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HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Năm 2020 là năm diễn ra 
nhiều sự kiện quan trọng, 
là năm tổ chức Đại hội Đảng 

các cấp tiến tới Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
- đây là đợt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng trong toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ta. Với công 
tác chuẩn bị chu đáo, chất lượng, 
hiệu quả đến nay, Đảng bộ 
Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ 
chức thành công Đại hội Đảng 
các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 
2020 - 2023 và Đại hội Đảng bộ Sở 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Để rõ hơn về công tác tổ 
chức, triển khai các nhiệm vụ 
hướng tới Đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong số 
này, Ban Biên tập Bản tin Tư pháp         
Bắc Kạn đã có buổi trao đổi, phỏng 
vấn đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - 
Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn.

PV: Thưa đồng chí, với 
cương vị là người đứng đầu đơn 
vị, đồng chí đã có những chỉ đạo 
như thế nào trong việc tổ chức 
Đại hội các chi bộ trực thuộc 
nhiệm kỳ 2020 - 2023 và Đại hội 
Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 
2020 - 2025?

Đ/c Hồ Thị Kim Ngân:
Xác định việc tổ chức Đại hội 

các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 
2020 - 2023 và Đại hội Đảng bộ 
Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 
là nhiệm vụ lớn, trọng tâm của 
toàn Đảng bộ Sở Tư pháp trong 
năm 2020; vì thế, tôi và các đồng 
chí trong Đảng ủy đã lãnh đạo, 
chỉ đạo sát sao việc triển khai 
thực hiện, trong đó, công tác 
chuẩn bị và tổ chức Đại hội được 
thực hiện theo phương châm kế 
thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo 
và phát triển; phát huy dân chủ 
đi đôi với giữ vững nguyên tắc, 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi 
trọng chất lượng, hiệu quả, đề 
cao trách nhiệm của các cấp ủy; 
bảo đảm hiệu quả, an toàn, thiết 
thực, không phô trương hình 
thức, kiên quyết chống lãng phí, 
tiêu cực. 

Để sớm tổ chức Đại hội 
các chi bộ trực thuộc, Ban Chấp 
hành Đảng uỷ Sở đã họp để 
triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW 
ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị 
về Đại hội đảng bộ các cấp tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch 
số 57-KH/ĐU của Đảng ủy 

Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về tổ chức 
Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở 
tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; trên cơ 
sở đó, ngày 15/10/2019 Đảng uỷ 
Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch 
số 64-KH/ĐU về tổ chức Đại hội 
các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 
và Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đó 
công tác tổ chức Đại hội đã được 
chuẩn bị rất chu đáo, có phân 
công công việc cụ thể, đồng thời 
được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo 
sát sao cùng với sự quyết tâm 
cao của các chi bộ, trước kỳ nghỉ 
tết Nguyên đán, 04 chi bộ trực 
thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã 
tổ chức thành công Đại hội 
nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Về tổ chức Đại hội Đảng bộ 
Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
Đảng uỷ Sở đã sớm ban hành 
quyết định thành lập các tổ giúp 
việc: Tổ nhân sự, Tổ văn kiện, 
Tổ tuyên truyền, Tổ phục vụ nhằm 
chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ 
chức Đại hội Đảng bộ. Trên cơ sở 
đó, các tổ giúp việc đã họp bàn, 
phân công công việc cho từng 
thành viên trong tổ chức thực 
hiện, đảm bảo mọi công việc 
được triển khai hiệu quả, có sự 
phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ 
phận và tiến độ thời gian.

Cho đến thời điểm hiện 
tại, Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức 
thành công tốt đẹp; đảng viên 

TRAO ĐỔI, PHỎNG VẤN ĐỒNG CHÍ HỒ THỊ KIM NGÂN - BÍ THƯ ĐẢNG UỶ,          
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI 
CÁC NHIỆM VỤ HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025
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và quần chúng trong toàn Đảng 
bộ tập trung bước sang thực 
hiện nhiệm vụ mới là tổ chức 
thực hiện Nghị quyết của Đại hội 
Đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 
2020 - 2025.

PV: Theo đồng chí, những 
yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với 
cấp ủy trong việc xây dựng văn 
kiện và đề án nhân sự Đại hội 
các chi bộ và Đại hội Đảng bộ  
Sở Tư pháp?

Đ/c Hồ Thị Kim Ngân:
Đại hội Đảng các cấp có 

nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết 
quả thực hiện nghị quyết đại hội 
của Đảng trong nhiệm kỳ, đề ra 
phương hướng, mục tiêu, nhiệm 
vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo 
các mặt công tác trong nhiệm kỳ 
tiếp theo và bầu cấp ủy khóa mới - 
cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ 
giữa hai kỳ đại hội, bầu cử đại biểu 
dự đại hội cấp trên. Vì thế, trong 
các nhiệm vụ, cấp ủy các chi bộ 
và Đảng uỷ Sở cần tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị 
xây dựng văn kiện và đề án nhân 
sự Đại hội, chú trọng thực hiện 
những công việc như sau:

Một là, việc xây dựng báo 
cáo chính trị - văn kiện trung 
tâm của mỗi Đại hội, phải bảo 
đảm ngắn gọn, xúc tích và có 
tính khái quát cao, bố cục khoa 
học, hợp lý, phản ánh bao quát 
những kết quả đạt được trên 
tất cả các lĩnh vực xác định rõ 
nguyên nhân, hạn chế, bài học 
kinh nghiệm, đề ra các giải pháp 
trọng tâm và phương hướng cơ 
bản, thể hiện quyết tâm chính trị 
của toàn Đảng bộ trong nhiệm 
kỳ tới và những năm tiếp theo. 
Quá trình xây dựng báo cáo phải 
bám sát các quan điểm, đường 
lối, định hướng lớn của Đảng 
và tình hình thực tế để đánh 
giá, xác định mục tiêu, phương 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết 
thực, khả thi, hiệu quả để thực 
hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 
và với tầm nhìn xa hơn. 

Đồng thời, đánh giá nghiêm túc 
việc thực hiện các nghị quyết, 
chỉ thị, quy định của Trung ương 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị, 
xây dựng đội ngũ cán bộ; việc 
học tập, làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
và trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên. Báo cáo kiểm 
điểm của cấp ủy phải nhìn thẳng 
vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh 
giá đúng sự thật, chỉ ra những 
ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, 
đề cao tự phê bình và phê bình, 
không nể nang, né tránh; cần 
gắn với trách nhiệm cá nhân, 
làm rõ mức độ khắc phục, sửa 
chữa những khuyết điểm, yếu 
kém trên các lĩnh vực, là cơ sở 
để đánh giá cấp ủy viên trong 
nhiệm kỳ và góp phần quan 
trọng cho việc chuẩn bị nhân sự 
khóa mới. 

Hai là, trong công tác chuẩn 
bị nhân sự cấp ủy khoá mới, trên 
cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, quy định, 
quy chế của Trung ương, cấp ủy 
cần chủ động cụ thể hóa, hoàn 
thiện các văn bản về công tác 
nhân sự cấp ủy cho phù hợp 
với điều kiện, đặc thù của chi bộ 
và Đảng bộ. Tiến hành rà soát, 
bổ sung, hoàn thiện, nâng cao 
chất lượng quy hoạch cấp ủy 
làm cơ sở quan trọng để xây 
dựng phương án nhân sự đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị 
trong tình hình mới. Việc chuẩn 
bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ 
sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều 
kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị 
và khả năng đáp ứng của cán bộ. 
Đồng thời, cần chú trọng phát 
hiện, giới thiệu những nhân tố 

mới có đức, có tài, có uy tín, có 
triển vọng; kết hợp chặt chẽ, 
hiệu quả giữa việc nâng cao 
chất lượng cấp ủy với bảo đảm 
cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ cán bộ 
trẻ, cán bộ nữ. Công tác nhân sự 
cần tiến hành từng bước, từng 
việc, chắc chắn, thận trọng, chặt 
chẽ, đúng quy trình, bảo đảm 
dân chủ, khách quan, công khai, 
minh bạch nhưng phải thật sự 
đúng người, đúng việc. Cần tăng 
cường kiểm soát công tác cán 
bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy. 
Nghiêm cấm mọi biểu hiện vi 
phạm nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Kiên quyết không để lọt vào 
cấp ủy khóa mới những người có 
tham vọng quyền lực, chạy chức, 
chạy quyền, chạy phiếu bầu, 
chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi 
ích nhóm, suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, 
quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, 
trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói 
không đi đôi với làm. 

PV: Đồng chí cho biết cụ thể 
việc tổ chức tham gia đóng góp ý 
kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 
các cấp cần được tổ chức thực hiện 
như thế nào?

Đ/c Hồ Thị Kim Ngân:
Trong quá trình xây dựng 

dự thảo báo cáo, các văn kiện 
phải phát huy dân chủ, tập hợp 
được trí tuệ của các cấp ủy, tổ 
chức đảng trực thuộc; trân trọng 
tiếp thu những ý kiến góp ý trách 
nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, 
coi trọng lấy ý kiến thông qua 
hội nghị, hội thảo, phương tiện 
thông tin đại chúng và các diễn 
đàn khác phù hợp với từng đối 
tượng, tạo sự thống nhất giữa 
ý Đảng với lòng dân.

Việc thảo luận, đóng góp 
ý kiến vào dự thảo các văn kiện 
của Đại hội cấp trên trực tiếp 
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và Đại hội XIII của Đảng cần tạo 
thành đợt sinh hoạt chính trị sâu 
rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ 
của các cấp, các ngành, của cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp 
Nhân dân. Việc tổ chức lấy ý kiến 
phải thiết thực, hiệu quả, tránh 
hình thức, có cách làm phù hợp 
để tiếp thu được nhiều ý kiến có 
chất lượng.

Đảng ủy Sở Tư pháp đã chỉ 
đạo các chi bộ trực thuộc và các 
tổ chức công đoàn, chi đoàn Sở 
triển khai đến toàn thể đảng viên,
quần chúng, đoàn viên tham gia 
đóng góp ý kiến cho dự thảo các 
văn kiện Đại hội Đảng các cấp (cụ 
thể như: Dự thảo các văn kiện 
Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp, 
dự thảo báo cáo chính trị Đại hội
Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, 
Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn và văn 
kiện trình Đại hội XIII của Đảng) 
đảm bảo thực hiện nghiêm túc, 
với tinh thần trách nhiệm cao, 
các ý kiến góp ý đều chỉ rõ cơ sở 
lý luận và thực tiễn của việc 
đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung.

PV: Sở Tư pháp đã thực hiện 
như thế nào trong việc tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền và 
triển khai các phong trào thi đua 
nhằm hướng tới Đại hội Đảng 
các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 
thưa đồng chí? 

Đ/c Hồ Thị Kim Ngân:
Công tác thông tin, tuyên 

truyền về đại hội Đảng các cấp 
nói chung và Đại hội các chi bộ 
trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2023 
và Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm 
vụ quan trọng, xuyên suốt cả quá 
trình từ khâu chuẩn bị, đến khâu 
tổ chức Đại hội và tổ chức triển 
khai thực hiện nghị quyết Đại 
hội, qua đó, giúp quần chúng, 
đảng viên nhận thức được sâu 

sắc hơn về kết quả đạt được của 
Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, 
những quan điểm, chủ trương, 
định hướng trong nhiệm kỳ 
tới; ngày 27/11/2019, Đảng bộ 
Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch 
số 86-KH/ĐU về tuyên truyền  
Đại hội Đảng các cấp tiến tới          
Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 
2020 - 2023 và Đảng bộ Sở Tư pháp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đó 
đã xác định nội dung, thời gian, 
các biện pháp tuyên truyền và 
phân công trách nhiệm thực hiện 
cụ thể. 

Việc thông tin, tuyên truyền 
hướng tới Đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 được 
Đảng bộ Sở Tư pháp triển khai 
bằng nhiều hình thức đa dạng 
như: Thông qua hội nghị quán triệt; 
tuyên truyền; xin ý kiến, đóng góp 
về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 
các cấp; sinh hoạt chuyên đề; 
hội thi; tuyên truyền trên Bản tin 
tư pháp và Cổng Thông tin điện tử 
Sở Tư pháp...

Về triển khai các phong 
trào thi đua: Hoà chung không 
khí thi đua của cả nước hướng 
tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 và Đại hội thi đua 
yêu nước các cấp, Sở Tư pháp 
đã phát động đến toàn thể 
công chức, viên chức và người 
lao động trong cơ quan, đơn vị 
hưởng ứng phong trào thi đua 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
trên tất cả các lĩnh vực, lập thành 
tích chào mừng Đại hội Đảng 
các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 
Đại hội thi đua yêu nước các cấp. 
Cụ thể, Sở Tư pháp đã ban hành 
Kế hoạch số 503/KH-STP ngày 
25/12/2019 về phát động phong 
trào thi đua lập thành tích chào
mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, 
chào mừng Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng 
tới Đại hội toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, Đại hội thi đua 
yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, 
Đại hội thi đua yêu nước ngành 
Tư pháp lần thứ V, tiến tới Đại hội 
thi đua yêu nước toàn quốc 
lần thứ X, chào mừng kỷ niệm 
75 năm Ngày truyền thống 
Ngành Tư pháp Việt Nam 
(28/8/1945 - 28/8/2020). 

Trên cơ sở các nội dung 
của Kế hoạch phát động phong 
trào thi đua, Sở đã thường xuyên 
quán triệt, chỉ đạo các đơn vị 
thuộc ngành tổ chức triển khai, 
đồng thời tập trung bám sát các 
nhiệm vụ trong Kế hoạch công 
tác năm để thực hiện, phấn đấu 
hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo 
Kế hoạch đã đề ra. Để ghi nhận 
những kết quả, thành tích đạt 
được, Sở Tư pháp vinh dự là 01 
trong 22 tập thể được Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng Bằng khen đã 
có thành tích xuất sắc trong 
đợt thi đua lập thành tích chào 
mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2020) và 
120 năm Ngày thành lập tỉnh 
Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2020).

