnh cũng như của 

các ngành. Tóm lại, giữ gìn, nâng cao và phát huy tính 

Đảng trong lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, trong thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong nâng cao chất lượng 

đảng viên là điều cốt yếu nhất của toàn bộ hoạt động 

của tổ chức cơ sở đảng trong từng cơ quan, đơn vị 

cũng như toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong 

mấy chục năm qua. 
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Đảng bộ mạnh phải từ từng tổ chức cơ sở đảng mạnh. 

Đảng bộ mạnh phải từ cấp ủy cơ sở đến Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ Đảng bộ mạnh. Song, với tư cách là một 

Đảng bộ cấp trên cơ sở có những nét đặc thù rất khác với 

đảng bộ huyện thì để Đảng bộ mạnh, một điều không thể 

thiếu là phải có cơ quan Đảng ủy mạnh. 

Gắn với quá trình xây dựng và trưởng thành của 

Đảng bộ Khối là sự phát triển ngày càng hoàn thiện về 

mặt tổ chức và không ngừng vươn lên của Cơ quan Đảng 

ủy Khối. Từ chỗ chỉ có một vài cán bộ, chưa có ban 

chuyên môn, đến năm 2014, Cơ quan Đảng uỷ đã có 20 

đồng chí cán bộ chuyên trách, có các ban chuyên môn: 

Tổ chức, Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng. 

Trong hàng chục năm qua, hoạt động của cơ quan 

chuyên trách Đảng uỷ đã góp phần quan trọng trong 

việc xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh không 

ngừng lớn mạnh. Tham mưu, phục vụ có hiệu quả cho 

Ban chấp hành, Ban Thường vụ trong việc lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây 

dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 

xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên 

chức trong các cơ quan, đơn vị  đáp ứng yêu cầu của 

cách mạng qua từng thời kỳ.  

Qua 60 năm hoạt động, với nhiều mô hình, tổ chức, 

quy mô, tên gọi và chức năng, nhiệm vụ khác nhau, 
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các tổ chức đảng và các thế hệ cán bộ, đảng viên của 

Đảng bộ luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của 

Đảng, kiên định với đường lối của Đảng, xây dựng tổ 

chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ 

chức. Quá trình xây dựng và phát triển, tự khẳng định, 

tự đổi mới, tự chỉnh đốn, vai trò hạt nhân chính trị của 

tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị thể hiện ngày 

càng rõ, tầm vóc vị thế của Đảng bộ Khối các cơ quan 

tỉnh ngày càng được khẳng định, năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của tổ chức đảng ở các cấp ngày càng 

được nâng lên.  

Ngày 30 tháng 6 năm 2014, Chủ tịch nước quyết 

định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất 

cho Đảng bộ Khối - Đây là phần thưởng cao quý của 

Đảng và Nhà nước ghi nhận thành tích và nỗ lực của 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An trong suốt 

60 năm qua; Là nguồn cổ vũ to lớn, động viên cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn 

Khối không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao 

năng lực công tác, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách 

mạng, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự vững 

mạnh của Đảng bộ Khối, từ đó góp sức vào sự nghiệp 

cách mạng chung của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, 

phấn đấu xây dựng Nghệ An sớm trở thành một trong 

những tỉnh khá ở miền Bắc như Bác Hồ hằng mong 

muốn. 
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Cuốn sơ thảo “Lịch sử 60 năm Đảng bộ Khối các 

cơ quan tỉnh Nghệ An” tạm khép lại nhưng nhiệm vụ 

lịch sử của Đảng bộ vẫn đang ở phía trước. Những trang 

sử mới sẽ tiếp tục được viết lên với những gam màu sáng 

rõ và tươi mới. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An 

phải và sẽ mạnh hơn để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để xứng đáng 

với truyền thống, với vị thế, vai trò của tổ chức đảng 

trong các cơ quan đầu ngành của hệ thống chính trị tỉnh 

nhà. 
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PHỤ LỤC 

 

A. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ 

QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG  

I. Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng lần 

thứ I tháng 9/1954: 

Từ năm 1956-1959, Đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Bí thư 

Đảng ủy. 

(Danh sách BCH chưa rõ) 

II. Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng lần 

thứ II tháng 2/1959 gồm 15 đồng chí: 

1- Đồng chí Chu Mạnh, Bí thư Đảng uỷ 

2- Đồng chí Hồng 

3- Đồng chí Bảy 

4- Đồng chí Phong 

5- Đồng chí Hoàn 

6- Đồng chí Tuấn 

7- Đồng chí Dần 

8- Đồng chí Cam 

9- Đồng chí Chi 

10- Đồng chí Kiêu 
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11- Đồng chí Nguyễn Xuân Lan 

12- Đồng chí Phạm Thị Minh Châu 

13- Đồng chí Thái Ngô Tài 

- Hai đồng chí còn lại chưa rõ 

III. Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng lần 

thứ III từ ngày 16 - 21/5/1960: 

1- Đồng chí Chu Mạnh, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Nguyễn Sĩ Cầu, Phó Bí thư Đảng ủy 

