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Tóm tắt nội dung: Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trong 

tỉnh Bạc Liêu luôn được giữ vững, ổn định, đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần 

của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Trong những thành tựu 

đó có rất nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân cơ bản là Đảng bộ Công an 

tỉnh Bạc Liêu đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bài viết 

xin giới thiệu một số kinh nghiệm về xây dựng tổ chức cơ sở đảng là nền tảng 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu. 

***** 

Đảng bộ Công an tỉnh đến nay có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với gần 

900 đảng viên. Năm 2014 là năm bản lề, mọi chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội 

Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015 phải hoàn thành. Mặt khác, phải 

đảm bảo tình hình an ninh trật tự nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa 

phương, trong khi đó năm 2014 tỉnh Bạc Liêu diễn ra nhiều sự kiện chính trị 

trọng đại, đặc biệt là tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng Chính phủ cho phép đăng 

cai tổ chức Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu năm 2014; 

vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Nam... Để đạt được 

mục tiêu đó, Đảng ủy Công an tỉnh xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm 

vụ trọng tâm, Đảng bộ vững mạnh mới đủ sức lãnh đạo, điều hành lực lượng 

Công an thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao. Kết quả, đến nay Đảng 

bộ Công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra từ đầu 

nhiệm kỳ; tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng chuyên sâu, phát huy 

được hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của Bộ, công tác 

chuẩn bị nhân sự được quan tâm phục vụ tốt cho Đại hội Đảng các cấp trong 

Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Qua công tác kiểm tra được Tỉnh ủy đánh 

giá cao và công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Từ thực tế công tác lãnh, chỉ đạo, tại buổi hội thảo hôm nay tôi xin trao đổi 

một số kinh nghiệm về xây dựng tổ chức cơ sở đảng là nền tảng thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu như sau : 

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

* Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. 



- Một là, phải thật sự quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

cho đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong toàn Đảng bộ mà trực tiếp tại các Đảng bộ, 

Chi bộ cơ sở trực thuộc, kịp thời triển khai, quán triệt, thực hiện và đưa các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành đi vào cuộc sống, nhất là 

các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); 

Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng 

cường công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân (CAND) giai đoạn 

2011 - 2015; Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục thực hiện các 

giải pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn 

hóa vì nhân dân phục vụ gắn với học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND và 

phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, thường xuyên giáo dục 

truyền thống, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng tư 

cách người Công an cách mạng; chủ động giải quyết tình hình tư tưởng, kịp thời 

phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc mới nảy sinh của đảng viên, cán bộ, 

chiến sĩ. 

- Hai là, quan tâm xây dựng Chi bộ “bốn tốt” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Chi bộ là nền tảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là hạt nhân chính trị ở cơ sở 

mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Chi bộ là gốc, rễ của Đảng ở trong quần 

chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công 

việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi 

chảy”. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trước những tác động tiêu cực của 

mặt trái kinh tế thị trường, sự xuống cấp về đạo đức lối sống của một bộ phận 

cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý đã có tác động tiêu cực đến sức 

chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, vai trò lãnh đạo của Chi bộ bị mờ nhạt, 

thậm chí bị vô hiệu hóa, theo đuôi chính quyền, hầu hết các sai phạm kỷ luật 

không được phát hiện làm rõ từ Chi bộ; việc giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo 

đức của cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến nhiều đảng 

viên bị thoái hóa, biến chất, suy giảm ý chí chiến đấu, dao động, mất lòng tin, 

tình trạng tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước không được 

phát hiện và đẩy lùi. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng trong 

quần chúng nhân dân. 

Để xây dựng Chi bộ “bốn tốt” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thời gian qua 

Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở quan 

tâm xây dựng Đảng bộ, Chi bộ đảm bảo 04 nội dung gồm: Học tập và quán triệt 



nghị quyết tốt, phát triển đảng viên tốt, tự phê bình và phê bình tốt và sinh hoạt 

định kỳ tốt. Trên cơ sở đó, việc học tập, quán triệt các nghị quyết được cấp ủy 

các cấp chuẩn bị chu đáo có chương trình, kế hoạch cụ thể; báo cáo viên là 

những đồng chí có nhiều kinh nghiệm, có khả năng truyền đạt tốt yêu cầu của 

nghị quyết với mục tiêu “Tất cả đảng viên trong Đảng bộ phải được học tập, 

quán triệt một cách đầy đủ nhất các nghị quyết của Đảng”. Qua đó làm cho việc 

học tập, quán triệt nghị quyết ngày càng nề nếp, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, 

góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Trong công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xác định đây là một công tác 

có vai trò cực kỳ quan trọng đảm bảo cho sự kế thừa và phát triển liên tục của 

Đảng, từ đó chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cấp ủy các cấp tích cực làm tốt công 

tác chăm bồi, giới thiệu cho Đảng những cá nhân ưu tú qua thực hiện các phong 

trào cách mạng để tạo nguồn và đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng; chú trọng giáo 

dục nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu vào Đảng với động cơ mục đích 