PV: Xin trân trọng cảm ơn 
đồng chí! Kính chúc đồng chí sức 
khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Chúc Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp 
tục phát huy những thành tích đã 
đạt được trên tất cả các lĩnh vực 
công tác của Ngành trong nhiệm 
kỳ vừa qua; phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ chính trị 
được giao trong nhiệm kỳ mới 
2020 - 2025, ngày càng khẳng 
định vị trí và nâng tầm vị thế của 
Ngành Tư pháp tại địa phương./.
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Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn dành sự quan tâm 
chăm lo đặc biệt tới công 

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Trong bản Di chúc lần viết khởi 
thảo ngày 15/5/1965, Người 
căn dặn: “Trong Đảng thực hành 
dân chủ rộng rãi, thường xuyên 
và nghiêm chỉnh tự phê bình và 
phê bình là cách tốt nhất để củng 
cố và phát triển sự đoàn kết và 
thống nhất của Đảng”(1) .

Thường xuyên, nghiêm 
chỉnh tự phê bình và phê bình - 
sự nhất quán trong tư tưởng 
về xây dựng Đảng của Chủ tịch           
Hồ Chí Minh

Tự phê bình và phê bình là 
nhu cầu tất yếu của mỗi tổ chức 
đảng và đảng viên, song để phát 
huy được tác dụng, hiệu quả 
việc tự phê bình và phê bình, 
đòi hỏi phải thực hành một cách 
thường xuyên, nghiêm túc; nếu 
không thực hành thường xuyên, 
nghiêm túc sẽ không “trị được 
bệnh” trong mỗi cán bộ, đảng viên 
và tổ chức đảng. 

Các nhà sáng lập chủ nghĩa 
Mác - Lênin khẳng định, tự phê bình 
và phê bình là rất cần thiết cho 
hoạt động và sự phát triển của 
đảng cách mạng chân chính. 
Ph.Ăngghen cho rằng, việc đảng 
tự phê bình hoạt động của mình 
là việc tuyệt đối cần thiết và bằng 
cách đó, đảng học được cách hoạt 
động tốt hơn. V.I.Lênin coi tự phê bình 
và phê bình là quy luật phát triển 

của đảng cách mạng trong quá 
trình lãnh đạo, đồng thời chỉ rõ: 
Nếu một đảng nào không dám nói 
thật bệnh tật của mình ra, không 
dám chẩn đoán bệnh một cách 
thẳng tay và tìm phương cứu chữa 
bệnh đó, thì đảng đó sẽ không 
xứng đáng được người ta tôn trọng.

Trong  Di chúc,  Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chỉ rõ, cùng với việc 
thực hành dân chủ trong Đảng thì 
“tự phê bình và phê bình là cách 
tốt nhất” để củng cố và phát triển 
sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, 
góp phần xây dựng Đảng thành 
một khối thống nhất, vững mạnh 
về tư tưởng, chính trị và tổ chức; 
không ngừng nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ cách mạng 
vẻ vang mà Nhân dân giao phó. 
Bên cạnh đó, đội ngũ đảng viên 
của Đảng phần đông xuất thân 
từ nông dân và nhiều giai tầng            
khác nhau, mang những đặc điểm 
tư tưởng, tâm lý, lối sống khác 
nhau, dễ nảy sinh những mâu 
thuẫn trong Đảng. Tuy đó không 
phải là mâu thuẫn đối kháng, 
nhưng là nguy cơ gây mất đoàn 
kết, không tập trung, thống nhất 
được tư tưởng, trí tuệ trong Đảng. 
Mặt khác, Đảng ta là đảng cầm 
quyền “là lực lượng lãnh đạo Nhà 
nước và xã hội”, đảng viên có chức, 
có quyền nếu không nghiêm 
chỉnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 
cách mạng rất dễ nảy sinh những 
biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, 

tư tưởng cơ hội, thực dụng, độc 
đoán, chuyên quyền, gia trưởng, 
quan liêu, xa rời quần chúng… 
Vì vậy, cần tiến hành tự phê bình 
và phê bình ráo riết, thường 
xuyên. Tự phê bình và phê bình 
là vũ khí cần thiết và sắc bén giúp 
mỗi cán bộ, đảng viên sửa chữa 
sai lầm và phát triển ưu điểm, làm 
cho phần tốt ở trong mỗi người 
nảy nở, phát triển và phần xấu bị 
mất dần đi. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chỉ rõ: “Một Đảng có gan thừa nhận 
khuyết điểm của mình, vạch rõ 
những cái đó, vì đâu mà có khuyết 
điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra 
khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi 
cách để sửa chữa khuyết điểm đó. 
Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh 
dạn, chắc chắn, chân chính”(2). 
Như vậy, tự phê bình và phê bình 
trong Di chúc của Người không 
những là vũ khí sắc bén trong xây 
dựng tổ chức mà còn được nâng 
lên tầm nghệ thuật trong công tác 
xây dựng Đảng, đồng thời chứa 
đựng tư tưởng nhân văn sâu sắc: 
Tự phê bình và phê bình để 
hướng mỗi cán bộ, đảng viên và 
tổ chức đảng tới giá trị hoàn mỹ, 
“làm cho phần tốt ở trong mỗi con 
người nảy nở như hoa mùa xuân”(3).

Để tự phê bình và phê bình 
thực sự phát huy tác dụng và đạt 
hiệu quả cao, mỗi cán bộ, đảng viên 
và tổ chức đảng phải thực hành 
thường xuyên, nghiêm chỉnh. 
Từng cán bộ, đảng viên phải xem
tự phê bình và phê bình như soi gương, 

THƯỜNG XUYÊN, NGHIÊM CHỈNH TỰ PHÊ BÌNH 
VÀ PHÊ BÌNH TRONG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG 

THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

4



rửa mặt mỗi ngày để làm cho 
sạch sẽ cơ thể; để phát triển 
điều hay, sửa đổi khuyết điểm 
của mình. Mỗi cán bộ, đảng viên 
tốt hay xấu đều ảnh hưởng rất 
lớn đến quần chúng Nhân dân, 
đến danh dự và uy tín của Đảng. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: 
“Đảng viên và cán bộ cũng là 
người. Ai cũng có tính tốt và tính 
xấu. Song đã hiểu biết, đã tình 
nguyện vào một Đảng vì dân, vì 
nước, đã là một người cách mạng 
thì phải cố gắng phát triển những 
tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. 
Vì tính xấu của một người thường 
chỉ có hại cho người đó; còn tính 
xấu của một đảng viên, một cán bộ, sẽ 
có hại đến Đảng, có hại đến Nhân 
dân”(4). Do vậy, cán bộ, đảng viên 
mỗi ngày phải thiết thực kiểm điểm, 
tiến hành tự phê bình mình cũng 
như phê bình người khác một 
cách triệt để, thật thà, không nể 
nang, không thêm bớt; khi thực 
hành tự phê bình và phê bình 
không phải chỉ vạch ra khuyết 
điểm mà phải nêu cả ưu điểm; 
nêu ưu điểm trước, vạch khuyết 
điểm sau. Điều này biểu hiện rõ 
tính nhân văn và tính khoa học 
- nét đặc sắc trong quan niệm 
về tự phê bình và phê bình của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tính nhân văn 
trong tự phê bình và phê bình 
chính là việc nêu ưu điểm, vạch 
khuyết điểm của mình trước và 
nêu ưu điểm, vạch khuyết điểm 
của đồng chí mình sau; một mặt 
là để sửa chữa cho nhau, đồng 
thời để khuyến khích nhau, 
“bắt chước” nhau, cùng tiến bộ. 
Người có ưu điểm thì phải cố 
gắng phát huy, vươn lên không 
ngừng; người có khuyết điểm, 
bị phê bình thì phải vui lòng 
nhận rõ để sửa chữa. Tự phê bình 

và phê bình sẽ không gây nản chí 
hoặc oán ghét, mục đích nhằm 
gột rửa những thói hư tật xấu, 
góp phần tăng cường, phát triển 
sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng, vì sự tiến bộ của tổ chức 
và mỗi cá nhân. Tư tưởng này 
thể hiện rõ tính dân chủ, nhân 
văn, nhân đạo, đề cao yếu tố con 
người của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong thực hành tự phê bình 
và phê bình phải có thái độ kiên 
quyết không khoan nhượng. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: 
“Tự phê bình và sửa chữa có khi 
dễ, nhưng có khi cũng khó khăn, 
đau đớn vì tự ái, vì thói quen, hoặc 
vì nguyên nhân khác. Đó là một 
cuộc đấu tranh. Vì vậy, ta phải 
tự phê bình ráo riết, và phải lấy lòng           
thân ái, lấy lòng thành thật, mà 
ráo riết phê bình đồng chí mình. 
Hai việc đó phải đi đôi với nhau”(5). 
Tự phê bình và phê bình phải 
đúng mức, thật thà không nể 
nang, không thêm bớt, không 
hình thức, hời hợt, quanh co, 
chiếu lệ... Trên thực tế những cán 
bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, 
tham ô, tham nhũng, hủ hóa, vi 
phạm tư cách đảng viên… có 
nguyên nhân chính là do không 
thường xuyên, nghiêm chỉnh 
tự phê bình và tiếp thu phê bình. 
Người đã cảnh báo, nếu không 
kiên quyết sửa chữa khuyết điểm 
của chúng ta thì cũng như giấu 
giếm bệnh tật trong mình, không 
dám uống thuốc để bệnh ngày 
càng nặng thêm, nguy hiểm đến 
tính mạng. Phát hiện càng sớm, 
điều trị bệnh càng chóng khỏi; để 
bệnh nặng rất khó chữa, thậm chí 
có khi không chữa được. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 
chỉ rõ một số biểu hiện chưa 
đúng trong tự phê bình và phê bình, 

đó là: “Vẫn có một số ít đảng viên 
bị  chủ nghĩa cá nhân  trói buộc 
mà trở nên kiêu ngạo, công thần, 
tự cao tự đại. Họ phê bình người 
khác mà không muốn người khác 
phê bình họ; không tự phê bình 
hoặc tự phê bình một cách không 
thật thà, nghiêm chỉnh. Họ sợ 
tự phê bình thì sẽ mất thể diện, 
mất uy tín. Họ không lắng nghe 
ý kiến của quần chúng. Họ xem 
khinh những cán bộ ngoài đảng. 
Họ không biết rằng: Có hoạt 
động thì khó mà hoàn toàn tránh 
khỏi sai lầm. Chúng ta không sợ 
sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà 
không quyết tâm sửa chữa. Muốn 
sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng 
nghe quần chúng phê bình và thật 
thà tự phê bình. Không chịu nghe 
phê bình và không tự phê bình thì 
nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu 
và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ 
rơi”(6). Người kiên quyết đấu tranh 
với những nhận thức sai lầm 
của cán bộ, đảng viên khi xem 
tự phê bình và phê bình là dẫn 
đến việc vạch ra cái xấu, cái yếu 
kém và vì vậy sẽ làm mất thanh 
danh của Đảng, của cán bộ, để 
địch lợi dụng chia rẽ, phá hoại 
mối đoàn kết trong nội bộ Đảng 
cũng như giữa Đảng với Nhân dân. 
Hoặc có tự phê bình và phê bình 
nhưng che giấu khuyết điểm, báo 
cáo sai sự thật, thủ tiêu đấu tranh, 
đóng góp cho nhau theo kiểu 
hình thức chiếu lệ, dĩ hòa vi quý; 
dùng phê bình để công kích, nói 
xấu, bôi nhọ hay hạ bệ lẫn nhau. 
Tất cả những hiện tượng trên 
là biểu hiện sự nhận thức chưa 
đúng bản chất của nguyên tắc 
tự phê bình và phê bình trong công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
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Thực hiện thường xuyên, 
nghiêm chỉnh tự phê bình và 
phê bình trong Đảng theo Di chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Tư tưởng thường xuyên, 
nghiêm chỉnh tự phê bình và 
phê bình thể hiện trong Di chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản 
quý báu đã được Đảng ta quán 
triệt và vận dụng linh hoạt qua 
các thời kỳ cách mạng. Tư tưởng 
đó luôn có ý nghĩa, giá trị sâu sắc 
với công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng trong giai đoạn hiện nay. 
Vì vậy, để thực hành có hiệu quả
nguyên tắc tự phê bình và phê bình, 
mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng 
viên cần thực hiện tốt một số nội 
dung sau:

Một là, thường xuyên nâng 
cao nhận thức, đề cao trách nhiệm 
tự phê bình và phê bình của các 
cấp ủy Đảng: Đây là cơ sở quan 
trọng để các cấp ủy Đảng luôn coi 
trọng và thường xuyên, nghiêm 
chỉnh thực hành tự phê bình và 
phê bình. Tự phê bình và phê bình 
chỉ có thể đem lại hiệu quả thiết 
thực khi cấp ủy Đảng các cấp có 
nhận thức đúng và thường xuyên 
tổ chức thực hiện nghiêm túc 
ở cấp mình. Nhận thức không 
đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng 
của nguyên tắc tự phê bình và 
phê bình sẽ dẫn tới việc thực 
hành tự phê bình và phê bình 
không thường xuyên, nghiêm 
chỉnh, thậm chí buông lỏng, coi 
nhẹ hoặc hình thức, qua loa, 
chiếu lệ… Để có nhận thức đúng, 
bảo đảm tự phê bình và phê bình 
được tiến hành thường xuyên, 
nghiêm chỉnh, có chất lượng 
thì cấp ủy Đảng cần quán triệt 
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên 
nắm vững nội dung nguyên tắc 
tự phê bình và phê bình, hiểu rõ 

lý do, mục đích, đối tượng, 
phương pháp, thái độ tự phê bình và 
phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Bên cạnh đó, cần thực hành 
dân chủ rộng rãi; thường xuyên 
thực hành tự phê bình và phê bình; 
kịp thời ngăn chặn và kiên quyết 
xử lý nghiêm những hiện tượng 
trù dập, trả thù của cán bộ cấp 
trên đối với đảng viên cấp dưới, 
hoặc lợi dụng phê bình để bôi 
nhọ, hạ thấp uy tín của cán bộ, 
gây chia rẽ nội bộ, làm suy yếu tổ chức 
Đảng và suy giảm chất lượng 
cán bộ, đảng viên.