3- Đồng chí Lê Hữu Cự 

4- Đồng chí Nguyễn Bỉnh 

5- Đồng chí Nguyễn Chính 

6- Đồng chí Nguyễn Thanh Triêm 

7- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

8- Đồng chí Phạm Thúc Nghị 

9- Đồng chí Đặng Đình Trung 

10- Đồng chí Tăng Văn Kế 

11- Đồng chí Ngô Kim Cương 

12- Đồng chí Thái Ngô Tài 

13- Đồng chí Nguyễn Thị Dần 

14- Đồng chí Tăng Văn Triển 

15- Đồng chí Tạ Quang Tập 

16- Đồng chí Nguyễn Trúng 
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17- Đồng chí Nguyễn Xuân Lan 

18- Đồng chí Nguyễn Cư 

IV. Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng lần 

thứ IV từ ngày 04 - 08/11/1961: 

1- Đồng chí Nguyễn Sĩ Cầu, Bí thư Đảng uỷ 

2- Đồng chí Nguyễn Văn Bỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy  

3- Đồng chí Nguyễn Trúng 

4- Đồng chí Lê Hữu Cư 

5- Đồng chí Nguyễn Thế Cát 

6- Đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm 

7- Đồng chí Nguyễn Thị Quên 

8- Đồng chí Chu Văn Lạc 

9- Đồng chí Nguyễn Đức Vinh 

10- Đồng chí Nguyễn Dục 

11- Đồng chí Ngô Kim Cương 

12- Đồng chí Đinh Văn Tớc 

13- Đồng chí Nguyễn Ngọc An 

14- Đồng chí Nguyễn Thị Đoan Chính 

Các đồng chí ủy viên dự khuyết: 

1- Đồng chí Đậu Quang Ký 

2- Đồng chí Hoàng Đình Hào 

3- Đồng chí Trần Diệu 
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V. Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng lần 

thứ V từ ngày 05 - 08/6/1963: 

1- Đồng chí Nguyễn Sĩ Cầu, Bí thư Đảng uỷ 

2- Đồng chí Nguyễn Văn Bỉnh, Phó Bí thư Đảng uỷ 

3- Đồng chí Ngô Kim Cương 

4- Đồng chí Lê Hữu Cư 

5- Đồng chí Hồ Xuân Phúc 

6- Đồng chí Hoàng Đình Hào 

7- Đồng chí Nguyễn Tăng Tốn 

8- Đồng chí Nguyễn Văn Giản 

9- Đồng chí Lê Hồng Sơn 

10- Đồng chí Bùi Uyên 

11- Đồng chí Nguyễn Đình Minh 

12- Đồng chí Trần Thúc Vinh 

13- Đồng chí Phạm Thị Hồng Quế 

14- Đồng chí Nguyễn Thị Liên 

15- Đồng chí Võ Văn Tài 

16- Đồng chí Nguyễn Nhật Miêng 

17- Đồng chí Nguyễn Văn Lịch 

18- Đồng chí Nguyễn Hữu Thận 

19- Đồng chí Nguyễn Công Ngô 

20- Đồng chí Nguyễn Duy Nhị 
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21- Đồng chí Trần Thúc Vinh 

22- Đồng chí Phạm Thúc Nghị. 

VI. Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng lần 

thứ VI ngày 03/5/1967: 

1- Đồng chí Võ Trọng Cư, Bí thư Đảng uỷ 

2- Đồng chí Nguyễn Tăng Tốn 

3- Đồng chí Nguyễn Văn Bỉnh 

4- Đồng chí Võ Trọng Yến 

5- Đồng chí Trần Thiệu 

6- Đồng chí Hà Quý Phúc 

7- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết 

8- Đồng chí Nguyễn Hữu Thân 

9- Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt 

10- Đồng chí Hồ Viết Thư 

11- Đồng chí Lê Cung 

12- Đồng chí Mai Xuân Phương 

13- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu. 

VII. Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng lần 

thứ VII tháng 05/1969: 

1- Đồng chí Chế Đình Hồng, Bí thư Đảng uỷ 

2- Đồng  chí Hồ Xuân Phúc, Phó Bí thư Đảng uỷ. 

(Danh sách Ban Chấp hành chưa rõ) 
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VIII. Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng 

lần thứ VIII từ ngày 17/6 - 02/7/1971: 

1- Đồng chí Chế Đình Hồng, Bí thư Đảng uỷ 

2- Đồng chí Hồ Xuân Phúc, Phó Bí thư Đảng uỷ 

3- Đồng chí Nguyễn Văn Bỉnh 

4- Đồng chí Lê Ngọc Mão 

5- Đồng chí Lê Hữu Cư 

6- Đồng chí Phạm Thị Quế 

7- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết 

8- Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận 

9- Đồng chí Trần Thiệu 

10- Đồng chí Nguyễn Tài Đại 

11- Đồng chí Trần Hữu Thung 

12- Đồng chí Võ Trọng Yến 

13- Đồng chí Thái Táo 

14- Đồng chí Nguyễn Quảng 

15- Đồng chí Nguyễn Sáng 

16- Đồng chí Võ Khắc Minh 

17- Đồng chí Lê Đình Hán 

18- Đồng chí Trần Ngọc Ban 

19- Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt 

20- Đồng chí Lê Thị Hảo 
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21- Đồng chí Nguyễn Tăng Tốn 

22- Đồng chí Hoàng Đình Hào 

23- Đồng chí Trần Đờn 

IX. Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng lần 

thứ IX tháng 10/1974: 