đúng đắn. Chính vì thế, hàng năm Đảng bộ Công an tỉnh đã làm tốt công tác 

phát triển đảng, số đoàn viên thanh niên, quần chúng ưu tú được kết nạp vào 

Đảng đều vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 

Chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ phải duy trì tốt định kỳ sinh hoạt Chi bộ, kịp 

thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nội dung và hình thức 

sinh hoạt Chi bộ luôn được quan tâm đổi mới, tránh hiện tượng nhàm chán hoặc 

trở thành buổi họp kiểm điểm kết quả công tác đơn thuần, nghèo nàn, đơn điệu, 

đảng viên thường thụ động, ít tham gia phát biểu ý kiến mà nó phải thực sự là 

diễn đàn để cán bộ, đảng viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng để xây dựng Chi bộ, 

đơn vị và đồng chí mình một cách chân thành, nghiêm túc. Đồng thời ở các buổi 

sinh hoạt định kỳ, cấp ủy kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng 

viên và có trách nhiệm sinh hoạt về tình hình trong nước và quốc tế kịp thời 

định hướng cho cán bộ, đảng viên tránh được hiện tượng hoang mang dao động 

trước những diễn biến tiêu cực, phức tạp của tình hình thực tiễn, phát huy được 

tính tích cực, góp phần nâng cao chất lượng của các buổi sinh hoạt Chi bộ. 

Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, công tác tự phê bình và phê bình được thực 

hiện một cách nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở, phê bình đảng viên việc chấp hành 

điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 

Công tác tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên theo tinh thần 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được lồng ghép với việc học tập thực hiện 6 

điều Bác Hồ dạy CAND, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07 của Ban 



Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh” với quyết tâm thực hiện thắng lợi khẩu hiệu hành động 

“Công an Bạc Liêu hết lòng vì dân, mỗi đảng viên là một tấm gương trong 

sáng” và công trình phần việc “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Kết 

quả trong năm qua, nhiều cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu vươn lên, có 

nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham 

nhũng, lãng phí, xuất hiện nhiều gương liêm khiết không nhận hối lộ trong khi 

làm nhiệm vụ, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, thật sự là tấm gương trong sáng; nhiều tổ chức cơ sở Đảng 

đứng đầu là cấp ủy viên cơ sở có nhiều sáng tạo qua chỉ đạo thực hiện 12 chủ đề 

làm theo tấm gương đạo đức của Bác lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị được giao... Cùng với đó, đối với những Chi bộ có “vấn đề” về nội bộ 

hoặc những Chi bộ thường xuyên chỉ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” qua phân 

loại hàng năm, chúng tôi phân công các thành viên trong Ban thường vụ Đảng 

ủy về tham gia sinh hoạt để trực tiếp tham gia tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc góp phần nâng chất các Chi bộ đó thành Chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 

trở lên. Từ những việc làm trên đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực 

lượng Công an ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng sự tin tưởng của các 

cấp chính quyền và nhân dân. 

- Ba là, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, phát huy dân chủ rộng rãi, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo 

đức lối sống; đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt Đảng, 

hội, họp, làm việc để thảo luận quyết định các vấn đề quan trọng đảm bảo dân 

chủ, công tâm, khách quan, phát huy tối đa trí tuệ tập thể theo nguyên tắc “thiểu 

số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức”. 

Mọi công việc đều được trao đổi, bàn bạc, cùng nhau xây dựng, không có hiện 

tượng đùn đẩy trách nhiệm; trong quan hệ làm việc phải có sự tôn trọng, tin 

tưởng giúp đỡ lẫn nhau, tạo mọi điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. Từ đó, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao từ tập thể Ban Thường vụ, 

Ban Chấp hành, Ban Giám đốc Công an tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, 

chiến sỹ Công an trong tỉnh.  