Hai là, thường xuyên, nghiêm 
chỉnh thực hiện hiệu quả nguyên 
tắc tự phê bình và phê bình trong 
sinh hoạt Đảng: Mỗi tổ chức Đảng 
và mọi cán bộ, đảng viên cần coi 
tự phê bình và phê bình là chế độ 
thường xuyên, cần nghiêm chỉnh 
thực hành như việc rửa mặt mỗi 
ngày. Thường xuyên, nghiêm chỉnh 
thực hiện nền nếp, hiệu quả 
chế độ sinh hoạt tự phê bình và 
phê bình trong Đảng nhằm nâng 
cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức cách mạng; kịp thời phát 
hiện, cảnh tỉnh, ngăn chặn những 
cán bộ, đảng viên có khuyết điểm. 
Mỗi cấp ủy Đảng cần tổ chức tiến 
hành tự phê bình và phê bình 
thường xuyên, nghiêm túc, chặt 
chẽ, tránh những biểu hiện qua loa, 
đại khái, mang tính chiếu lệ, hình 
thức. Trong sinh hoạt tự phê bình 
và phê bình cần khắc phục những 
biểu hiện độc đoán, gia trưởng, 
hữu khuynh, dĩ hòa vi quý, né 
tránh hoặc bao che khuyết điểm. 
Để việc tự phê bình và phê bình 
đạt hiệu quả cần kết hợp chặt chẽ 
giữa công tác tư tưởng và công 
tác tổ chức, phát huy dân chủ, đề 
cao trách nhiệm và tính tự giác 
của mỗi cán bộ, đảng viên trong 

quá trình thực hành tự phê bình 
và phê bình. Phải kết hợp chặt 
chẽ nguyên tắc tự phê bình và 
phê bình với nguyên tắc tập trung 
dân chủ và nguyên tắc tập thể 
lãnh đạo, cá nhân phụ trách nhằm 
nâng cao tính chiến đấu, tính giáo 
dục trong sinh hoạt đảng. Đây là 
vấn đề tạo dựng môi trường, điều 
kiện thuận lợi để thực hiện tốt 
việc tự phê bình và phê bình.

Ba là, thường xuyên phát huy 
vai trò tiền phong gương mẫu 
của người đứng đầu, cấp ủy viên 
và trách nhiệm của các tổ chức 
quần chúng trong thực hành tự phê bình 
và phê bình: Phát huy vai trò 
gương mẫu của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, nhất là cấp ủy viên và 
người đứng đầu trong thực hành 
tự phê bình và phê bình có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng. Tự phê bình 
và phê bình trong các tổ chức 
Đảng cần tiến hành từ trên xuống 
dưới, từ trong ra ngoài, từ cấp ủy, 
người đứng đầu đến cán bộ, đảng 
viên. Cấp trên phải gương mẫu 
kiểm điểm trước để cấp dưới noi 
theo; tập thể kiểm điểm trước, cá 
nhân kiểm điểm sau; cấp ủy viên 
và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo 
kiểm điểm trước, đảng viên kiểm 
điểm sau; cấp trên phải gương 
mẫu tự phê bình trước cấp dưới; 
cấp dưới phải mạnh dạn phê bình 
cấp trên; tổ chức Đảng và đảng 
viên phải lắng nghe ý kiến phê 
bình của quần chúng. Định kỳ 
phải tổ chức cho quần chúng
tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, 
đảng viên và tổ chức Đảng. 
Những ý kiến đúng phải được 
tiếp thu và kiên quyết sửa chữa, 
những ý kiến chưa đúng phải giải 
thích cho quần chúng hiểu. Bí thư 
cấp uỷ và thủ trưởng đơn vị cần phải 
tiên phong, gương mẫu, dám 
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tự phê bình, dám nhận khuyết 
điểm trước tập thể, trước cấp trên, 
cấp dưới và đồng cấp; thật sự 
tạo ra không khí cởi mở, khuyến 
khích, động viên mọi cán bộ, 
đảng viên, quần chúng mạnh dạn 
tự phê bình và phê bình.

Bên cạnh đó, cần phát huy 
vai trò của các tổ chức quần chúng 
trong cơ quan, đơn vị tham gia 
phê bình tổ chức Đảng, cán bộ, 
đảng viên. Mọi hoạt động của tổ 
chức cơ sở Đảng đều được quần 
chúng nắm bắt, giám sát. Thực tế 
đã chứng minh, chỉ khi nào thực 
hiện tốt việc quần chúng tham 
gia giám sát, phê bình thì tổ chức 
Đảng ở nơi đó sẽ luôn trong sạch 
vững mạnh, năng lực lãnh đạo 
được nâng cao, kịp thời phát hiện 
sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, 
đảng viên, góp phần tích cực vào 
việc chống lại bệnh quan liêu, 
tham nhũng, chuyên quyền, độc 
đoán của cán bộ, củng cố được 
niềm tin của quần chúng đối với 
cán bộ, đảng viên và cấp ủy Đảng. 
Vì vậy, cấp ủy Đảng cơ sở phải xây 
dựng quy chế chặt chẽ, xác định 
nội dung, hình thức thích hợp 
để quần chúng tham gia thực 
hiện phê bình có hiệu quả. Đồng 
thời, cấp ủy Đảng cần có thái độ
chân thành tiếp thu ý kiến phê bình 
của quần chúng và công khai, 
kịp thời thông báo kết quả 
xử lý, kế hoạch, biện pháp sửa 
chữa khuyết điểm của cán bộ, 
đảng viên trước quần chúng. 
Sử dụng khéo léo các phương 
pháp động viên, khuyến khích 
quần chúng tham gia phê bình 
rộng rãi có chất lượng, đúng 
hướng. Nghiêm cấm và kiên quyết 
xử lý các trường hợp trù dập, ức hiếp 
người phê bình.

Bốn là, gắn tự phê bình và 
phê bình với công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật của Đảng: Tự phê bình 

và phê bình cần kết hợp chặt 
chẽ với công tác kiểm tra, giám 
sát, kỷ luật của Đảng. Đây là một 
khâu của công tác kiểm tra, giám 
sát; một trong những phương 
pháp cơ bản khi tiến hành kiểm 
tra, giám sát. Tự phê bình và phê bình 
tốt sẽ góp phần nâng cao chất 
lượng, hiệu quả của công tác 
kiểm tra, giám sát. Ngược lại, 
không làm tốt tự phê bình và 
phê bình thì công tác kiểm tra, 
giám sát sẽ mang tính hình thức, 
không mang lại hiệu quả thiết 
thực. Thực tiễn ở nhiều tổ chức 
Đảng cho thấy, kết quả và chất 
lượng các cuộc kiểm tra, nhất là 
kiểm tra đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm phụ thuộc rất nhiều 
vào việc tự phê bình và phê bình 
của đảng viên. Nếu thực hiện 
tự phê bình và phê bình nghiêm 
túc sẽ giúp tổ chức Đảng và Ủy ban 
kiểm tra các cấp có cơ sở, căn cứ 
để đưa ra những kết luận chính xác, 
đúng người, đúng tội.

Các cấp ủy Đảng cần xác 
định rõ kế hoạch, biện pháp, thời 
gian cụ thể để kiểm tra, giám 
sát cán bộ, đảng viên. Qua đó, 
kịp thời động viên, biểu dương 
những cán bộ, đảng viên có tinh 
thần phấn đấu tốt; chấn chỉnh, 
giúp đỡ những cán bộ, đảng viên 
chưa tốt, giúp đỡ họ sửa chữa 
sai lầm, khuyết điểm và định 
kỳ thông báo kết quả phấn đấu 
tiến bộ trước tập thể. Đồng thời, 
kết hợp chặt chẽ công tác kiểm 
tra, giám sát với kỷ luật Đảng. 
Đây là biện pháp nhằm tăng cường 
sức mạnh của công tác kiểm tra, 
giám sát và làm cho việc thực hiện 
tự phê bình và phê bình hiệu quả hơn. 
Trong quá trình kiểm tra, giám sát 
nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm 
cần phải căn cứ vào mức độ mà 
đưa ra hình thức kỷ luật, bảo đảm 

chặt chẽ và nghiêm minh. Việc 
tiến hành xử lý, kỷ luật phải được 
thực hiện đúng quy trình, thủ tục, 
nguyên tắc theo Điều lệ Đảng. 
Kiên quyết xử lý đúng người, 
đúng tội, không bao che hoặc 
làm qua loa, đại khái ảnh hưởng 
đến uy tín của Đảng.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, bản 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vẫn còn nguyên tính thời sự và là 
kim chỉ nam, định hướng cho công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Thường xuyên, nghiêm chỉnh nêu 
cao tinh thần đấu tranh tự phê bình 
và phê bình trong Đảng theo tư tưởng
Hồ Chí Minh vừa là vấn đề cấp bách, 
vừa là nhiệm vụ lâu dài, thường 
xuyên của Đảng, là vũ khí sắc bén 
để xây dựng Đảng và giáo dục, 
rèn luyện cán bộ, đảng viên, góp 
phần ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ 
suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong Đảng hiện 
nay, đưa sự nghiệp đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước đến thành công, để hiện 
thực hóa mong muốn của Người: 
“Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết 
phấn đấu, xây dựng một nước Việt 
Nam hoà bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng thế giới”(7)./.

        BBT (Sưu tầm) 
Nguồn: Tạp chí Cộng sản

Ghi chú:
(1),(3),(7) Hồ Chí Minh, Toàn tập, 

tập 15, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.611, 
tr.672, tr.614.

(2),(4),(5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, 
tập 5, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.301, 
tr.294, tr.279.

(6) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, 
Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.290.
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Ngày 26/5/2015, Đảng bộ 
Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã 
ban hành Nghị quyết 

số 05-NQ/ĐU về Đại hội Đảng bộ 
Sở Tư pháp lần thứ III, nhiệm 
kỳ 2015 - 2020, trong đó, đề ra 
08 mục tiêu để phấn đấu trong 
nhiệm kỳ, đến nay đã thực hiện 
hiệu quả theo mục tiêu đề ra, 
nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, 
được cấp trên ghi nhận, biểu 
dương, khen thưởng, như: Được 
Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua năm 
2015, 2018, 2019; UBND tỉnh 
tặng Bằng khen năm 2018, 2019; 
được Bí thư Tỉnh ủy, Đảng ủy 
Các cơ quan tỉnh biểu dương, 
khen thưởng trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; Công 
đoàn, Chi đoàn Sở Tư pháp được 
cấp trên khen thưởng và công nhận 
là tổ chức công đoàn, chi đoàn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để đạt được kết quả đó, 
Đảng bộ Sở Tư pháp đã lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện đồng bộ các 
mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, 
cụ thể như sau: 

Thứ nhất, trong công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng: Đây 
là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu trong công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; củng cố, nâng 
cao niềm tin, bản lĩnh chính trị, 
lý tưởng, đạo đức cách mạng 
cho đảng viên. Theo đó, trong 
nhiệm kỳ đã tổ chức nhiều hội nghị 
học tập, quán triệt các Nghị quyết, 

Chỉ thị của cấp trên đến toàn 
thể đảng viên, quần chúng 
trong toàn Đảng bộ, sau học tập 
100% đảng viên, quần chúng 
viết bài thu hoạch, như: Chỉ thị 
số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của   
Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá 
XI) về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác giáo dục 
lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai 
đoạn 2015 - 2030; Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng; Quy định số 
29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của 
Ban Chấp hành Trung ương về việc 
thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 
30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của 
Ban Chấp hành Trung ương thi 
hành Chương VII và Chương VIII 
Điều lệ Đảng về công tác kiểm 
tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; 
các Nghị quyết, kết luận hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương lần 
thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
khóa XII. 

Thứ hai, về lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị: 

Trong công tác xây dựng 
và kiểm tra văn bản quy phạm 
pháp luật: Đã hoàn thành tốt vai 
trò tham mưu, giúp UBND tỉnh và 
các cơ quan liên quan từng bước 
hoàn thiện thể chế tại địa phương, 
góp phần thực hiện thành công 
các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh, Đại hội 
Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 
2015 - 2020 đề ra, như: Thẩm định 
370 dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật; 20 đề nghị xây dựng 
nghị quyết của HĐND tỉnh; tham 
gia ý kiến xây dựng 206 dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật; tham 
mưu Quyết định công bố kết quả 
hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật do HĐND, UBND tỉnh 
ban hành kỳ 2014 - 2018 (có 464 
văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh 
được tập hợp để hệ thống hóa kỳ 
2014 - 2018; 459 văn bản thuộc 
đối tượng hệ thống hóa; 05 văn 
bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
toàn bộ; 134 văn bản cần đình 
chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 
ban hành mới). 

Trong công tác quản lý xử 
lý vi phạm hành chính và theo 
dõi thi hành pháp luật; hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp: Đã 
lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công 
tác thi hành pháp luật và pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính. 
Thông qua việc tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn đã 
tham mưu UBND tỉnh ban hành 
các quy định, kế hoạch, kiến 
nghị hoàn thiện pháp luật, kiến 
nghị tổ chức thực hiện pháp luật; 
tham mưu về pháp lý đối với 
các vấn đề phức tạp trong quá 
trình thực hiện công tác quản 
lý, điều hành của UBND tỉnh. 
Hằng năm, tham mưu UBND tỉnh 
ban hành và tổ chức thực hiện 
các kế hoạch thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính, kế 
hoạch theo dõi thi hành pháp luật

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ III

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
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và hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 
tham gia ý kiến đối với các vụ 
việc phức tạp, kéo dài trong các 
lĩnh vực về xử phạt vi phạm hành 
chính, đất đai, xây dựng, đầu tư... 
với gần 100 vụ việc. Tìm nhiều 
giải pháp nhằm thực hiện có 
hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý 
cho  doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI), chỉ số đánh giá năng lực 
điều hành cấp Sở, ban, ngành và 
địa phương thuộc tỉnh (DDCI), 
chỉ số tuân thủ pháp luật (chỉ 
số B1) trên địa bàn tỉnh. Kết quả, 
trong các năm chỉ số cải cách 
hành chính của Sở Tư pháp so với 
các Sở, ngành cấp tỉnh đều xếp 
ở mức cao (năm 2017 xếp thứ 
6/19; năm 2018 xếp thứ 4/19, 
năm 2019 xếp thứ 5/19); chỉ số 
DDCI do Hiệp hội doanh nghiệp 
khảo sát và đánh giá đều đứng vị 
trí thứ nhất so với các Sở, ngành 
chuyên môn cấp tỉnh.

Trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 
xây dựng xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:  
Đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả, 
chất lượng và thực chất công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên cơ sở đổi mới, đa dạng hóa 
các hình thức, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật, như: Tổ chức 08 hội 
nghị giới thiệu văn bản pháp 
luật mới được Quốc hội khóa 
XIV thông qua tại các kỳ họp thứ 
3, 4, 5, 6, 7, 8 với hơn 2.300 lượt 
người tham dự; tham mưu Tỉnh uỷ, 
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 
tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 

số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
(khóa IX) về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng trong công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, 
nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật của cán bộ, Nhân dân; tham 
mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết 
5 năm thực hiện Ngày Pháp luật; 
tổ chức các cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật trên địa bàn tỉnh (trong 
đó có 03 cuộc thi trực tuyến) với 
29.794 người dự thi; tổng kết 
5 năm thi hành Luật Hòa giải ở 
cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 1.336 
tổ hòa giải và 6.756 hòa giải viên, 
tỷ lệ hòa giải thành hàng năm 
đạt trên 80%. Công tác xây dựng 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật cũng được 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện thông qua công tác này đã 
góp phần nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của cán bộ, công 
chức cấp xã trong thực thi công 
vụ; ý thức tôn trọng, tuân thủ và 
chấp hành pháp luật của cán bộ 
và người dân ở địa phương.

Trong công tác hộ tịch, 
chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch 
tư pháp:  Chỉ đạo tham mưu và tổ 
chức thực hiện có hiệu quả quy 
định của Luật Hộ tịch trên cơ sở 
cải cách hành chính, ứng dụng 
công nghệ công tin trong đăng 
ký hộ tịch, xây dựng cơ sở dữ liệu 
về hộ tịch, liên thông các thủ tục 
hành chính trong đăng ký khai 
sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 
tuổi và đăng ký khai tử; xóa đăng 
ký thường trú cho công dân; 
tham mưu đảm bảo nguồn lực 
về con người, tài chính để triển 
khai thực hiện nhiệm vụ thi hành 
pháp luật về hộ tịch. Đến nay, 

các cơ quan quản lý về hộ tịch 
đã quản lý được 100% các sự 
kiện hộ tịch phát sinh, tỷ lệ đăng 
ký đúng hạn đạt trên 90%; 100% 
các xã, phường, thị trấn bố trí 
được công chức thực hiện công 
tác hộ tịch và có trình độ từ 
trung cấp luật trở lên; tỷ lệ giải 
quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp 
đúng hạn đạt 98%.

Trong công tác bổ trợ tư pháp, 
trợ giúp pháp lý: Chỉ đạo thực hiện 
có hiệu quả và toàn diện công tác 
bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý 
trên cơ sở thực hiện xã hội hóa 
đối với hoạt động công chứng, 
đấu giá tài sản; cải cách thủ tục 
hành chính trong giải quyết yêu 
cầu công chứng, chứng thực, bán 
đấu giá tài sản, xây dựng cơ sở dữ 
liệu công chứng; đổi mới công 
tác trợ giúp pháp lý theo hướng 
tập trung trợ giúp pháp lý trong
tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, 
đại diện ngoài tố tụng. Đến nay 
đã có 10 trợ giúp viên pháp lý; 
05 chi nhánh trợ giúp pháp lý đặt 
trụ sở tại các huyện trên địa bàn 
tỉnh; đã thực hiện tiếp công dân 
tại trụ sở với 1.377 lượt người; 
hướng dẫn, giải đáp, cung cấp 
thông tin pháp luật 72 việc; 
tiếp nhận và thực hiện 2.401 vụ 
việc/2.401 lượt người có đơn yêu 
cầu trợ giúp pháp lý.

Thứ ba, công tác xây dựng  
tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên: 
Tập trung xây dựng sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng, trước 
hết là trong cấp ủy, trên cơ sở 
nguyên tắc Điều lệ Đảng. Nội 
dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt 
chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng 
được nâng lên. Tự phê bình và 
phê bình trong sinh hoạt Đảng 
được coi trọng, dân chủ trong 
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Đảng được phát huy. Công tác 
đánh giá, phân loại tổ chức cơ 
sở Đảng và đảng viên cuối năm 
được tiến hành nghiêm túc, gắn 
liền với việc “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. 

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 
được 19 đảng viên mới (Năm 
2015: 07 đảng viên; năm 2016: 
05 đảng viên; năm 2017: 03 
đảng viên; năm 2018: 01 đảng 
viên; năm 2019: 03 đảng viên), 
đến nay, số đảng viên trong toàn 
Đảng bộ là 48 đồng chí. 

Về đánh giá phân loại tổ 
chức cơ sở Đảng và đảng viên: 
Không có đảng viên được đánh 
giá “Không hoàn thành nhiệm 
vụ”; có 02 đảng viên được đánh 
giá “Hoàn thành nhiệm vụ”; 46 
đảng viên được đánh giá hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đối 
với Đảng bộ Sở đã được Đảng ủy 
Các cơ quan tỉnh đánh giá và 
hàng năm đều đạt từ mức “Hoàn 
thành tốt nhiệm vụ” trở lên (năm 
2018, 2019 đạt mức “Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ”).

Thứ tư, lãnh đạo và thực 
hiện công tác kiểm tra, giám sát: 
Đảng bộ Sở Tư pháp đã ban 
hành Quy chế số 21-QC/ĐU ngày 
31/8/2015 về Quy chế làm việc 
của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy 
Sở Tư pháp khóa III, nhiệm kỳ 
2015 - 2020; Chương trình số 
39-CTr/ĐU ngày 17/11/2015 về 
kiểm tra, giám sát toàn khóa 
của Ban chấp hành Đảng bộ 
Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Uỷ ban kiểm tra đã ban hành 
Chương trình số 03-CTr/UBKT 
ngày 15/12/2015 về kiểm tra, 
giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 

2015 - 2020. Theo đó, hằng năm 
xây dựng Kế hoạch kiểm tra, 
giám sát của Đảng ủy, Uỷ ban 
Kiểm tra và tổ chức thực hiện 
đúng kế hoạch đề ra. Trong 
nhiệm kỳ đã thực hiện việc kiểm 
tra, giám sát các chi bộ được 10 
lượt và kiểm tra, giám sát  được 
20 đảng viên.

Thứ năm, lãnh đạo xây dựng 
các tổ chức đoàn thể: Xây dựng 
tổ chức công đoàn và chi đoàn 
trong đơn vị vững mạnh, tích 
cực tham gia công tác xây dựng 
Đảng, đẩy mạnh các phong trào 
thi đua, thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ được giao, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tổ chức 
công đoàn và chi đoàn hoạt động 
đúng theo quy định của Điều lệ. 
Các tổ chức đoàn thể chấp hành 
tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước, luôn nêu cao tinh 
thần đoàn kết; tham gia các hoạt 
động xã hội, hoạt động văn hóa, 
thể thao góp phần hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chính trị được giao, 
như: Chỉ đạo Công đoàn Sở tổ 
chức thành công Đại hội nhiệm 
kỳ 2018 - 2023; vận động đoàn 
viên công đoàn tham gia ủng 
hộ, quyên góp các Quỹ xã hội 
từ thiện, nhân đạo với số tiền 
gần 46.000.000,đ; luôn kịp thời 
thăm hỏi, động viên thân nhân 
và đoàn viên công đoàn có hoàn 
cảnh khó khăn hoặc nhân dịp 
ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, 
dịp tết Nguyên đán hằng năm 
với số tiền gần 30.000.000,đ. 
Chỉ đạo Chi đoàn thanh niên 
tổ chức thành công Đại hội 
nhiệm kỳ 2014 - 2017 và 
nhiệm kỳ 2019 - 2022; tổ chức

kết nghĩa với Đoàn xã Chu Hương, 
xã Đồng Phúc - huyện Ba Bể. 
Tặng quà các gia đình chính sách, 
gia đình nghèo, trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn tại địa 
phương (01 Xe đạp, 03 Chăn bông, 
01 phần quà trị giá 500.000,đ và
50 bộ quần áo mùa đông). Phối hợp 
với Đoàn xã Chu Hương xây dựng 
công trình cầu giao thông, đóng 
góp tiền và ngày công trị giá 
gần 10.000.000,đ; tổ chức các 
hoạt động tình nguyện tại xã Đồng 
Phúc. Thực hiện Chương trình 
“Ấm áp mùa đông”, quyên góp 
khoảng 60 bộ quần áo; hưởng 
ứng cuộc vận động “Nghĩa tình 
biên giới hải đảo” đã ủng hộ 
số tiền 3.500.000,đ. Cùng với 
Đoàn Khối Nội chính tỉnh và Khối 
Đảng tặng 05 chiếc xe đạp cho 
05 em học sinh giỏi vượt khó, 04 
chăn bông cho các hộ gia đình 
nghèo, tặng gạo cho các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn... 

Thứ sáu, lãnh đạo việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh: Hằng 
năm đều ban hành Kế hoạch học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
với các chủ đề khác nhau, qua đó 
100%  đảng viên, quần chúng có 
bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện 
học tập, làm theo Bác và kiểm 
điểm kết quả đăng ký tại các 
cuộc họp chi bộ, tổng kết công 
tác Đảng. Kết quả, trong nhiệm 
kỳ được Đảng ủy Các cơ quan tỉnh 
biểu dương, khen thưởng đối 
với 03 chi bộ thuộc Đảng bộ 
Sở Tư pháp (Chi bộ 2, 3, 4) và 04 
cá nhân tiêu biểu trong học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo 
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Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 01 chi bộ 
(Chi bộ 1) có thành tích xuất sắc 
trong học tập và làm theo tấm 
gương, đạo đức Hồ Chí Minh; 
năm 2019 Đảng bộ Sở được  
Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy       
Bắc Kạn trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, được Đảng ủy 
Các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen; 
Đảng ủy Sở đã tặng Giấy khen 
cho 03 cá nhân tiêu biểu, điển 
hình trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh.

Thứ bảy, lãnh đạo 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: Đảng ủy, các 
chi bộ và đảng viên trong toàn 
Đảng bộ đã tiến hành kiểm điểm 
tự phê bình và phê bình nghiêm 
túc, thẳng thắn, chân thành và 
đoàn kết. Sau khi kiểm điểm, xây 
dựng kế hoạch khắc phục, sữa 
chữa khuyết điểm của tổ chức 
Đảng và đảng viên. Với việc triển 
khai đồng bộ, nghiêm túc và có 
hiệu quả của Đảng ủy và các chi 
bộ đã tạo sự chuyển biến tích 
cực trong cơ quan, không có 
tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức lối sống của 
cán bộ, đảng viên, không xảy ra 
tình trạng tham nhũng, tiêu cực; 
đảng viên luôn tỏ rõ bản lĩnh 
chính trị với niềm tin sâu sắc vào 
con đường cách mạng của Đảng; 
kiên định mục tiêu độc lập dân 
tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; 

không có hiện tượng chạy chức, 
chạy quyền; công tác tổ chức, 
cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ 
được thực hiện đúng quy định. 
Trong chỉ đạo điều hành luôn 
thực hiện đúng nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, 
cá nhân phụ trách, thực hiện 
đúng quyền hạn và trách nhiệm 
cá nhân trong thực hiện chức 
trách nhiệm vụ được giao.

***
Với những kết quả đã đạt 

được trong 05 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng 
những bài học kinh nghiệm và 
mục tiêu, phương hướng đề ra 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng; đặc biệt trong bối cảnh 
phát triển kinh tế thị trường, 
cải cách hành chính, cải cách tư pháp,
hoàn thiện hệ thống pháp luật,
gắn công tác xây dựng với 
tổ chức thi hành pháp luật mà 
Đảng, Nhà nước đã đặt ra. Do 
đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
phương hướng đặt ra như sau: 

Một là, tiếp tục phát huy 
trí tuệ tập thể, dân chủ, năng 
động sáng tạo, đoàn kết; không 
ngừng nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở Đảng; thường xuyên đổi 
mới phương thức lãnh đạo, xây 
dựng Đảng bộ thật sự trong 
sạch, vững mạnh; chú trọng 
đổi mới, vận dụng sáng tạo các 
hình thức tuyên truyền, giáo dục 
chính trị, tư tưởng.

Hai là, đẩy mạnh công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
đảng viên, quần chúng; phổ biến 
kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, 
Kết luận của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước; đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ 
chuyên môn và vị trí việc làm.

Ba là, đổi mới công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của đơn vị; phát huy vai 
trò tiên phong, gương mẫu của 
đảng viên, của người đứng đầu 
cấp ủy, người đứng đầu đơn vị 
trong chỉ đạo, tham mưu thực 
hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt và 
hiệu quả công tác dân vận gắn 
với nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Bốn là, nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ, vai trò lãnh 
đạo chi bộ; chú trọng xây dựng 
Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ, 
nhất là đối với việc lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
cơ quan, đơn vị; nâng cao chất 
lượng công tác xây dựng Đảng. 

Năm là, tăng cường chất 
lượng kiểm tra, giám sát của 
Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra của 
Đảng ủy đối với các chi bộ, đảng viên 
theo quy định của Điều lệ Đảng 
và hướng dẫn của cấp trên, 
thường xuyên kiểm tra, đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
cấp ủy.

Sáu là, thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ quan, giữ vững 
đoàn kết, duy trì kỷ cương, 
tích cực đấu tranh phê bình và 
tự phê bình, thi đua, khen thưởng 
tạo động lực thúc đẩy phát triển 
trên mọi lĩnh vực của Đảng bộ.

Bảy là, lãnh đạo, chỉ đạo các 
tổ chức đoàn thể thực hiện tốt 
chức năng nhiệm vụ theo quy 
định của Điều lệ./.