1- Đồng chí Hồ Xuân Phúc, Bí thư Đảng uỷ 

2- Đồng chí Lê Nguyên Cát, Phó Bí thư Đảng uỷ 

(Danh sách Ban Chấp hành chưa rõ) 

B. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ DÂN 

CHÍNH ĐẢNG NGHỆ TĨNH 

Ngày 14/02/1976 Tỉnh ủy ra Quyết định 57-QĐNS/NT 

về việc chỉ định BCH Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng 

Nghệ Tĩnh gồm 15 đồng chí: 

1- Đồng chí Nguyễn Thắng, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Nguyễn Đình Ước 

4- Đồng chí Nguyễn Văn Bỉnh 

5- Đồng chí Trần Văn Đờn 

6- Đồng chí Nguyễn Hữu Lê 

7- Đồng chí Nguyễn Tài Đại 

8- Đồng chí Võ Khắc Minh 

9- Đồng chí Nguyễn Quảng 

10- Đồng chí Nguyễn Thị Quế 
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11- Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận 

12- Đồng chí Trần Quốc Ban 

13- Đồng chí Lê Ngọc Đạt 

14- Đồng chí Đoàn Thị Nguyệt 

15- Đồng chí Nguyễn Thế Thường 

16- Đồng chí Nguyễn Mai 

Ngày 20/02/1978, Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh ra Quyết định số 

173-QĐ/TU về việc giải thể Đảng bộ cơ quan Dân Chính 

Đảng Nghệ Tĩnh và chuyển các tổ chức cơ sở Đảng các cơ 

quan cấp tỉnh về trực thuộc Thành ủy Vinh hoạt động theo 

địa bàn lãnh thổ. 

C. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC ĐẢNG BỘ KHỐI 

Thực hiện Quyết định số 12, ngày 08/11/1982 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (khoá V), ngày 03/6/1984 Tỉnh uỷ 

Nghệ Tĩnh ra Quyết định 318-QĐ/TU về việc thành lập đảng 

bộ 6 khối trực thuộc Tỉnh uỷ và các Quyết định 319, 320, 

321, 322, 323, 324-QĐ/TU ngày 30/6/1984 về việc chỉ định 

Ban Chấp hành lâm thời 6 khối như sau: 

I- Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng gồm 13 đồng chí: 

1- Đồng chí Hà Văn Tải, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Dương Chấn Hưng 

3- Đồng chí Phan Văn Tích 

4- Đồng chí Lê Danh Trọng 
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5- Đồng chí Đinh Xuân Ngô 

6- Đồng chí Nguyễn Huynh 

7- Đồng chí Nguyễn Khắc Táo 

8- Đồng chí Trần Trọng Kỷ 

9- Đồng chí Nguyễn Công Sáu 

10- Đồng chí Chu Văn Choan 

11- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu 

12- Đồng chí Vũ Ngọc Trân 

13- Đồng chí Phan Xuân Định. 

II- Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo cấp tỉnh gồm 9 

đồng chí: 

1- Đồng chí Đoàn Đình Quỳnh, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Nguyễn Đình Thức 

3- Đồng chí Lang Viết Chung 

4- Đồng chí Nguyễn Huy Vang 

5- Đồng chí Võ Văn Quý 

6- Đồng chí Phạm Long 

7- Đồng chí Nguyễn Trí Cầu 

8- Đồng chí Mai Lê Túc 

9- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu 
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III- Đảng bộ Khối Văn hoá - Tư tưởng cấp tỉnh gồm 

11 đồng chí: 

1- Đồng chí Bạch Hưng Đào, Bí thư Đảng uỷ 

2- Đồng chí Đặng Tỵ 

3- Đồng chí Phan Xuân Thảo 

4- Đồng chí Trần Ngọc Giản 

5- Đồng chí Trương Văn Đức 

6- Đồng chí Phan Nhung 

7- Đồng chí Nguyễn Đức Quế 

8- Đồng chí Nguyễn Công Tiến 

9- Đồng chí Hồ Kim Tuấn 

10- Đồng chí Nguyễn Hồng Nhu 

11- Đồng chí Phùng Bá Tư 

IV- Đảng bộ Khối cơ quan Nội chính cấp tỉnh gồm 9 

đồng chí: 

1- Đồng chí Từ Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Nguyễn Quang Bình 

3- Đồng chí Trần Ngọc Thám 

4- Đồng chí Võ Trí Vừa 

5- Đồng chí Nguyễn Khắc Dật 

6- Đồng chí Nguyễn Ngọc Năng 

7- Đồng chí Nguyễn Xuân Hoan 
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8- Đồng chí Trần Võ Hạnh 

9- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên 

V- Đảng bộ Khối Kinh tế cấp tỉnh gồm 15 đồng chí: 

1- Đồng chí Nguyễn Văn Thái, Bí thư Đảng uỷ 

2- Đồng chí Cao Tiến Tấn 

3- Đồng chí Nguyễn Văn Vỹ 

4- Đồng chí Hà Huy Thanh 

5- Đồng chí Nguyễn Thị Thuyên 

6- Đồng chí Nguyễn Hồng Châu 

7- Đồng chí Đặng Văn Toản 

8- Đồng chí Phan Thế Phùng 

9- Đồng chí Nguyễn Văn Triêm 

10- Đồng chí Đặng Hồng Thiệp 

- Năm đồng chí còn lại chưa rõ 

VI- Đảng bộ Khối Nông - Lâm - Ngư cấp tỉnh gồm 9 

đồng chí: 