- Bốn là, tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực 

hiện nhiệm vụ của đảng viên và các biện pháp phòng, chống suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện 



Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về “Đảng viên đang 

công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối quan 

hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ công dân nơi cư 

trú, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân”, 

các tổ chức cơ sở Đảng đã giới thiệu gần 900 đảng viên trong Đảng bộ Công an 

tỉnh tham gia sinh hoạt nơi cư trú, giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở, gương mẫu 

thực hiện nghĩa vụ công dân, vận động người thân, gia đình chấp hành tốt các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở địa 

phương. Kết quả 100% cán bộ đảng viên trong Đảng bộ được giới thiệu về nơi 

cư trú đều được cấp ủy cơ sở nhận xét đánh giá tốt. Bên cạnh đó Đảng ủy Công 

an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 24/6/2013 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng đảng viên là tuyên truyền viên hạt 

nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền 

viên xung kích ở cơ sở”, qua đó đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch số 

33/KH-CABL-PV11, ngày 30/6/2013 về “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động, giúp đỡ hộ dân cư phục vụ chuyển hóa địa bàn xây dựng thế trận lòng 

dân về ANTT” trong toàn lực lượng Công an tỉnh, bước đầu đã đem lại nhiều kết 

quả, cụ thể: đã chỉ đạo phối hợp với chính quyền địa phương đưa 381 đảng viên 

thực hiện việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú, đồng thời thực hiện việc đỡ đầu hộ 

nghèo kết hợp quản lý 1.428 đối tượng, tập trung vào những hộ nghèo có thành 

viên trong gia đình có nhận thức, quan điểm, thái độ chính trị sai lệch, có dấu 

hiệu vi phạm đạo đức lối sống; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước chưa nghiêm, thiếu ý thức trong quan hệ cộng đồng, 

hàng xóm, láng giềng; những hộ dân đang tham gia yêu cầu kiếu kiện có tính 

chất phức tạp, kéo dài; những hộ dân có điều kiện bị kẻ xấu kích động, mua 

chuộc, lôi kéo tham gia các hoạt động gây mất ANTT... Sau 01 năm thực hiện 

đến nay đã cảm hóa, giáo dục được hơn 500 đối tượng tại địa bàn dân cư, đỡ đầu 

trên 100 hộ nghèo, hướng dẫn giúp vốn làm ăn thoát nghèo bền vững. Đây là mô 

hình mới trong khu vực và đã được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao thành tích 

trên, đồng thời chỉ đạo tiếp tục duy trì và cho nhân rộng mô hình này ở một số 

địa phương khác. 

- Năm là, nhận thức đúng vị trí và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, Chi 

bộ cở sở trực thuộc và Đảng bộ Công an các huyện, thành phố trong tỉnh quan 

tâm tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt về nghiệp vụ, pháp luật, tin học, ngoại 



ngữ ngay trong thực tiễn công tác, chiến đấu nhằm nâng cao trình độ kiến thức 

cho đội ngũ cán bộ ngang bằng với các tỉnh trong khu vực. Hàng năm, chủ động 

xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện thống nhất, hiệu quả trong 

toàn lực lượng Công an tỉnh phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực theo Kế hoạch số 42/KH-ĐUCA(X11), ngày 29/10/2009 của Đảng uỷ 

Công an Trung ương thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ 

của lực lượng CAND từ nay đến năm 2020, ngoài nguồn cán bộ được đào tạo 

chính quy tại các trường CAND được phân công về, Công an tỉnh tập trung đào 

tạo nghiệp vụ CAND theo hình thức vừa làm, vừa học được liên kết giữa các 

Trường CAND với Công an các địa phương trong khu vực và tại các Trung tâm 

giáo dục thường xuyên trong tỉnh. Trong những năm tới, bên cạnh việc đào tạo 

cán bộ theo hệ tập trung chính quy thì hình thức đào tạo hệ vừa làm, vừa học 

nhất là Đại học CAND vẫn là kênh chủ yếu để đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp 

vụ cho đội ngũ CBCS trong Công an tỉnh. Trong năm 2014, chúng tôi đã tranh 

thủ sự giúp đỡ của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp với Trường Đại 

học CSND và Đại học ANND mở 02 lớp đào tạo Đại học nghiệp vụ CAND cho 

gần 200 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh. 

Một trong những vấn đề quan trọng nhằm phát huy chất lượng, hiệu quả 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính là việc bố trí sử dụng cán bộ. Thời 

gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng trong Công an tỉnh thường xuyên rà soát, đánh 

giá tình hình đội ngũ cán bộ, chiến sỹ để nắm bắt một cách toàn diện, khách 

quan, đúng khă năng, trình độ của từng cán bộ, đảng viên, từ đó tham mưu kịp 

thời Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh sắp xếp điều động, bố trí một cách phù 

hợp năng lực, sở trường của từng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Mạnh dạn thực 

hiện công tác luân chuyển để tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được rèn 

luyện, thử thách qua nhiều vị trí lãnh đạo cụ thể để ngày càng toàn diện, phát 

huy sức mạnh, sở trường của từng đồng chí, thực hiện một bước chuẩn bị nhân 

sự cho Đại hội Đảng các cấp trong Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong 

năm 2014 đã sắp xếp điều động 209 trường hợp; bổ nhiệm 02 đồng chí Phó 

Giám đốc Công an tỉnh, 06 đồng chí lãnh đạo cấp phòng; 43 trường hợp lãnh 

đạo cấp đội; bổ nhiệm các chức danh tư pháp 58 trường hợp, các chức danh 

khác 674 trường hợp.  

