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Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức 

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X 

Trần Bình Trọng- UVTV TU -                                                                                               

Trưởng ban Tuyên giáo TU.  

--------------------- 

Quán triệt quan điểm Đại hội XII của Đảng “Phát triển kinh tế - xã hội là 

trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt” và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ X xác định: “…xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, 

tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 

đảng và đảng viên…”. Trong năm năm qua (2016-2020), công tác xây dựng Đảng 

về chính trị, tư tưởng và đạo đức được Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh tập trung chỉ 

đạo và đạt được những kết quả quan trọng. 

 - Công tác xây dựng Đảng về chính trị: Căn cứ Điều lệ Đảng và các quy 

định của Trung ương, các cấp ủy đều có xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện 

nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy, trong đó quy định cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, 

thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong hệ thống chính trị từng cấp; vai 

trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy ngày càng được nâng lên, tạo được mối quan 

hệ gắn bó, mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo công 

tác học tập, quán triệt để nâng cao nhận thức chính trị về quan điểm, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành 

động, tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập chỉ thị, nghị quyết đạt trên 98%. Trong triển 

khai, học tập, các cấp ủy luôn chú trọng việc kết hợp giữa tự nghiên cứu với trực 

tiếp nghe phổ biến, giữa học tập quán triệt với thảo luận. Bí thư cấp ủy trực tiếp 

truyền đạt, quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng 

viên; định hướng cán bộ, đảng viên viết thu hoạch sau học tập chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng. Đồng thời, chú trọng việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào chương trình 

hành động, kế hoạch của các cấp ủy để tổ chức thực hiện theo hướng đổi mới, đồng 

bộ, chất lượng, thiết thực. Năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị 

quyết của Đảng của cấp ủy các cấp có chuyển biến tích cực. Trên tinh thần chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết, bố trí nguồn lực phù hợp 

để thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động 
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ban hành các kế hoạch cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để 

tổ chức thực hiện. Đồng thời, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ 

chức thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. 

Tỉnh ủy và các cấp ủy quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 

(với 5.668 lượt cán bộ, đảng viên được học lý luận chính trị từ sơ cấp đến cao cấp), 

tổ chức 416 lớp cập nhật kiến thức mới cho đối tượng 3, 4 và 5 với trên 40.000 lượt 

cán bộ, đảng viên theo học  (theo Kế hoạch số 39-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)“Về chế độ bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”). Đặc biệt tỉnh 

đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ chủ chốt của tỉnh với 135 học viên (đối 

tượng là các đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và quy hoạch 

chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố). Từ đó, bản lĩnh chính trị của các tổ chức đảng, 

cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ sự vững vàng, kiên định, không dao động trước 

những vấn đề khó khăn, phức tạp, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đặc 

biệt, trong quá trình phát hiện và xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa 

phương, cơ quan, đơn vị, những vấn đề bất cập được dư luận quan tâm ; các tổ chức 

đảng, cán bộ, đảng viên đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, cách làm mềm 

dẻo, linh hoạt và quan tâm đến lợi ích của Nhân dân, được Nhân dân đồng tình ủng 

hộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

- Công tác tư tưởng: Công tác tư tưởng tiếp tục đổi mới nội dung và phương 

pháp, chủ động bám sát thực tiễn. Các cấp ủy chỉ đạo việc nắm chắc và dự báo sát 

đúng diễn biến tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận và tâm trạng xã hội. Kịp thời 

thông tin các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế  -  xã hội, 

quốc phòng  -  an ninh, chủ quyền biển, đảo; những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm được chỉ đạo xử lý và kịp thời định hướng thông 

tin, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân. 

Quan tâm đầu tư, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện 

thông tin đại chúng (báo, đài, cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử, lực 

lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội). Quan tâm 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng về phẩm chất đạo đức, 

bản lĩnh chính trị, năng lực tham mưu, kỹ năng tổ chức công việc. Tăng cường công 

tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn học, nghệ thuật, tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm các ngày lịch sử của đất nước, dân tộc, của Đảng và địa phương góp 
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phần định hướng tư tưởng và giáo dục thẩm mỹ, truyền thống, tuyên truyền chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, 

việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa cái đẹp, cái tốt trong xã hội, trong 

nội bộ Đảng. Công tác định hướng dư luận xã hội được các cấp ủy đặc biệt quan 

tâm, thực hiện tốt chế độ báo cáo dư luận xã hội và hội nghị giao ban công tác báo 

chí, văn hóa, văn nghệ hàng tháng; hội nghị báo cáo viên định kỳ.  

Việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc 

nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm và đạt hiệu quả bước đầu. Đã củng cố, 

kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 các cấp trong tỉnh (Ban Chỉ đạo về công tác đấu tranh 

phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn 

hóa. Nay là Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35). Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 

hành Chỉ thị“về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và 

Đề án“Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Intternet 

và mạng xã hội”. Kịp thời nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là những 

thông tin liên quan đến địa phương, tăng cường đưa các thông tin tích cực, phản ảnh 

các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể, các mô hình, điển hình 

tiên tiến, đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, góp phần bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng. 