1- Đồng chí Nguyễn Hữu Thao, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Võ Văn Thanh 

3- Đồng chí Phạm Văn Tý 

4- Đồng chí Nguyễn Đình Võ 

5- Đồng chí Lê Kế Cường 

6- Đồng chí Nguyễn Văn Xuyến 
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7- Đồng chí Nguyễn Văn Chương 

8- Đồng chí Đinh Sỹ Nam 

9- Đồng chí Bạch Huy Chu 

D. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ 

QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG  

Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ 

X ngày 01/10/1986: 

1- Đồng chí Hà Văn Tải, Bí thư Đảng ủy 

(Danh sách Ban Chấp hành chưa rõ) 

Đ. CÁC ĐẢNG BỘ NHẬP LẠI THÀNH BA ĐẢNG BỘ 

KHỐI 

- Ngày 09/02/1987, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết 

định 162-QĐ/TU về việc sáp nhập các đảng bộ khối. 

I- Đảng bộ Khối Nội chính với Khối Dân Chính Đảng 

thành Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng: 

- Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ 

XI ngày 04/04/1987 

1- Đồng chí Nguyễn Công Trước, Bí thư Đảng ủy  

2- Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy 

3- Đồng chí Nguyễn Thị Trung Cân, UVBTV 

4- Đồng chí Hồ Sỹ Đồng, UVBTV 

5- Đồng chí Ngô Xuân Lục, UVBTV 

6- Đồng chí Dương Hữu Giáo 
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7- Đồng chí Trần Hữu Ích 

8- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu 

9- Đồng chí Nguyễn Tất Phong 

10- Đồng chí Nguyễn Khắc Táo 

11- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hậu 

12- Đồng chí Trần Trọng Kỷ 

13- Đồng chí Nguyễn Đình Phu 

14- Đồng chí Phan Quang Thông 

15- Đồng chí Nguyễn Văn Yên 

16- Đồng chí Nguyễn Hữu Thuận 

17- Đồng chí Phạm Văn Thìn. 

II- Đảng bộ Khối Khoa giáo sáp nhập với Khối Tư 

tưởng - Văn hóa thành Đảng bộ Khối Văn xã: 

- Tại Đại hội Đảng bộ Khối Văn xã ngày 11 - 12/4/1987 

1- Đồng chí Đoàn Đình Quỳnh, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Nguyễn Đình Thức, Phó Bí thư Đảng ủy 

3- Đồng chí Phùng Bá Tư, UVBTV 

4- Đồng chí La Thị Tám, UVBTV 

5- Đồng chí Chu Bá Thức, UVBTV  

6- Đồng chí Hoàng Trọng Đôn 

7- Đồng chí Nguyễn Công Tiến 

8- Đồng chí Phạm Đức Ban 
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9- Đồng chí Cao Thị Dung 

10- Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm 

11- Đồng chí Nguyễn Đức Quế 

12- Đồng chí Lang Viết Chung 

13- Đồng chí Tô Quốc Bảo 

14- Đồng chí Phạm Xuân Khôi 

15- Đồng chí Mai Lê Túc 

16- Đồng chí Vương Đình Chiêm 

17- Đồng chí Nguyễn Bá Hoè 

18- Đồng chí Nguyễn Văn Phùng 

19- Đồng chí Nguyễn Huy Vang 

III- Đảng bộ Khối Kinh tế với Khối Nông - Lâm - Ngư 

thành Đảng bộ Khối Kinh tế: 

- Tại Đại hội Khối Kinh tế ngày 13 - 14/4/1987 

1- Đồng chí Võ Sỹ Hoà, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Nguyễn Hữu Thao, Phó Bí thư Đảng ủy 

3- Đồng chí Đậu Quang Tạo, UVBTV 

4- Đồng chí Nguyễn Hữu Vỹ, UVBTV 

5- Đồng chí Phạm Văn Tý, UVBTV 

6- Đồng chí Phạm Thị Xuân, UVBTV 

7- Đồng chí Nguyễn Văn Thái, UVBTV 
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8- Đồng chí Đặng Lịch 

9- Đồng chí Nguyễn Kim Phương 

10- Đồng chí Phan Thế Phùng 

11- Đồng chí Nguyễn Đình Võ 

12- Đồng chí Nguyễn Hữu Tá 

13- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Khuyên 

14- Đồng chí Nguyễn Đình Toản 

15- Đồng chí Nguyễn Đức Vân 

16- Đồng chí Phạm Văn Khai 

17- Đồng chí Nguyễn Văn Hội 

18- Đồng chí Lê Kế Cường 

19- Đồng chí Nguyễn Xuân Bá 

20- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng 

21- Đồng chí  Hồ Đăng Dần 

22- Đồng chí Trịnh Đường 

23- Đồng chí Nguyễn Hồng Châu 

E. THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH 

NGHỆ TĨNH 

Ngày 19/5/1988, Tỉnh ủy ra Quyết định số 418-QĐ/TU 

về việc việc sáp nhập 3 khối: Khối Văn xã, Khối Kinh tế và 

Khối Dân Chính Đảng thành Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh 

Nghệ Tĩnh. 
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I- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan 

cấp tỉnh Nghệ Tĩnh 

1- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu, Bí thư Đảng uỷ 

Khối Dân Chính Đảng 

2- Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng uỷ Dân 

Chính Đảng 

3- Đồng chí Nguyễn Hữu Thao, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối 