Bên cạnh đó, trên cơ sở Quy định số 92-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức 

Đảng trong CAND, Đảng ủy đã chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo 



hướng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; các tổ 

chức đảng được bố trí gắn với tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn. Trong năm 

đã triển khai Quyết định của Tỉnh ủy bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ 02 đồng 

chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 01 đồng chí, 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy; ra Quyết định chuẩn y kết quả Đại hội đảng viên 01 Chi bộ cơ sở (mới 

thành lập), nâng cấp 02 Chi bộ cơ sở lên Đảng bộ cơ sở, đổi tên 01 Đảng bộ cơ sở 

trực thuộc; bổ sung 10 ủy viên cho BCH các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; kết nạp 

72 quần chúng vào Đảng.  

Qua công tác bố trí sắp xếp, điều động, luân chuyển, kiện toàn cơ cấu tổ 

chức cán bộ, nhìn chung các hoạt động của Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh 

được nâng lên, đem lại hiệu quả cao, bộ máy tổ chức cán bộ được thuần khiết, 

trong sạch nội bộ, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng Công an 

tỉnh. 

- Sáu là, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 

Đảng. Trong năm 2014, chúng tôi đã quyết tâm kiện toàn đội ngũ Cơ quan 

UBKT Đảng ủy, mạnh dạn đề nghị bổ sung 01 Phó Chủ nhiệm chuyên trách để 

chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó đã xây 

dựng, triển khai và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy 

Công an tỉnh với UBKT Đảng ủy các Huyện ủy, Thành ủy trong tỉnh nhằm thực 

hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên Công 

an các huyện, thành phố trong tỉnh; làm tốt việc tiếp nhận tin, đơn, thư tố cáo có 

liên quan đến cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh. Đặc biệt 

đã công khai rộng rãi trong quần chúng nhân dân về địa chỉ, số điện thoại đường 

dây nóng. Mọi thông tin, đơn, thư tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên, 

chiến sỹ trong Công an tỉnh đều được tiếp nhận, xác minh (đảm bảo bí mật 

người cung cấp tin), trả lời kết quả và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.  

Xác định kỷ luật là sức mạnh của Đảng, trên cơ sở làm tốt công tác kiểm 

tra, giám sát các Đảng bộ, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng 

ủy trong công tác thi hành kỷ luật Đảng, theo phương châm mọi đảng viên và tổ 

chức Đảng đều bình đẳng trước kỷ luật Đảng, mọi sai phạm, khuyết điểm đều 

phải được làm sáng tỏ, chỉ rõ mức độ, tác hại, nguyên nhân và được xử lý đúng 

người, đúng tội, đúng mức kỷ luật; phân biệt được bản chất hay hiện tượng, 

phẩm chất chính trị, nguyên tắc hay tác phong sinh hoạt, trách nhiệm cá nhân 

hay tập thể. Qua đó, đã chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở xử lý kỷ luật (cảnh 

cáo) 02 trường hợp đảng viên sai phạm (tỷ lệ đảng viên sai phạm dưới 1% tổng 



số đảng viên). Cùng với việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 

luật, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc làm tốt công 

tác thi đua, khen thưởng kịp thời nhân rộng các điển hình tiến tiến trong thực 

hiện nhiệm vụ đảng viên và xây dựng tổ chức đảng, từ đó động viên, khuyến 

khích đảng viên, các tổ chức đảng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình, 

quyết tâm đoàn kết xây dựng chi bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Có thể khẳng định rằng, Đảng bộ Công an tỉnh trong năm 2014 đã tiếp nối 

truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND cách mạng, luôn vững bước dưới cờ 

Đảng, đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành các mặt công tác Đảng, lãnh đạo 

lực lượng Công an tỉnh thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo 

tình hình an ninh trật tự, góp phần cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

của địa phương, lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng đó, trong năm 2015 và những 

năm tiếp theo Đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ 

xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng 

đáng là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và Nhà nước Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa./. 

 