NGUYỄN HOÀ
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Để kịp thời động viên, 
khích lệ, tạo sức lan tỏa 
trong việc xây dựng, 

nhân rộng điển hình tiên tiến, 
biểu dương, tôn vinh gương 
điển hình tiên tiến trong các 
phong trào thi đua đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ; vừa qua, 
Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã 
tổ chức thành công Hội nghị 
biểu dương, nhân rộng các gương 
điển hình tiên tiến giai đoạn 
2015 - 2020. Đây thực sự là những 
bông hoa tươi thắm chào mừng 
Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp, 
hướng đến Đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Một lãnh đạo tâm huyết 
với nghề

Với gần 20 năm gắn bó 
với ngành Tư pháp Bắc Kạn, 
đồng chí Hồ Thị Kim Ngân hiện 
giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Tư pháp, đồng thời 
là đại biểu Quốc hội khóa XIV 
của tỉnh Bắc Kạn. Mặc dù nắm 
giữ nhiều vị trí, trọng trách 
nhưng đồng chí đã rất cố gắng, 
tận tâm với mọi nhiệm vụ được 
giao, không ngừng cố gắng 
vươn lên, nghiêm túc và chuẩn 
mực trong công việc cũng như 
đạo đức, lối sống để đảng viên, 
quần chúng trong đơn vị noi 
theo, học tập.

Trong quá trình công tác, 
bản thân đồng chí cùng với 
tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp 
tập trung quyết liệt chỉ đạo, 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

trên cơ sở bám sát chỉ đạo của 
Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
và gắn liền với yêu cầu thực 
tiễn ở địa phương. Do đó, công 
tác tư pháp trên địa bàn tỉnh 
trong những năm qua được 
triển khai đồng bộ ở cả ba cấp 
và đã đạt được những kết quả 
tích cực, nhất là trong những 
lĩnh vực công tác trọng tâm 
như: Xây dựng và kiểm tra văn 
bản quy phạm pháp luật; quản 
lý xử lý vi phạm hành chính và 
theo dõi thi hành pháp luật; 
phổ biến, giáo dục pháp luật; 
cải cách hành chính.

Theo phân công, đồng chí 
phụ trách trực tiếp về công tác 
thẩm định, tham gia ý kiến đối 
với dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật. Trong giai đoạn từ 
năm 2015 đến nay, đơn vị đã 
thẩm định 370 dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật, 20 đề nghị
xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; 
tham gia, đóng góp ý kiến xây 
dựng đối với 206 dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật. Việc 
thẩm định, tham gia ý kiến có 
sự đầu tư chuyên sâu, luôn đảm 
bảo tính khách quan, tuân thủ 
trình tự, thủ tục theo quy định, 
đa số các ý kiến thẩm định đưa 
ra đều được cơ quan soạn thảo 
tiếp thu, chỉnh lý.

Công tác cải cách hành 
chính luôn được đồng chí quan 
tâm triển khai thực hiện. Hàng 
năm, đồng chí chỉ đạo ban 
hành và tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các kế hoạch về nhiệm 
vụ cải cách hành chính. Kết quả 
100% các thủ tục hành chính 
đều được thực hiện qua cơ chế 
một cửa, hơn 70% số thủ tục 
hành chính của Sở được cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến ở 
mức độ 3, 4. Đơn vị cũng đã 
triển khai thực hiện giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích với trên 
85% số thủ tục hành chính. Số 
hồ sơ thủ tục hành chính được 
thực hiện qua dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 của Sở hiện 
nay đạt trên 50%. Với những 
kết quả tích cực đã đạt được, 
Sở Tư pháp cải thiện rõ rệt vị 
trí trên bảng xếp hạng chỉ số 
cải cách hành chính hàng năm 
của tỉnh. Từ đứng thứ 14/19 Sở, 
ngành thời điểm năm 2016, 
sang năm 2019 đứng thứ 5/19 
Sở, ngành. Hai năm 2018 và 2019, 
Sở Tư pháp đứng đầu bảng xếp 
hạng Chỉ số đánh giá năng lực 
điều hành các Sở, ban, ngành 
và cấp huyện, thành phố tỉnh 
Bắc Kạn.

Để nâng cao chất lượng 
công tác chuyên môn, bản thân 
đồng chí luôn tự học hỏi, 
nghiên cứu để cập nhật kiến 
thức, đổi mới phương pháp, 
phong cách làm việc. Trong 
quá trình công tác, đồng chí 
Hồ Thị Kim Ngân thường xuyên 
trăn trở, đưa ra những sáng kiến, 
giải pháp sáng tạo nâng cao 
hiệu quả, đổi mới từng lĩnh vực. 

NgàNh Tư pháp Bắc KạN 
NhâN rộNg NhữNg gươNg “ĐiểN hìNh TiêN TiếN” 

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
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Ví dụ như: Tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Quy chế phối hợp 
giữa Sở Tư pháp với UBND các 
huyện, thị xã trong công tác tư 
pháp trên địa bàn tỉnh; tham 
mưu UBND tỉnh tổ chức các 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực 
tuyến; tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Quy chế phối hợp 
trong công tác rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn...

Từ năm 2015 đến nay, 
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
tập thể lãnh đạo và cá nhân 
đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, 
tập thể Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
đã nhận được nhiều khen thưởng,
ghi nhận của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, 
Chủ tịch UBND tỉnh. Riêng 
bản thân đồng chí được công 
nhận: “Chiến sỹ thi đua cấp 
cơ sở” các năm 2015, 2016, 
2018, 2019; “Chiến sỹ thi đua 
cấp tỉnh” năm 2015 và nhiều 
Bằng khen của Bộ Tư pháp và 
UBND tỉnh. Năm 2020, đồng 
chí được tập thể Sở Tư pháp 
suy tôn và đề nghị công nhận
điển hình tiên tiến ngành Tư pháp 
giai đoạn 2015 - 2020.

Điển hình trong công tác 
văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác văn bản quy phạm 
pháp luật là lĩnh vực chuyên 
sâu, đòi hỏi công chức là người 
có năng lực và chịu khó nghiên 
cứu, có sự am hiểu nhất định về 
nhiều lĩnh vực trong đời sống 
xã hội. Tuy nhiên, mảng công 
việc khó khăn này lại được giao 
phó cho những công chức trẻ. 
Đồng chí Triệu Thanh Hoa - 
Phó Trưởng phòng Xây dựng 
và Kiểm tra văn bản quy phạm 
pháp luật là một trong số đó.

Trong giai đoạn xu thế hội 
nhập hiện nay đòi hỏi nước ta 
phải xây dựng một hệ thống 
pháp luật thống nhất, đồng bộ, 
chất lượng và hiệu quả. So với 
trước đây, Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 
2015 đã bổ sung thêm quy 
trình xây dựng và thẩm định 
chính sách đối với một số loại 
Nghị quyết của HĐND tỉnh…
do đó đặt ra thêm nhiệm vụ 
cho công chức thực hiện thẩm 
định một số văn bản quy phạm 
pháp luật đặc thù. Để đáp ứng 
yêu cầu đó, đồng chí Hoa và 
công chức trong Phòng đã 
phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. 
Hiện nay, 100% văn bản quy 
phạm pháp luật của HĐND và 
UBND tỉnh ban hành đều được 
Sở Tư pháp thẩm định. Dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật 
do Sở Tư pháp thẩm định đều 
đảm bảo chất lượng và được 
cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp 
thu, từ đó góp phần hạn chế 
tối đa số văn bản ban hành mà 
không phù hợp với quy định của 
pháp luật. Các báo cáo thẩm định 
đã đánh giá được tính khả thi 
để văn bản sau khi được ban 
hành đảm bảo được hiệu lực, 
hiệu quả trên thực tiễn. 

Tuy nhiên, không bằng 
lòng với những gì đã đạt được, 
đồng chí Triệu Thanh Hoa vẫn 
luôn trăn trở với công việc, 
thấy rằng chất lượng chưa như 
mong muốn. Ví dụ như trong 
công tác văn bản, hoạt động 
thẩm định còn mất tương đối 
nhiều thời gian để nghiên cứu 
cũng như hoàn thành các báo 
cáo thẩm định, đặc biệt là 
trong thẩm định các văn bản 

chuyên ngành liên quan đến 
đất đai, xây dựng, nội vụ... do 
lĩnh vực này văn bản nhiều 
lại thường xuyên thay đổi, bổ 
sung, thậm chí các thuật ngữ 
chuyên ngành cũng là trở ngại 
đối với người thẩm định văn 
bản. Nội dung báo cáo thẩm 
định vẫn chủ yếu về mặt pháp 
lý, đảm bảo tính hợp hiến, hợp 
pháp của văn bản chứ chưa 
vươn tới đánh giá sâu hơn về 
tính thực tiễn, khả thi của văn 
bản trên thực tế... 

Để làm tốt công việc này, 
đồng chí Hoa cho rằng bản 
thân đồng chí cũng như mỗi 
công chức thực hiện công việc 
này cần phải có trách nhiệm 
với chính công việc của mình, 
phải tự rèn luyện, học tập, nâng 
cao trình độ, hiểu biết của bản 
thân. Đồng thời cần phát huy 
tính chủ động, tích cực, đổi 
mới trong tham mưu thực hiện 
nhiệm vụ, từ đó có những ý 
kiến tham mưu mang tính 
chuyên sâu hơn, chất lượng 
hơn. Hết sức tránh tình trạng 
làm việc qua loa, ỷ lại, trình văn 
bản tham mưu lên lãnh đạo là 
hết nhiệm vụ mà không cần 
biết sản phẩm của mình có sử 
dụng được hay không hoặc sử 
dụng được đến đâu...

Với những kết quả phấn 
đấu, đồng chí Triệu Thanh Hoa 
đã được Giám đốc Sở Tư pháp 
tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 
cơ sở” các năm 2015, 2018, 2019.

Trong công tác “làm dâu 
trăm họ”

Đồng chí Lăng Thị Mai 
công tác tại Văn phòng Sở Tư pháp, 
công việc hành chính bận rộn, 
với những công việc thường 
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xuyên phát sinh, nhiều việc 
không tên. Mặc dù vậy, đồng 
chí không nề hà mà luôn cần 
mẫn thực hiện nhiệm vụ của mình.

Xác định bản thân phải có 
“ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết 
sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
Nhân dân”, trong suốt quá trình 
công tác đồng chí luôn chăm 
chỉ thực hiện nhiệm vụ, đoàn 
kết nội bộ, chấp hành nghiêm 
chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
nội quy, quy chế của đơn vị. Để 
hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, 
đồng chí luôn trăn trở, suy nghĩ, 
đầu tư nghiên cứu các văn bản 
pháp luật có liên quan trong 
lĩnh vực mình được giao, đồng 
thời trao đổi học tập thêm các 
đồng nghiệp để có thêm nhiều 
kinh nghiệm, nâng cao năng 
lực chuyên môn vận dụng vào 
thực tiễn công tác.

Trong thời gian qua, bên 
cạnh nhiệm vụ quản lý Nhà nước 
đối với công tác tổ chức cán bộ, 
đồng chí đã tích cực, chủ động 
tham mưu cho lãnh đạo nâng 
cao hiệu quả công tác cải cách 
hành chính của đơn vị, dành 
nhiều thời gian đối với việc nâng 
cao cải cách thủ tục hành chính 
và ứng dụng công nghệ thông 
tin trong giải quyết thủ tục hành 
chính của đơn vị. Do đó, đơn vị 
đảm bảo 100% số lượng thủ tục 
hành chính được thực hiện qua 
cơ chế một cửa, tỷ lệ giải quyết 
hồ sơ đúng hạn đạt 99%.

Là một đảng viên trẻ, 
đoàn viên gương mẫu, đồng 
chí nhận thấy việc tham gia vào 
các công tác, hoạt động của 
đơn vị giúp bản thân trưởng 
thành thêm rất nhiều; cũng như 

rèn luyện tác phong, phong 
cách của người đảng viên để 
sống tích cực hơn, có tinh thần 
và trách nhiệm, gương mẫu 
hơn. Đối với đồng chí, dù công 
tác ở bất kỳ vị trí nào, khi được 
lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng 
giao nhiệm vụ thì không e ngại 
mà luôn sẵn sàng, hoàn thành 
công việc được phân công đạt 
hiệu quả cao nhất.

Với thành tích đạt được, 
đồng chí Lăng Thị Mai đã được 
Giám đốc Sở Tư pháp tặng 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 
sở” các năm 2015, 2017, 2018, 
2019; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
tặng danh hiệu “Đảng viên trẻ 
tiêu biểu xuất sắc tỉnh Bắc Kạn 
giai đoạn 2017 - 2019”.

Một Trợ giúp viên pháp 
lý yêu nghề, mẫn cán

Đồng chí Nguyễn Phương Bằng - 
Trợ giúp viên pháp lý hiện đang 
công tác tại Chi nhánh Trợ giúp 
pháp lý số 4 thuộc Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 
Bắc Kạn, là một người đoàn 
viên thanh niên, viên chức trẻ 
của đơn vị, đồng chí cho biết 
mình luôn khắc ghi lời Bác Hồ 
dạy: “Không có việc gì khó/Chỉ 
sợ lòng không bền/Đào núi và 
lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”. 
Do vậy, bản thân đồng chí đã 
nỗ lực kiên trì, bền bỉ phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Từ tháng 3 năm 2017, 
đồng chí được bổ nhiệm chức 
danh Trợ giúp viên pháp lý. 
Trong khoảng thời gian đó, 
đồng chí đã thực hiện 115 vụ 
việc trợ giúp pháp lý (tư vấn 
pháp luật: 60 vụ việc, tham gia 
tố tụng: 55 vụ việc). Trong số đó, 

có nhiều vụ việc tố tụng dân 
sự, hành chính khó, cần có sự 
nghiên cứu nhiều thời gian. 
Tuy nhiên, các vụ việc trợ giúp 
pháp lý do đồng chí thực hiện 
đã đảm bảo tốt quyền và lợi 
ích hợp pháp của người được 
trợ giúp pháp lý, 100% vụ việc 
được đánh giá đều xếp loại vụ 
việc chất lượng tốt, hàng năm 
đồng chí đều đạt mức cao nhất 
theo quy định của Bộ Tư pháp 
là “Đạt chỉ tiêu tốt”.