Kinh tế 

4- Đồng chí Nguyễn Đình Thức, Phó Bí thư Đảng uỷ 

Khối Văn xã 

5- Đồng chí Chu Bá Thức, UVBTV Đảng ủy Khối Văn xã 

6- Đồng chí Nguyễn Thị Trung Cân, UVBTV cơ quan 

Dân Chính Đảng 

Ngày 9/7/1988 Tỉnh ủy ra Quyết định số 452-QĐ/TU về 

việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 15 đồng chí: 

1- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu, Bí thư Đảng uỷ cơ 

quan Dân Chính Đảng 

2- Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ 

quan Dân Chính Đảng 

3- Đồng chí Đậu Quang Tạo, UVBTV Khối Kinh tế 

4- Đồng chí La Thị Tám UVBTV Khối Văn xã 

5- Đồng chí Nguyễn Thị Trung Cân, UVBTV Đảng ủy cơ 

quan Dân Chính Đảng 
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6- Đồng chí Phạm Thị Xuân, UVBTV Khối Kinh tế 

7- Đồng chí Chu Bá Thức, UVBTV Khối Văn xã 

8- Đồng chí Đinh Xuân Việt, chuyên viên Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

9- Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm, Bí thư Chi bộ Ban Lịch 

sử và Địa lý UBND tỉnh 

10- Đồng chí Phan Thế Phùng, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng 

 11- Đồng chí Phạm Quý Hùng, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục 

 12- Đồng chí Trần Hữu Ích, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 

 13- Đồng chí Nguyễn Văn Phùng, Bí thư Chi bộ Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 14- Đồng chí Nguyễn Xuân Thọ, UVBTV Tỉnh đoàn 

 15- Đồng chí Phan Quang Thông, Bí thư Chi bộ Trọng 

tài kinh tế 

II- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan 

cấp tỉnh Nghệ Tĩnh: 

- Tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh Nghệ Tĩnh 

lần thứ XII ngày 12/5/1989 

1- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy 

3- Đồng chí Chu Bá Thức, UVBTV 

4- Đồng chí Đặng Hồng Thiệp, UVBTV 
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5- Đồng chí Đậu Quang Tạo, UVBTV 

6- Đồng chí Đinh Xuân Việt, UVBTV 

7- Đồng chí Chu Văn Choan 

8- Đồng chí Nguyễn Văn Hội 

9- Đồng chí Nguyễn Dương Hoàng 

10- Đồng chí Nguyễn Hoàng Kim  

11- Đồng chí Nguyễn Xuân Thọ 

12- Đồng chí Đinh Trọng Xoan 

13- Đồng chí Phan Thế Phùng 

14- Đồng chí Phạm Quý Hùng 

15- Đồng chí Phan Quang Thông 

16- Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm 

17- Đồng chí Phan Văn Thùy 

18- Đồng chí Nguyễn Thanh Tiên 

19- Đồng chí Trần Thị Kim Khanh 

 

G. ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH ĐƯỢC CHIA 

TÁCH THÀNH HAI ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TỈNH ỦY 

NGHỆ AN VÀ TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

Ngày 12/8/1991, tại kỳ họp lần thứ IX, Quốc hội (khoá 

XIII) nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết 

định chia tỉnh Nghệ Tĩnh thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 
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Tháng 08/1991, Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh Nghệ Tĩnh 

được chia tách thành hai đảng bộ: Đảng bộ các cơ quan cấp 

tỉnh Nghệ An và Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh Hà Tĩnh 

Ngày 29/8/1991, Tỉnh ủy Nghệ An ra Quyết định số 

05-QĐ/TU về việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm các 

đồng chí: 

1- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy  

3- Đồng chí Đậu Quang Tạo, UVBTV 

4- Đồng chí Đặng Hồng Thiệp, UVBTV  

5- Đồng chí Nguyễn Hoàng Kim 

6- Đồng chí Chu Văn Choan 

7- Đồng chí Nguyễn Văn Hội 

8- Đồng chí Nguyễn Dương Hoàng 

9- Đồng chí Chu Bá Thức 

10- Đồng chí Phan Thế Phùng 

11- Đồng chí Phạm Quý Hùng 

12- Đồng chí Phan Quang Thông 

13- Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm 

14- Đồng chí Phan Văn Thùy 

15- Đồng chí Nguyễn Thanh Tiên 

16- Đồng chí Đinh Trọng Xoan 

17- Đồng chí Trần Thị Kim Khanh 
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H. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÁC CƠ 

QUAN CẤP TỈNH NGHỆ AN 

I. Tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh Nghệ An 

lần thứ XIII (vòng 2) ngày 24/02/1992: 