 -  Công tác xây dựng Đảng về đạo đức: Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản 

cụ thể hóa và chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chính trị - 

xã hội trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung xây dựng Đảng về đạo 

đức. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 

XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với 

những cách làm hay, sáng tạo như phân tích 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong 

Nghị quyết Trung ương 4 thành 82 biểu hiện, giải thích rõ nội hàm của 82 biểu hiện 

để cán bộ, đảng viên dễ nhận diện và đấu tranh, khắc phục; tổ chức hội thi đề xuất 
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các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.v.v... 

Các cấp ủy trong tỉnh đều có xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện, đưa nội 

dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt lệ chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Nội dung 

kế hoạch học tập và làm theo Bác được xây dựng gắn với bản cam kết tu dưỡng, rèn 

luyện, phấn đấu hàng năm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang. Đồng thời, nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh được đưa vào chương trình giảng dạy ở các trường học của ngành giáo 

dục và đào tạo và lớp bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Đưa nội 

dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào 

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hàng năm.  

Xác định vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và 

người đứng đầu giữ yếu tố quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, 

Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 4842-QĐ/TU “về trách nhiệm của tập thể, cá 

nhân người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”, Quy định 

4495-QĐ/TU về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy 

viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người 

đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh” (cụ thể hóa Quy định số 08-QĐ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương). Tập trung chỉ đạo nêu cao tính gương mẫu trong tu 

dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo các cấp, người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị, qua đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác 

xây dựng Đảng về đạo đức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 

trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ 

năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 06 nhiệm vụ tập trung và 03 nhiệm 

vụ đột phá, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục có hiệu quả các biểu 

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 4242-QĐ/TU về “Quy định 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tỉnh Trà Vinh tham 

gia ý kiến, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, phát huy vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, 

rèn luyện đạo đức; giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm 

điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; 

giám sát cán bộ, đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy và thực hiện 

nghĩa vụ công dân nơi cư trú.  
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Tập trung chỉ đạo xây dựng đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ công 

dân và doanh nghiệp đối với đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhà 

nước; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng nền hành 

chính dân chủ, hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức ngày càng thực chất 

hơn.  

Từ những kết quả nêu trên, Dự thảo Báo cáo Chính trị khẳng định: Công tác 

xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là một 

trong những nguyên nhân của những thành tựu. Đồng thời, cũng xem công tác xây 

dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là một kinh nghiệm quan 

trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Tỉnh ủy và các cấp ủy trong 

nhiệm kỳ qua. 

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm năm tới (2021- 2025), công tác 

xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức cần chú trọng các 

giải pháp sau: 

(1). Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị: Nâng cao bản lĩnh chính trị, 

trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước 

hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu của từng đảng bộ, đến từng chi bộ 

cơ sở; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, giữ vững bản chất giai cấp 

công nhân, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Chú trọng nâng 

cao năng lực lãnh đạo, nhất là năng lực cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ 

trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa 

phương, đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính 

trị; bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận.  

 (2). Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng: Đổi mới mạnh mẽ nội dung 

và phương pháp công tác tư tưởng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tiễn 

cuộc sống, nắm chắc quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của 

Nhà nước để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức 

trong cán bộ, đảng viên và nhân dân theo phương châm “Nói và làm theo nghị 

quyết”, “Nói đi đôi với làm”. Tiếp tục đổi mới phương pháp nghiên cứu, học tập 

chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng thực chất, bảo đảm hiệu quả, phù 

hợp với từng đối tượng. Làm tốt công tác thông tin hai chiều, đáp ứng nhu cầu nắm 

thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân; chủ động nắm bắt và định hướng kịp thời 
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dư luận xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với các cơ quan báo chí, 

văn hóa, văn nghệ, các cơ quan thông tin đại chúng. Nâng cao hiệu quả công tác đấu 

tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, 

góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Quan tâm nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính 

trị, năng lực tham mưu, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đầu tư các trang thiết 

bị cho các cơ quan làm công tác tư tưởng của Đảng bộ. 

(3). Xây dựng đảng bộ vững mạnh về đạo đức: Tiếp tục thực hiện sâu rộng, 

thường xuyên, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thực hiện nghiêm các quy 

định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương, mỗi cán bộ, đảng viên, 

nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu 

trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần trách nhiệm trong công việc, tận tụy phục vụ nhân dân. Rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị gắn với chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đi đôi với tăng cường đấu tranh và khắc 

phục có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;. Coi trọng việc kiểm tra, giám sát trong Đảng, kết 

hợp với phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 

hội, của báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các quy 

định nêu gương xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm các quy định về những điều 

đảng viên không được làm, vi phạm các quy định về nêu gương của Trung ương, 

của tỉnh. Cổ vũ, biểu dương kịp thời các gương điển hình về đạo đức, tạo ảnh hưởng 

lan tỏa trong toàn Đảng bộ và ngoài xã hội. 

Công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và đạo đức trong năm năm 

tới là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đòi hỏi cần có sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, 

quyết liệt và kiên trì, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cấp ủy, tổ chức 

đảng các cấp và của cả hệ thống chính trị; tinh thần tự giác, tích cực, nghiêm túc, 

gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Góp phần xây 

dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân 

trong tỉnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Trà Vinh trở thành tỉnh 

phát triển trong nhóm đầu ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long./. 

 

 

 