Ngoài nhiệm vụ của một 
Trợ giúp viên pháp lý, đồng 
chí còn tham mưu có chất lượng 
cho lãnh đạo Trung tâm triển khai 
các Kế hoạch chuyên đề trong 
công tác trợ giúp pháp lý. Trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn, đồng chí đã đề 
xuất một số sáng kiến, giải 
pháp nâng cao chất lượng 
công tác hiệu quả tham gia tố 
tụng của đội ngũ Trợ giúp viên 
pháp lý. Bên cạnh đó, dù là một 
nữ cán bộ trẻ, nhưng đồng chí 
luôn có những quyết định thể 
hiện tinh thần xung phong, 
dám dấn thân của mình, đó 
là nhận phụ trách Chi nhánh 
Trợ giúp pháp lý ở huyện xa nhất 
trong tỉnh - huyện Pác Nặm. 

Để có được kết quả đó, 
đồng chí cho biết bản thân đã 
luôn phải tu dưỡng, rèn luyện 
về mọi mặt, nhất là phẩm chất 
đạo đức, lối sống trong sạch, 
lành mạnh theo tư tưởng, tấm 
gương, đạo đức và phong cách 
Hồ Chí Minh; rèn luyện đức tính 
thận trọng, chu đáo, tận tình. 
Dù nhận bất cứ nhiệm vụ gì, ở 
đâu và khó khăn thế nào đều 
phải cố gắng phấn đấu hoàn 
thành tốt nhất nhiệm vụ được 
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giao. Đồng thời bản thân đồng 
chí đã xác định rõ việc học tập 
để nâng cao trình độ chuyên 
môn là yếu tố quyết định đến 
năng lực của người trợ giúp 
viên pháp lý. Do vậy, trong quá 
trình công tác tại đơn vị, đồng 
chí vừa tham gia các lớp học 
năng cao trình độ nghiệp vụ 
như khóa đào tạo nghề luật 
sư vừa tự nghiên cứu tài liệu, 
trao đổi, học hỏi kinh nghiệm 
từ đồng chí, đồng nghiệp, học 
tiếng Mông để thích nghi với 
địa bàn Pác Nặm nơi công tác 
của mình. 

Với sự nỗ lực cố gắng của 
bản thân, đồng chí Bằng đã 
được Giám đốc Sở Tư pháp tặng 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 
các năm 2017, 2018, 2019; Chủ tịch
UBND tỉnh tặng danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 
2017 - 2019”.

“Gương sáng” trong 
công tác hành chính tư pháp - 
bổ trợ tư pháp

Trong quá trình công tác 
tại Phòng Hành chính tư pháp 
và Bổ trợ tư pháp, đồng chí 
Hoàng Ngọc Hoa được phân công 
tham mưu trong một số lĩnh 
vực gồm: Luật sư, công chứng, 
giám định tư pháp, đấu giá tài 
sản, nuôi con nuôi, cải cách tư 
pháp và một số nhiệm vụ khác. 
Nhận thức sâu sắc được vai 
trò, trách nhiệm của bản thân 
đối với nhiệm vụ được giao, 
trong suốt quá trình công tác 
đồng chí luôn chủ động, tích 
cực tham mưu thực hiện. Do 
đó, nhiều năm qua đồng chí Hoa 
luôn được đánh giá hoàn thành 
tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Trong hoạt động công 
chứng, đồng chí Hoa đã tham 
mưu tăng cường quản lý Nhà nước 
đối với lĩnh vực này như đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật về công 
chứng; tham mưu thành lập 
được tổ chức xã hội nghề 
nghiệp của Công chứng viên 
trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo, 
hướng dẫn Ban vận động thành 
lập Hội tổ chức thành công Đại 
hội Hội Công chứng viên tỉnh 
Bắc Kạn lần thứ nhất, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021; tham mưu thực 
hiện chuyển trụ sở của Phòng 
Công chứng số II từ huyện Ngân 
Sơn đến huyện Chợ Đồn nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động.

Giám định tư pháp là một 
lĩnh vực phức tạp, liên quan 
đến nhiều ngành với chuyên 
môn khác nhau, đòi hỏi việc 
tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
quản lý Nhà nước cần có sự nỗ 
lực, nghiên cứu rất nhiều và phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan. 
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
đồng chí đã tham mưu phối 
hợp với Sở Y tế trình UBND tỉnh 
thành lập được Trung tâm pháp y 
tỉnh Bắc Kạn; trình UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Đề án tiếp tục đổi 
mới và nâng cao hiệu quả hoạt 
động giám định tư pháp tại 
địa phương. Quyết định công 
bố danh sách cá nhân, tổ chức 
giám định tư pháp tạo điều 
kiện thuận lợi cho các cơ quan, 
đơn vị trong việc trưng cầu, yêu 
cầu giám định. Phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan chuyên 
môn trong việc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm giám định viên tư pháp. 
Đồng thời làm tốt công tác tập 

huấn, kiểm tra hoạt động giám 
định nhằm bảo đảm công tác 
này được thực hiện đầy đủ, 
hiệu quả đáp ứng yêu cầu của 
hoạt động tố tụng.

Với nhiệm vụ tham mưu 
UBND tỉnh quản lý Nhà nước 
về hoạt động đấu giá tài sản tại 
địa phương, trên cơ sở nhiệm 
vụ được giao, đồng chí đã tham 
mưu lãnh đạo trình UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch triển khai 
thi hành Luật Đấu giá tài sản 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hằng năm, 
đồng chí đã tham mưu tổ chức 
hội nghị tập huấn nghiệp vụ về 
đấu giá tài sản cho các cơ quan, 
tổ chức có liên quan. Thực hiện 
biên soạn và phát hành hơn 
200 cuốn Sổ tay hỏi đáp pháp 
luật về đấu giá tài sản; hơn 
10.000 tờ gấp “Tìm hiểu một 
số quy định về đấu giá tài sản” 
nhằm tạo điều kiện cho các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức và người 
dân trên địa bàn tỉnh được tiếp 
cận với một số quy định của 
pháp luật về đấu giá tài sản, 
qua đó nâng cao nhận thức đối 
với hoạt động này. Chính vì vậy, 
hoạt động đấu giá tài sản ngày 
càng có sự quản lý chặt chẽ, 
phát huy hiệu quả.

Ngoài việc thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn, bản thân đồng 
chí Hoa luôn tích cực hưởng ứng 
các phong trào của Đoàn thanh niên, 
Công đoàn Sở và đạt nhiều 
thành tích cao.

Với những kết quả đạt 
được, bản thân đồng chí đã 
được tập thể ghi nhận, được 
Giám đốc Sở Tư pháp tặng danh 
hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” các 
năm 2016, 2018 và 2019./.

THU CHUNG
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Xác định lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị 
là trọng tâm,  chính vì 

vậy trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
Đảng bộ Sở Tư pháp luôn bám 
sát nội dung Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, qua đó đã 
lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị trên các lĩnh vực, như: 
Xây dựng và kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật; cải cách 
hành chính; công tác quản lý xử 
lý vi phạm hành chính và theo 
dõi thi hành pháp luật, hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp; công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 
hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
công tác hộ tịch, chứng thực, 
nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp; 
công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp 
pháp lý; công tác chỉ đạo, điều 
hành, xây dựng Ngành, thanh 
tra, kiểm tra, phòng, chống tham 
nhũng và đã đạt nhiều kết quả 
quan trọng, nổi bật như:

Công tác xây dựng và kiểm 
tra văn bản quy phạm pháp luật, 
đã hoàn thành tốt vai trò tham 
mưu, giúp UBND tỉnh và các cơ 
quan liên quan từng bước hoàn 
thiện thể chế pháp luật tại địa 
phương: Trong 05 năm qua, đã 
thẩm định có chất lượng, hiệu 
quả đối với 370 dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật; 20 đề nghị 
xây dựng nghị quyết của HĐND 
tỉnh; tham gia ý kiến xây dựng 
206 dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật; tham mưu Quyết định 
công bố kết quả hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật 
do HĐND, UBND tỉnh ban hành 
kỳ 2014 - 2018... 

Công tác cải cách hành chính 
và kiểm soát thủ tục hành chính 
được đẩy mạnh đáp ứng yêu cầu 
của công dân: Hằng năm, đều ban 
hành và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các kế hoạch về nhiệm vụ cải 
cách hành chính, 100% các thủ 
tục hành chính đều được thực 
hiện qua cơ chế một cửa, hơn 
70% số thủ tục hành chính của Sở 
được cung cấp trực tuyến ở mức 
độ 3, 4; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng 
hạn đạt 99%... 

Công tác quản lý xử lý vi 
phạm hành chính và theo dõi 
thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp được quan 
tâm chỉ đạo, đổi mới, sáng tạo 
với nhiều chuyển biến: Đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành các 
quy định, kế hoạch, kiến nghị 
hoàn thiện pháp luật, kiến nghị 
tổ chức thực hiện pháp luật; 
tham mưu về pháp lý đối với các 
vấn đề phức tạp trong quá trình 
thực hiện công tác quản lý, điều 
hành của UBND tỉnh; tìm nhiều 
giải pháp nhằm thực hiện có 
hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh... Trong những năm gần đây, 
Sở Tư pháp đang ngày càng cải 
thiện vị trí trên bảng xếp hạng 
chỉ số cải cách hành chính của tỉnh 
(Năm 2015 đứng thứ 10/19 Sở, 
ngành; năm 2017 đứng thứ 6/19 
Sở, ngành; năm 2019 đứng thứ 
5/19 Sở, ngành. Hai năm liền 
2018 và 2019, Sở Tư pháp đứng 

đầu bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh 
các Sở, ban, ngành và cấp huyện, 
thành phố (DDCI) tỉnh Bắc Kạn).

Công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật được đổi mới, từng bước 
nâng cao hiệu quả, chất lượng: 
Đã tham mưu UBND tỉnh tổ 
chức 08 hội nghị giới thiệu văn 
bản pháp luật mới với hơn 2.300 
lượt người tham dự; tổ chức các 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật hằng 
năm, đặc biệt đã tổ chức được 
03 cuộc thi trực tuyến; biên soạn 
và cấp phát miễn phí 1.730 cuốn 
sổ tay nghiệp vụ tìm hiểu pháp 
luật, hơn 72.000 tờ gấp pháp 
luật các loại; tỷ lệ hòa giải thành 
hằng năm đạt trên 80%; tỷ lệ xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 
tăng qua các năm (Năm 2017 
đạt tỷ lệ 82%, năm 2018 đạt tỷ 
lệ 90,2% và năm 2019 đạt tỷ lệ 
95,1%) góp phần cùng toàn tỉnh 
hoàn thành mục tiêu xây dựng 
xã đạt chuẩn nông thôn mới giai 
đoạn 2016 - 2020. 

Công tác hộ tịch, chứng thực, 
nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bổ trợ 
tư pháp đi vào nền nếp, thực chất 
và hiệu quả: Các cơ quan quản lý 
về hộ tịch đã quản lý được 100% 
các sự kiện hộ tịch phát sinh, tỷ 
lệ đăng ký đúng hạn đạt trên 
90%; 100% các xã, phường, thị 
trấn bố trí được công chức thực 
hiện công tác hộ tịch và có trình 
độ từ trung cấp luật trở lên; tỷ 
lệ giải quyết cấp phiếu lý lịch tư 
pháp đúng hạn đạt 98%; các thủ 

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP lãNH ĐẠO THựC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 
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tục hành chính do tổ chức công 
chứng, đấu giá thực hiện đều 
đảm bảo đúng trình tự, thủ tục 
pháp luật quy định về thời gian 
và thành phần hồ sơ; thực hiện 
đổi mới công tác trợ giúp pháp 
lý, tập trung trợ giúp pháp lý 
trong lĩnh vực tham gia tố tụng, 
tư vấn pháp luật, đại diện ngoài 
tố tụng, đảm bảo nguồn lực về 
tài chính và trợ giúp viên pháp lý 
để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Công tác chỉ đạo, điều hành, 
xây dựng Ngành, thanh tra, kiểm 
tra, phòng, chống tham nhũng 
có những đóng góp quan trọng 
trong sự phát triển chung của 
Ngành: Hằng năm, đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 
theo từng lĩnh vực, đồng thời 
xây dựng các Chương trình, 
Kế hoạch cụ thể để triển khai 
nhiệm vụ được giao; tổ chức các 
hội nghị tập huấn, hướng dẫn 
nghiệp vụ, tổ chức nhiều cuộc
thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp 
(từ năm 2015 đến nay tổ chức 
08 cuộc thanh tra, 30 cuộc kiểm 
tra công tác tư pháp); trên cơ sở 
thực hiện Đề án số 03- ĐA/TU ngày 
10/5/2017 của Tỉnh ủy, đã chỉ đạo 
trong việc sáp nhập 02 phòng 
chuyên môn thuộc Sở, sáp nhập 
02 phòng của Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý thuộc Sở, giao kế toán 
kiêm nhiệm 02 đơn vị có chung 
trụ sở làm việc, qua đó đã giảm 
đầu mối tổ chức cấp phòng và 
giảm số người giữ chức vụ lãnh 
đạo từ Trưởng phòng và tương 
đương trở xuống theo đúng yêu 
cầu của Tỉnh ủy về tinh giản biên 
chế, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Với những nỗ lực và kết 
quả đạt được, Sở Tư pháp vinh 

dự được Bộ Tư pháp và UBND 
tỉnh ghi nhận, biểu dương: Tập thể 
Sở Tư pháp 03 lần được tặng 
Cờ thi đua ngành Tư pháp các 
năm 2015, 2018, 2019; Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 
05 tập thể và 08 cá nhân thuộc 
Sở có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua theo chuyên 
đề do Bộ Tư pháp phát động; 
130 cá nhân được tặng Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng 23 
Bằng khen cho tập thể và 28 
Bằng khen cho cá nhân thuộc Sở 
có thành tích xuất sắc trong các 
phong trào thi đua, tổng kết thi 
hành Luật.