1- Đồng chí Trương Công Anh, Bí thư Đảng uỷ 

2-  Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy 

3- Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm, UVBTV 

4- Đồng chí Đậu Quang Tạo, UVBTV 

5- Đồng chí Đặng Hồng Thiệp, UVBTV 

6- Đồng chí Nguyễn Đình Ám 

7- Đồng chí Phạm Quý Hùng 

8- Đồng chí Ngô Xuân Bao 

9- Đồng chí Lê Văn Minh 

10- Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh 

11- Đồng chí Phan Quang Thông 

12- Đồng chí Trần Thị Kim Khanh 

13- Đồng chí Chu Bá Thức 

14- Đồng chí Nguyễn Đức Vân 

15- Đồng chí Đinh Trọng Xoan 

16- Đồng chí Nguyễn Thạc Phấn 
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17- Đồng chí Nguyễn Hữu Lương 

18- Đồng chí Phan Văn Thùy 

19- Đồng chí Nguyễn Thanh Tiên 

20- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hậu 

21- Đồng chí Hoàng Nhật Quang 

II. Tại Đại hội giữa nhiệm kỳ Đảng bộ các cơ quan 

cấp tỉnh Nghệ An ngày 25/02/1992 

Đại hội Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh giữa nhiệm kỳ 

được tổ chức tại thành phố Vinh. Đại hội đã bầu bổ sung 3 ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ gồm: 

1- Đồng chí Hồ Sỹ Đồng 

2- Đồng chí Trịnh Thanh Tài 

3- Đồng chí Trần Hồng Châu 

Ngày 3/5/1994 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 

541-QĐ/TU chuẩn y bổ sung 3 đồng chí vào Ban Chấp hành 

Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh khoá XIII; Chuẩn y đồng chí 

Hồ Sỹ Đồng làm Phó Bí thư Đảng uỷ. 

III. Tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh lần thứ 

XIV từ ngày 10 - 12/4/1996: 

1- Đồng chí Trương Công Anh, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Hồ Sỹ Đồng, Phó Bí thư Đảng ủy 

3- Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh, UVBTV 
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4- Đồng chí Đậu Quang Tạo, UVBTV 

5- Đồng chí Đặng Hồng Thiệp, UVBTV 

6- Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm, UVBTV 

7- Đồng chí Trần Văn Phấn, UVBTV 

8- Đồng chí Trần Thị Thiện 

9- Đồng chí Hoàng Nhật Quang 

10- Đồng chí Trần Hồng Châu 

11- Đồng chí Tô Hồng Hải 

12- Đồng chí Nguyễn Quốc Việt 

13- Đồng chí Trịnh Thanh Tài 

14- Đồng chí Hoàng Đăng Hảo 

15- Đồng chí Nguyễn Hữu Lương 

16- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hậu 

17- Đồng chí Nguyễn Trọng Chân 

18- Đồng chí Hoàng Văn Nhiên 

19- Đồng chí Nguyễn Bá Triêm 

20- Đồng chí Đỗ Duy Dũng 

21- Đồng chí Tạ Quang Sâm 

22- Đồng chí Trần Minh Hộ 

23- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hội 

24- Đồng chí Phạm Quế 

25- Đồng chí Phạm Bá Thắng. 
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N. THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN DÂN 

CHÍNH ĐẢNG TỈNH NGHỆ AN 

Ngày 04/8/1997, Tỉnh uỷ Nghệ An ra Quyết định số  

484-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ các cơ quan Dân 

Chính Đảng tỉnh Nghệ An trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các 

cơ quan cấp tỉnh và Đảng bộ cơ quan Tỉnh ủy, chỉ định Ban 

Chấp hành lâm thời gồm 28 đồng chí: 

1- Đồng chí Trương Công Anh, UVBTVTU, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Hồ Sỹ Đồng, Phó Bí thư Đảng ủy 

3- Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm, UVBTV 

4- Đồng chí Đậu Quang Tạo, UVBTV 

5- Đồng chí Đặng Hồng Thiệp, UVBTV 

6- Đồng chí Trần Văn Phấn, UVBTV 

7- Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh, UVBTV 

8- Đồng chí Nguyễn Xuân Thảo, UVBTV 

9- Đồng chí Hồ Thị Hà 

10- Đồng chí Tăng Văn Việt 

11- Đồng chí Lê Thái Hoà 

12- Đồng chí Nguyễn Văn Hợi 

13- Đồng chí Thái Thị Soan 

14- Đồng chí Nguyễn Trọng Chân 
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15- Đồng chí Đỗ Duy Dũng 

16- Đồng chí Tô Hồng Hải 

17- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hội 

18- Đồng chí Trần Minh Hộ 

19- Đồng chí Nguyễn Hữu Lương 

20- Đồng chí Hoàng Văn Nhiên 

21- Đồng chí Nguyễn Bá Triêm 

22- Đồng chí Trịnh Thanh Tài 

23- Đồng chí Phạm Quế 

24- Đồng chí Tạ Quang Sâm 

25- Đồng chí Nguyễn Quốc Việt 

26- Đồng chí Trần Thị Thiện 

27- Đồng chí Hoàng Nhật Quang 

28- Đồng chí Trần Hồng Châu 

Ngày 10/3/1998, bổ sung đồng chí Nguyễn Văn An vào 

UVBTV. 

I. Tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng 

lần thứ XV từ ngày 14 - 15/4/1998 bầu Ban Chấp hành 

gồm 25 đồng chí: 

1- Đồng chí Tô Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Hồ Sỹ Đồng, Phó Bí thư Đảng ủy 

3- Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh, UVBTV 
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4- Đồng chí Đậu Quang Tạo, UVBTV 

5- Đồng chí Nguyễn Thành Chung, UVBTV 

6- Đồng chí Nguyễn Văn An, UVBTV 

7- Đồng chí Nguyễn Xuân Thảo, UVBTV 

8- Đồng chí Trịnh Văn Uyển 

9- Đồng chí Hoàng Văn Nhiên 

10- Đồng chí Nguyễn Hồng Trường 

11- Đồng chí Hồ Thị Hà 

12- Đồng chí Đinh Văn Cường 

13- Đồng chí Nguyễn Chí Nhâm 

14- Đồng chí Hoàng Nhật Quang 

15- Đồng chí Nguyễn Thị Liên 

16- Đồng chí Nguyễn Trọng Chân 

17- Đồng chí Đỗ Duy Dũng 

18- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến 

19- Đồng chí Nguyễn Hữu Quý 

20- Đồng chí Nguyễn Bá Triêm 

21- Đồng chí Trịnh Thanh Tài 

22- Đồng chí Phạm Quế 

23- Đồng chí Phạm Đức Hữu 

24- Đồng chí Nguyễn Quốc Việt 

25- Đồng chí Nguyễn Văn Sâm 
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II. Tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng 

lần thứ XVI ngày từ 24 - 26/12/2000, bầu Ban Chấp hành 

gồm 25 đồng chí: 

1- Đồng chí Trần Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm, Phó Bí thư Đảng ủy 

3- Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh, UVBTV 

4- Đồng chí Nguyễn Văn An, UVBTV 

5- Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, UVBTV 

6- Đồng chí Đậu Quang Tạo, UVBTV 

7- Đồng chí Phạm Anh Tuấn, UVBTV 

8- Đồng chí Nguyễn Thanh Chung 

9- Đồng chí Nguyễn Trọng Chân 

10- Đồng chí Đinh Văn Cường 

11- Đồng chí Nguyễn Văn Độ 

12- Đồng chí Lê Tiến Hưng 

13- Đồng chí Nguyễn Thị Liên 

14- Đồng chí Nguyễn Xuân Thảo 

15- Đồng chí Nguyễn Chí Nhâm 

16- Đồng chí Nguyễn Văn Sâm 

17- Đồng chí Nguyễn Quốc Việt 

18- Đồng chí Bùi Nguyên Lân 

19- Đồng chí Vương Quang Minh 
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20- Đồng chí Nguyễn Hữu Quý 

21- Đồng chí Đỗ Duy Dũng 

22- Đồng chí Hoàng Văn Nhiên 

23- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng 

24- Đồng chí Nguyễn Bá Triêm 

25- Đồng chí Trịnh Thanh Tài 

Đầu tháng 3/2004, sau khi đồng chí Trần Thị Nhung, Bí 

thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Văn An, UVBTV, Trưởng 

Ban Tổ chức nghỉ hưu, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan 

Dân Chính Đảng đã họp (ngày 02/3/2004) bầu bổ sung đồng 

chí Nguyễn Hữu Lậm giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Hồ 

Cảnh giữ chức Phó Bí thư; bầu đồng chí Nguyễn Trọng Chân 

và đồng chí Hoàng Văn Nhiên vào Ban Thường vụ. 

Đến tháng 10/2004 đồng chí Đậu Quang Tạo, UVBTV 

Chủ nhiệm UBKT nghỉ hưu, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ 

quan Dân Chính Đảng họp (ngày 2/12/2004) bầu bổ sung 

đồng chí Nguyễn Văn Sâm vào UVBTV, làm Chủ nhiệm 

UBKT Đảng ủy. 

Trong quá trình hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ 

các cơ quan Dân Chính Đảng có một số đồng chí ủy viên Ban 

Chấp hành chuyển công tác ra khỏi Đảng bộ do đó số lượng 

Ban Chấp hành bị khuyết, ngày 10/11/2004 Ban Chấp hành 

Đảng bộ Các cơ quan Dân Chính Đảng họp bầu bổ sung 5 

đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2000-2005 gồm: 
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1- Đồng chí Lê Xuân Đại 

2- Đồng chí Nguyễn Quang Trạch 

3- Đồng chí Phan Thanh Miễn 

4- Đồng chí Tôn Thị Cẩm Hà 

5- Đồng chí Thái Thanh Quý 

Ngày 07/7/2005, Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn 

Hữu Lậm, Bí thư Đảng uỷ đi làm Bí thư Thị uỷ Cửa Lò. 

Ngày 16/8/2005 Tỉnh uỷ điều động đồng chí Phạm Anh 

Tuấn, Giám đốc Sở Công nghiệp giữ chức Bí thư Đảng uỷ 

các cơ quan Dân Chính Đảng. 

 III. Đại hội Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng lần 

thứ XVII từ ngày 26-28/10/2005 bầu Ban Chấp hành gồm 

21 đồng chí: 

1- Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy 

3- Đồng chí Nguyễn Trọng Chân, UVBTV, Trưởng Ban 

Tổ chức. 

4- Đồng chí Hoàng Văn Nhiên, UVBTV, Trưởng Ban 

Tuyên giáo. 

5- Đồng chí Nguyễn Văn Sâm, UVBTV, Chủ nhiệm 

UBKT. 

6- Đồng chí Tôn Thị Cẩm Hà, UVBTV, Chánh Văn 

Phòng. 
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7- Đồng chí Đậu Văn Thanh, UV BTV, Bí thư Đảng ủy, 

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

8- Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Đoàn thanh niên. 