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện nhiệm vụ chính 
trị còn một số tồn tại, hạn chế 
nhất định như: Việc tham mưu, 
chỉ đạo, hướng dẫn ở một số 
mảng lĩnh vực chuyên môn chưa 
kịp thời, chưa sâu sát, chưa đổi 
mới phương pháp tổ chức thực 
hiện dẫn đến hiệu quả chưa đạt 
như mong muốn; nguồn lực về 

tài chính, con người để đáp ứng 
nhiệm vụ chuyên môn còn hạn 
chế; một số đảng viên, quần 
chúng chưa chủ động trong 
việc bố trí thời gian để học tập, 
nghiên cứu nâng cao trình độ 
chuyên môn...Nguyên nhân dẫn 
đến tồn tại, hạn chế do nhiệm 
vụ của Ngành ngày càng tăng, 
nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp, 
chưa có tiền lệ, kinh nghiệm về 
chuyên môn chưa nhiều.

Để phát huy những kết 
quả đạt được, khắc phục những 
tồn tại, hạn chế, trong nhiệm kỳ 
2020 - 2025, Đảng bộ Sở Tư pháp 
tiếp tục nâng cao năng lực lãnh 
đạo của Đảng bộ, tăng cường đoàn 
kết, dân chủ, năng động, sáng 
tạo, phát huy vai trò tiên phong 
gương mẫu của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên. Từ đó, thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đã 
đề ra, phấn đấu xây dựng Đảng bộ 
Sở Tư pháp ngày càng trong sạch, 
vững mạnh./.

LỆ TRANG

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hồ Thị Kim Ngân 
- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
Tư pháp” cho các cá nhân tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020. 
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Hai nội dung quan 
trọng nhất của mỗi 
kỳ đại hội Đảng là 

công tác xây dựng văn kiện và 
công tác nhân sự, đặc biệt là 
việc chuẩn bị nhân sự đại hội 
có vị trí, ý nghĩa quan trọng, là 
nhân tố đảm bảo thành công 
của đại hội và triển khai thực 
hiện thắng lợi nghị quyết của 
đại hội.

Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị 
đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW 
về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ 
sở Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày
26/7/2019 của Đảng ủy Các cơ quan
tỉnh Bắc Kạn về tổ chức đại hội 
các chi, đảng bộ cơ sở, tiến 
tới đại hội đại biểu Đảng bộ 
Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy 
Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 
Kế hoạch số 64-KH/ĐU ngày 
15/10/2019 về tổ chức đại hội 
các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 và 
Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 
2020 - 2025. Một trong những
nội dung quan trọng của Kế hoạch 
số 64-KH/ĐU đó là tiêu chuẩn,
điều kiện của nhân sự tham gia 
cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để 

có thể lãnh đạo, chỉ đạo toàn 
diện nhiệm vụ chính trị của 
ngành Tư pháp. 

Đảng bộ Sở Tư pháp có 04 
chi bộ trực thuộc với 48 đảng 
viên, trong đó: 45 đảng viên 
chính thức; 03 đảng viên dự bị; 
về giới tính: 14 đồng chí là nam, 
34 đồng chí là nữ; về trình độ: 
Thạc sỹ có 13 đồng chí, đại học 
có 34 đồng chí, trung cấp có 
01 đồng chí; về trình độ lý luận 
chính trị: Cao cấp có 15 đồng chí; 
Trung cấp có 17 đồng chí. 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
Ban Chấp hành Đảng bộ 
Sở Tư pháp Bắc Kạn đã lãnh 
đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm 
vụ chính trị của Ngành hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra 
tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, 
ngày càng khẳng định được 
vị trí, vai trò của mình với cấp 
ủy, chính quyền địa phương. 

Để phát huy những kết 
quả đạt được trong lãnh đạo, 
chỉ đạo của Ban Chấp hành 
Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
bên cạnh sự kế thừa đòi hỏi 
nhân sự tham gia Ban Chấp hành 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm 
bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, 
điều kiện tại Chỉ thị số 35-CT/TW 
của Bộ Chính trị và đặc điểm 

tình hình của Ngành Tư pháp, 
như sau: 

Thứ nhất, về tiêu chuẩn chung:
(1) Tuyệt đối trung thành 

với lợi ích của Đảng, quốc gia, 
dân tộc và Nhân dân; kiên 
định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, 
lý tưởng về độc lập dân tộc, 
chủ nghĩa xã hội và đường 
lối đổi mới của Đảng. Có lập 
trường, quan điểm, bản lĩnh 
chính trị vững vàng, không dao 
động trong bất cứ tình huống 
nào, kiên quyết đấu tranh bảo 
vệ Cương lĩnh, đường lối của 
Đảng, Hiến pháp và pháp luật 
của Nhà nước. Có tinh thần 
yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích 
của Đảng, quốc gia, dân tộc, 
Nhân dân, tập thể lên trên lợi 
ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh 
vì sự nghiệp của Đảng, vì độc 
lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh 
phúc của Nhân dân. Yên tâm 
công tác, chấp hành nghiêm 
sự phân công của tổ chức và 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao.

(2) Có phẩm chất đạo 
đức trong sáng; lối sống trung 
thực, khiêm tốn, chân thành, 
giản dị; cần, kiệm, liêm chính, 
chí công vô tư. Tâm huyết và 

NÂNG CAO NĂNG lựC lãNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - NHÌN TỪ TIÊU CHUẨN, 
ĐIỀU KIỆN NHÂN Sự THAM GIA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP 

TỈNH BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2020 - 2025
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có trách nhiệm với công việc; 
không tham vọng quyền lực, 
không háo danh; có tinh thần 
đoàn kết, xây dựng, gương 
mẫu, thương yêu đồng chí, 
đồng nghiệp. Bản thân không 
tham nhũng, quan liêu, cơ hội, 
vụ lợi và tích cực đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi các biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” 
trong nội bộ; kiên quyết đấu 
tranh chống quan liêu, cửa 
quyền, tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, 
lối sống cơ hội, thực dụng, bè 
phái, lợi ích nhóm, nói không đi 
đôi với làm; công bằng, chính 
trực, trọng dụng người tài, 
không để người thân, người 
quen lợi dụng chức vụ quyền 
hạn của mình để trục lợi. Tuân 
thủ và thực hiện nghiêm các 
nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của 
Đảng, nhất là nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tự phê bình và 
phê bình.

(3) Có tư duy đổi mới, có 
tầm nhìn, phương pháp làm 
việc khoa học; có năng lực 
tổng hợp, phân tích và dự báo. 
Có khả năng phát hiện những 
mâu thuẫn, thách thức, thời 
cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó 
và những hạn chế, bất cập 
trong thực tiễn; mạnh dạn 
đề xuất những nhiệm vụ, giải 
pháp phù hợp, khả thi, hiệu 
quả để phát huy, thúc đẩy hoặc 
tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, 
nắm chắc và hiểu biết cơ bản 

tình hình thực tế để cụ thể hoá 
và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; có thành 
tích, kết quả công tác nổi trội 
ở lĩnh vực, địa bàn công tác 
được phân công; cần cù, chịu 
khó, năng động, sáng tạo, dám 
nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm và vì Nhân dân phục 
vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ 
đạo; có kinh nghiệm thực tiễn; 
gương mẫu, quy tụ và phát 
huy sức mạnh tổng hợp của 
tập thể, cá nhân; được cán bộ, 
đảng viên, quần chúng Nhân dân 
tin tưởng, tín nhiệm.

(4) Đủ sức khoẻ để thực 
hiện nhiệm vụ (theo kết luận 
của cơ quan y tế có thẩm quyền 
trong thời gian không quá 06 
tháng đến thời điểm giới thiệu 
nhân sự).

(5) Về độ tuổi: Đảm bảo độ 
tuổi theo hướng dẫn tại Chỉ thị 
số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 
của Bộ Chính trị về đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng; Kế hoạch số 57-KH/ĐU
của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh 
Bắc Kạn về vể tổ chức đại hội 
các chi, đảng bộ cơ sở tiến 
tới Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Các cơ quan tỉnh lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hướng dẫn 
số 14-CV/ĐU ngày 11/11/2019 
của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh 
Bắc Kạn về một số nội dung Chỉ thị 
số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 
của Bộ Chính trị chuẩn bị và 

tổ chức đại hội các chi bộ, đảng 
bộ cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 
2020 - 2025; Kế hoạch số 64-KH/ĐU 
ngày 15/10/2019 của Đảng ủy 
Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về 
tổ chức đại hội các chi bộ 
nhiệm kỳ 2020 - 2023 và Đảng bộ 
Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
cụ thể:

- Những đồng chí lần đầu 
tham gia cấp uỷ: Nam sinh từ 
tháng 4/1965 và nữ sinh từ 
tháng 4/1970 trở lại đây. 

- Những đồng chí được 
giới thiệu tái cử cấp uỷ: Nam 
sinh từ tháng 4/1962 và nữ sinh 
từ tháng 10/1967 trở lại đây.

Thứ hai, tiêu chuẩn về trình 
độ: Có trình độ chuyên môn, 
lý luận chính trị, quản lý Nhà 
nước đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ được giao và theo quy định 
của Đảng, Nhà nước; trình độ 
tin học, ngoại ngữ cần thiết và 
phù hợp, cụ thể: Về trình độ lý 
luận chính trị từ cao cấp hoặc 
cử nhân; về trình độ chuyên 
môn từ đại học trở lên; về năng 
lực công tác, sản phẩm cụ thể 
dựa trên cơ sở đánh giá hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên 
trong 03 năm gần nhất (từ năm 
2017 - 2019).

Với những tiêu chuẩn này, 
Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn đã lựa chọn được 
Ban chấp hành khóa mới 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đủ năng lực, 
trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo 
toàn diện nhiệm vụ chính trị 
của ngành Tư pháp./.

NGUYỄN HOÀ

19



Công tác kiểm tra, giám 
sát là một bộ phận cấu 
thành của công tác 

lãnh đạo;  kiểm tra, giám sát 
có vị trí rất quan trọng trong 
Cương lĩnh, Điều lệ, các văn 
bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. 
Đối với Đảng bộ Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban kiểm tra 
gồm có 03 đồng chí, trong đó 
đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy 
đồng thời là Chủ nhiệm Ủy ban 
kiểm tra, vì vậy trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với 
Ủy ban kiểm tra luôn bám sát 
tinh thần lãnh đạo của Đảng ủy. 

Với sự quan tâm, lãnh đạo, 
chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra 
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và 
Đảng ủy Sở, thời gian qua, Ủy ban 
kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp đã 
có nhiều chuyển biến tích cực 
trong việc nâng cao ý thức, 
trách nhiệm tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức; nêu cao tính 
tiên phong, gương mẫu đảng 
viên nhất là đảng viên là lãnh 
đạo, quản lý.

Hằng năm trên cơ sở 
Chương trình kế hoạch kiểm tra 
của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 
Các cơ quan tỉnh, Ủy ban 
kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp 
đã xây dựng Chương trình kế 

hoạch kiểm tra các chi bộ trực 
thuộc đảm bảo đúng tiến độ, 
nội dung theo hướng dẫn. 
Kết quả thể hiện ở các nội 
dung như:

Việc lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác kiểm tra, giám sát:

Đảng ủy Sở Tư pháp đã 
lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ 
đưa nội dung quán triệt thực 
hiện Quy định 101-QĐ/TW
ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư 
“về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” 
vào trong các buổi sinh hoạt 
định kỳ. Quán triệt đẩy mạnh 
công tác kiểm tra, giám sát 
của Đảng tập trung vào những 
nội dung Điều lệ Đảng quy 
định phù hợp với thực tế của 
từng chi bộ, như: Việc tổ chức 
học tập, triển khai, quán triệt 
Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch 
của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước…; tinh thần, trách nhiệm 
của đảng viên trong việc đóng 
góp, xây dựng tổ chức chi bộ; 
sự kiên định đối với đường lối 
đổi mới của Đảng, các nguyên 
tắc tổ chức của Đảng; tinh thần 
đoàn kết, ý thức kỷ luật trong 
sinh hoạt Đảng…

 Kết quả thực hiện công 
tác kiểm tra, giám sát:

Để thực hiện tốt công tác 
kiểm tra, giám sát và thi hành 
kỷ luật Đảng trong toàn Đảng 
bộ, căn cứ Điều lệ Đảng, quy 
định của Bộ Chính trị, sự chỉ 
đạo, hướng dẫn của các cơ 
quan có thẩm quyền cấp trên 
và tình hình thực tế của đơn 
vị. Đảng ủy Sở Tư pháp đã xây 
dựng và triển khai thực hiện kế 
hoạch phù hợp với đặc điểm, 
điều kiện thực tế tại Đảng bộ, 
quán triệt và tổ chức cho 100% 
công chức, viên chức, người lao 
động, đảng viên thực hiện; ban 
hành văn bản hướng dẫn, chỉ 
đạo các chi bộ trực thuộc thực 
hiện công tác kiểm tra, giám 
sát đảng viên thực hiện việc 
tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. 
Trong đó, tập trung kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện nội quy, 
quy chế của đơn vị và việc thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ được 
giao gắn với việc tự phê bình 
và phê bình theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XI)  “Một số vấn đề cấp bách về 
xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 
số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 
của Bộ Chính trị (khóa XI)  “Về 
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT MỘT TRONG NHỮNG 
NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG ỦY SỞ TƯ PHÁP

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

20



và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”;  Quy định 101-
QĐ/TW ngày 07/6/2012 của 
Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, 
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt các cấp”; mỗi đảng viên 
Ðảng Cộng sản Việt Nam phải 
tích cực học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. Cán bộ, công chức có 
chức vụ càng cao càng phải 
gương mẫu.

Có thể nói, công tác kiểm 
tra, giám sát được Đảng ủy 
Sở Tư pháp và các chi bộ trực 
thuộc triển khai tổ chức thực 
hiện tương đối toàn diện. Các 
chi bộ trong Đảng ủy đã xây 
dựng và hoàn thành tốt các 
chương trình kiểm tra, giám 
sát hằng năm phù hợp với tình 
hình thực tế và yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị của toàn Đảng ủy. 
Ban Chấp hành Đảng ủy Sở đã 
cụ thể hóa bằng Chương trình 
kiểm tra, giám sát theo từng 
năm, nội dung kiểm tra, giám 
sát tập trung vào những lĩnh 
vực quan trọng, gắn với nhiệm 
vụ chính trị của Ngành, việc 
chấp hành Cương lĩnh chính 
trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, 
Chỉ thị của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Công 
tác kiểm tra, giám sát được 
thực hiện nghiêm túc đảm bảo 
tiến độ, đúng hướng dẫn, quy 
trình, khách quan, dân chủ, đạt 
chất lượng tốt. 

Nội dung, mốc thời điểm 
và thời gian tiến hành kiểm tra, 

giám sát  được các chi bộ thông 
báo công khai đến các đảng viên. 
Tại các cuộc họp, sinh hoạt của 
chi bộ đã thảo luận, đóng góp 
ý kiến cho đảng viên được kiểm 
tra, giám sát những vấn đề liên 
quan; bên cạnh đó, các chi bộ 
cũng thường xuyên theo dõi, 
nắm bắt tình hình đảng viên 
được kiểm tra, giám sát, từ đó 
đưa ra những ý kiến đề xuất 
giúp cho đảng viên khắc phục 
những hạn chế, khuyết điểm, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Ngoài ra, ngay từ đầu năm, mỗi 
đảng viên, quần chúng trong 
Đảng bộ đều xây dựng bản cam 
kết tu dưỡng, rèn luyện theo 
cương vị công tác của mình và 
báo cáo với chi bộ, cấp ủy để 
được góp ý, giúp đỡ, giám sát, 
tạo điều kiện thực hiện. 

Qua kiểm tra các đảng 
viên trong Đảng bộ luôn kiên 
định, có lập trường, bản lĩnh 
chính trị vững vàng, chấp hành 
tốt Điều lệ Đảng, chủ trương 
đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước.

 Từ những kết quả trên 
để công tác kiểm tra, giám sát 
của Đảng ủy Sở Tư pháp đạt 
được những kết quả cao hơn 
nữa cần làm tốt một số nhiệm 
vụ sau:

Thứ nhất: Tăng cường 
giáo dục chính trị tư tưởng 
cho đảng viên, quần chúng; 
đặc biệt là quán triệt đảng viên 
thực hiện tốt Nghị quyết số 
04-NQ/TW ngày 30/10/2016 

của Hội nghị lần thứ tư, 
Ban chấp hành Trung ương Đảng
(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; 
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” gắn với các quy 
định về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên đối với 
việc chấp hành kỷ luật của 
tổ chức Đảng, đảng viên.

Thứ hai: Đẩy mạnh công 
tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng uỷ đối với các chi bộ, 
đảng viên theo quy định của 
Điều lệ Đảng và hướng dẫn của 
cấp trên.

Thứ ba: Ban hành Kế hoạch 
kiểm tra, giám sát đảng viên 
hằng năm và tổ chức kiểm tra, 
giám sát theo đúng Kế hoạch. 

Thứ tư: Tổ chức thực 
hiện quyết liệt các giải pháp 
nhằm không ngừng nâng cao 
chất lượng kiểm tra, giám sát 
đảng viên.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng ủy Sở Tư pháp, sự quyết 
tâm của toàn thể đảng viên 
trong toàn Đảng bộ, tin tưởng 
rằng công tác kiểm tra, giám sát 
của Đảng ủy Sở Tư pháp sẽ đạt 
được nhiều kết quả cao hơn nữa 
góp phần thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị được giao./.
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ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI lầN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Hòa chung với không khí 
phấn khởi của Nhân 
dân cả nước hướng về 

kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự 
kiện lịch sử quan trọng năm 2020; 
chào mừng Đại hội Đảng các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng; được 
sự nhất trí của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, ngày 
25 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ 
Sở Tư pháp Bắc Kạn long trọng 
tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội 
có các đồng chí trong Ban Chấp hành 
Đảng bộ Sở Tư pháp, lãnh đạo 
các chi bộ trực thuộc cùng 
toàn thể đảng viên Đảng bộ 
Sở Tư pháp. Đồng chí Vi Hồng Dương 
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy 
Các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo 
Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
đã phát huy truyền thống đoàn 
kết, thống nhất, tinh thần chủ 
động, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực 
vượt qua khó khăn thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. 
Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đều 
đạt và vượt. Triển khai tổ chức 
thực hiện các mặt công tác 
được đảm bảo hiệu quả và chất 
lượng; năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của cấp ủy, tổ chức 
Đảng được nâng lên; các tổ chức 
đoàn thể, chính trị đã phát huy 
vai trò trong tổ chức và hoạt 

động. Năng lực, trình độ, chuyên 
môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán 
bộ, đảng viên đã cơ bản đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng bộ 
Sở Tư pháp chú trọng làm tốt 
công tác xây dựng Đảng, bồi 
dưỡng, tạo nguồn phát triển 
đảng viên mới; trong nhiệm kỳ 
đã kết nạp được 19 đảng viên mới, 
đạt 100% chỉ tiêu, nâng tổng số 
đảng viên trong toàn Đảng bộ là 
48 đồng chí (03 đảng viên dự bị); 
công tác kiểm tra, giám sát được 
thực hiện thường xuyên, đúng 
quy định.

Về kết quả lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị: Công 
tác xây dựng, kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật, quản lý xử 
lý vi phạm hành chính và theo 
dõi thi hành pháp luật được chú 
trọng; chất lượng thẩm định dự 
thảo văn bản quy phạm pháp 

luật ngày càng được nâng cao, 
góp phần hoàn thiện hệ thống 
thể chế của tỉnh; công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật và quản 
lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở 
được quan tâm, đẩy mạnh; hoạt 
động hành chính tư pháp, bổ trợ 
tư pháp, trợ giúp pháp lý đạt kết 
quả tốt; công tác cải cách thủ 
tục hành chính đạt được nhiều 
chuyển biến vượt bậc, rút ngắn 
thời gian giải quyết hồ sơ cho 
tổ chức và công dân. Kết quả 
thu phí của các đơn vị sự nghiệp 
thuộc Sở vượt chỉ tiêu do UBND 
tỉnh giao.

Đại hội đã dành nhiều thời 
gian đánh giá sự lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ trong nhiệm kỳ 
qua, khẳng định những kết quả 
đạt được, chỉ rõ những tồn tại, 
hạn chế, rút ra những bài học 

Đồng chí Vi Hồng Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh  
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
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kinh nghiệm. Đồng thời tập 
trung trí tuệ, thảo luận và xác 
định phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ, các giải pháp cần thực 
hiện trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 
đồng chí Vi Hồng Dương -
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy 
Các cơ quan tỉnh biểu dương và 
đánh giá cao những kết quả mà 
Đảng bộ Sở Tư pháp đạt được 
trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, 
đề nghị các đại biểu tiếp tục phát 
huy dân chủ, tập trung trí tuệ, 
tham gia thảo luận, phân tích 
những nguyên nhân chủ quan, 
khách quan đối với kết quả của 
nhiệm kỳ, đề xuất những giải 
pháp cụ thể, thiết thực, nhằm 
khắc phục những hạn chế trong 
thời gian qua, đưa Đảng bộ 
Sở Tư pháp ngày càng phát triển.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 
Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 
2020 - 2025 gồm 07 đồng chí, 
là những đảng viên tiêu biểu 
cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, 
có phẩm chất năng lực để đảm 

đương trách nhiệm được giao. 
Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - 
Giám đốc Sở tiếp tục tái cử giữ 
chức Bí thư Đảng ủy Sở, đồng chí 
Phạm Quốc Trung - Phó Giám đốc Sở 
giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Sở. 
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban 
Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ
2020 - 2025 đã bầu Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy Sở Tư pháp gồm 03 
đồng chí; đồng chí Phạm Quốc Trung - 
Phó Bí thư Đảng ủy Sở được 
bầu giữ chức Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng 
đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp 
trên, gồm 04 đồng chí chính thức và 
01 đồng chí dự khuyết.

Tại Đại hội, các đảng viên 
đã biểu quyết thông qua Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp 
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Tư pháp 
tiếp tục chú trọng, tăng cường 
công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; công tác kiểm tra, giám 

sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn 
thể. Phấn đấu hằng năm 100% 
chi bộ trực thuộc “Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó 
có 01 chi bộ “Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ”; 85% đảng viên 
“Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 
15% đảng viên “Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ”. Trong nhiệm kỳ, 
kết nạp từ 04 đảng viên trở lên; 
mỗi năm kiểm tra, giám sát 02 
chi bộ và 15% đảng viên trở lên. 
Hằng năm các tổ chức đoàn thể 
“Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Phát huy những thành quả 
đạt được trong nhiệm kỳ qua, 
Đảng ủy Sở Tư pháp đề nghị 
toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nỗ 
lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh 
thần chủ động, sáng tạo, nắm 
vững thời cơ, phát huy lợi thế, 
vượt lên khó khăn và thách thức, 
phấn đấu thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ đề ra trong 
nhiệm kỳ 2020 - 2025./

LỆ TRANG

Thực hiện chỉ đạo của 
Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh 
và Đảng ủy Sở Tư pháp 

về đóng góp ý kiến dự thảo 
văn kiện Đại hội Đảng các cấp 
tại Văn bản số 136-CV/ĐUSTP 
ngày 03/3/2020; Văn bản số 
138-CV/ĐUSTP ngày 10/3/2020 

và Văn bản số 146-CV/ĐUSTP 
ngày 7/4/2020, các chi bộ trực 
thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã 
tổ chức họp để thảo luận, đóng 
góp ý kiến dự thảo báo cáo chính 
trị Đại hội Đảng bộ Các cơ quan 
tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn và văn 
kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

Theo đó, các chi bộ đã 
thảo luận, phân tích và đóng 
góp gần 30 ý kiến bổ sung vào 
dự thảo các văn kiện Đại hội. 
Bên cạnh các ý kiến nhất trí 
về kết cấu, nội dung của báo 
cáo kết quả thực hiện các 
chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 

Tổ chức đóng góp ý kiến dự Thảo 
văn kiện đại hội đảng các cấp
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2015 - 2020, những hạn chế, yếu 
kém, nguyên nhân và phương 
hướng, nhiệm vụ thực hiện 
trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các 
góp ý đi sâu phân tích làm rõ 
những nội dung liên quan đến 
kết quả đạt được trong lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của các chi, đảng bộ Khối 
Nội chính; các chỉ tiêu cụ thể đề 
ra tại nhiệm kỳ 2020 - 2025 được 
bổ sung, như: Kết quả đạt được 
trong lãnh đạo, chỉ đạo về công 
tác cải cách hành chính, cải cách 
tư pháp, công tác xây dựng và 
tổ chức thi hành pháp luật, 
công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong 
Nhân dân tại dự thảo báo cáo 
chính trị; cân nhắc về chỉ tiêu 
phát triển đảng viên trong 
nhiệm kỳ để phù hợp với đặc 
điểm tình hình hiện nay; chỉ 
tiêu về học tập các Nghị quyết, 
Chỉ thị, Kết luận của Đảng 
đảm bảo cụ thể; xem xét cân 
nhắc chỉ tiêu kiểm tra, giám sát 
đối với 15% tổng số đảng viên 
toàn Đảng bộ (tương ứng gần 
450 đảng viên được kiểm tra, 
giám sát); đề nghị nâng tỷ lệ % 
chỉ tiêu về số chi, đảng bộ cơ sở 
và số đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ bằng hoặc cao hơn 

so với kết quả đạt được của 
nhiệm kỳ trước. 

Bên cạnh đó, các đảng viên 
cũng quan tâm và có ý kiến đến
vấn đề dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng 
đến tình hình thực hiện 
Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 
2015 - 2020; việc chỉ đạo của cấp 
ủy trong nâng cao hiệu quả công 
tác tổ chức thi hành pháp luật; hỗ 
trợ các hoạt động bổ trợ tư pháp, 
đặc biệt là hoạt động luật sư, 
giám định tư pháp nhằm nâng 
cao hiệu quả công tác cải cách tư 
pháp trong tình hình mới…

NGUYỄN HOÀ

Nhằm nâng cao ý thức 
chấp hành kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, 

đạo đức công vụ của công 
chức, viên chức, người lao 
động trong toàn Đảng bộ gắn 
với việc thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
hướng tới chào mừng 120 năm 
Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn
(11/4/1900 - 11/4/2020); Đại hội
Đảng bộ Sở Tư pháp, lần 
thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025; 
chào mừng Đại hội Đảng bộ 
Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn và 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn; 
kỷ niệm 130 năm Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 
- 19/5/2020); vừa qua, Đảng uỷ 
Sở Tư pháp đã tổ chức thành 
công Hội thi “Nét đẹp văn hoá 
công sở” năm 2020. 

Tại Hội thi, 04 đội thi đến 
từ 04 chi bộ đã cùng nhau trải 
qua 03 phần thi: Phần thi chào 
hỏi; phần thi thuyết trình và trả 
lời câu hỏi; phần thi năng khiếu. 
Qua các phần thi, các Đội đã 
khéo léo lồng ghép việc thực 
hiện chuẩn mực ứng xử, tác 
phong của người cán bộ, công 
chức, viên chức nơi công sở gắn 
với học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
đồng thời cũng thể hiện những 
nét đặc trưng, riêng có của chi 
bộ mình để lại ấn tượng đẹp, 
sâu sắc trong lòng khán giả. 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức 
đã trao 01 giải Nhất cho Đội 
thi Chi bộ 2, 01 giải Nhì cho 
Đội thi Chi bộ 1, 02 giải Ba 
cho Đội thi Chi bộ 3 và Chi bộ 4. 
Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi 
còn trao các giải phụ là: Phần 
thi thuyết trình xuất sắc nhất, 
màn chào hỏi hay nhất và 
phần thi năng khiếu xuất sắc nhất 
cho các Đội thi./.

BBT
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Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cho Đội thi Chi bộ 2. Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các Đội thi. 

Phần thi chào hỏi của Đội thi Chi bộ 1. Phần thi năng khiếu của Đội thi Chi bộ 4.

Phần thi thuyết trình của Đội thi Chi bộ 2. Phần thi năng khiếu của Đội thi Chi bộ 3.

Chùm ảnh: HỒNG LUYẾN



MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đồng chí Vi Hồng Dương - Tỉnh ủy viên, 
Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Đại hội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 
Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Chùm ảnh: MẠNH TUẤN