9- Đồng chí Lê Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn 

phòng Tỉnh ủy 

10- Đồng chí Lê Thị Tám, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch 

Hội LHPN tỉnh Nghệ An 

11- Đồng chí Nguyễn Quang Trạch, Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chánh văn phòng UBND tỉnh 

12- Đồng chí Phan Thanh Miễn, Bí thư Đảng ủy, Phó 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

13- Đồng chí Đinh Thanh Trí, Bí thư Đảng ủy, Phó 

Chánh Thanh tra tỉnh. 

14- Đồng chí Phạm Văn Nhượng, Bí thư Đảng ủy, Phó 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

15- Đồng chí Bùi Nguyên Lân, Bí thư Đảng ủy, Phó 

Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 

16- Đồng chí Lê Văn Ngọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

17- Đồng chí Lê Xuân Đại, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Sở Tài chính  

18- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy, 

Bí thư Tỉnh đoàn 

19- Đồng chí Võ Duy Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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20- Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Bí thư Đảng ủy, Phó 

giám đốc Sở Giao thông vận tải 

21- Đồng chí Cao Xuân Giao, Bí thư Đảng ủy, Tổng 

Giám đốc Khu quản lý Đường bộ 4. 

- Bổ sung Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ 2005-2010 

1- Đồng chí Tô Hồng Hải, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư 

Đảng ủy từ tháng 4/2007 thay đồng chí Phạm Anh Tuấn 

chuyển về làm Bí thư Thành ủy Vinh.  

2- Đồng chí Trần Công Dương, Bí thư Đảng ủy từ tháng 

10/2008 thay đồng chí Tô Hồng Hải chuyển về Trưởng Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

3- Đồng chí Chu Bá Long, Bí thư Đoàn thanh niên tháng 

8/2006 thay đồng chí Thái Thanh Quý chuyển về Tỉnh đoàn.  

IV. Đại hội Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng lần 

thứ XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015) từ ngày 18 - 20/7/2010 

bầu Ban Chấp hành gồm 28 đồng chí: 

1- Đồng chí Trần Công Dương, Bí thư Đảng ủy 

2- Đồng chí Nguyễn Trọng Chân, Phó Bí thư Đảng ủy 

3- Đồng chí Tôn Thị Cẩm Hà, UVBTV, Trưởng Ban Tổ 

chức Đảng ủy 

4- Đồng chí Hoàng Văn Nhiên, UVBTV, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Đảng ủy 

5- Đồng chí Nguyễn Văn Sâm, UVBTV Chủ nhiệm 

UBKT Đảng ủy 
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6- Đồng chí Đậu Văn Thanh, UVBTV, Phó Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

7- Đồng chí Chu Bá Long, Chánh Văn phòng Đảng ủy 

8- Đồng chí Lê Thị Hồng Khanh, Phó Chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy 

9- Đồng chí Trịnh Bá Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Đảng ủy 

10- Đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy 

11- Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đoàn Khối 

12- Đồng chí Nguyễn Quang Trạch, Bí thư Đảng ủy, 

Chánh văn phòng UBND tỉnh 

13- Đồng chí Lê Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn 

phòng Tỉnh ủy 

14- Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Bí thư Đảng ủy, Giám 

đốc Sở Giao thông - Vận tải chuyển làm Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh 

15- Đồng chí Võ Duy Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

16- Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Đảng ủy, Bí thư 

Tỉnh đoàn 

17- Đồng chí Cao Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 

Sở Nội vụ 
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18- Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó 

Chánh Thanh tra tỉnh 

19- Đồng chí Phan Sỹ Dương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

20- Đồng chí Đinh Viết Hồng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển làm Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 

21- Đồng chí Cao Văn Hợi, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Ngân hàng Nhà nước 

22- Đồng chí Hoàng Trọng Kim, Bí thư Đảng ủy, Giám 

đốc Sở Xây dựng 

23- Đồng chí Bùi Đình Long, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Sở Y tế 

24- Đồng chí Thái Huy Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

25- Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Bí thư Đảng ủy, Viện 

trưởng Viện Kiểm Sát 

26- Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó 

Giám đốc Sở Tài chính 

27- Đồng chí Bùi Thị Huy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

28- Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Bí thư Đảng ủy, Phó 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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- Danh sách bổ sung Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 

1- Đồng chí Lê Xuân Đại, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng 

ủy từ tháng 11/2010 thay đồng chí Trần Công Dương chuyển 

làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.  

2- Đồng chí Hồ Phúc Hợp, TUV, Bí thư Đảng ủy từ 

tháng 12/2011 thay đồng chí Lê Xuân Đại chuyển làm Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

3- Đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy từ 

tháng 7/2012  

4- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, TUV, Bí thư Đảng 

ủy từ tháng 10/2013 thay đồng chí Hồ Phúc Hợp chuyển làm 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.  

5- Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Giám 

đốc Sở Giao thông Vận tải thay đồng chí Huỳnh Thanh Điền 

chuyển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

6- Đồng chí Nguyễn Văn Lập, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay đồng chí 

Võ Duy Việt chuyển làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi Trường.  

7-  Đồng chí Hồ Thị Hồng Liên, Chánh Văn phòng Đảng 

ủy. 
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