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TIẾP TỤC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI VỮNG MẠNH VỀ 

CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ 

TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Trải qua hơn 70 năm xây dựng, 

chiến đấu, Quân đội ta đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, cùng toàn Đảng, 

toàn dân lập nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 

tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa (XHCN). Sức mạnh của Quân đội bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong 

đó sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định, như Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội 

nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”(1) 

 

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tham quan khu trưng bày sản phẩm chào mừng Đại 

hội Đảng bộ Học viện Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020.  

Sự lãnh đạo của Đảng quyết định mục tiêu chiến đấu, bản chất giai cấp, bản 

chất cách mạng, nguyên tắc tổ chức xây dựng Quân đội; nguyên tắc, cơ chế lãnh 

đạo, chế độ chỉ huy, chế độ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, 

CTCT), tổ chức quần chúng trong Quân đội. Chính vì vậy, xây dựng Đảng bộ Quân 

đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức luôn là khâu then chốt, là yếu tố 

quyết định, bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu 

trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Nhìn lại 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 

IX, Đảng bộ Quân đội đã có nhiều chủ trương giải pháp và bước đi phù hợp, lãnh 

đạo toàn quân triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm 

vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đã đề ra, trong đó có nhiều 

nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 

ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 

của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; góp phần giữ 

vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. 

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ 

chức đã thường xuyên được coi trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân đã 

quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các nghị quyết, 

chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
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hiện nay”. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động của cả nhiệm kỳ, trong 

đó xác định rõ giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, khâu đột phá, tập trung vào những nhiệm 

vụ trọng tâm, trọng điểm có tính quyết định ở những thời điểm quan trọng. Thực 

hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo. Hệ thống các quy 

chế, quy định được xây dựng bổ sung, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhất là các 

mặt công tác trọng yếu, các lĩnh vực nhạy cảm; giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt; 

coi trọng đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo; thường xuyên củng cố, kiện 

toàn, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo cho cấp ủy viên các cấp. 

Công tác quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên được thực hiện có nền nếp; số 

lượng đảng viên kết nạp hằng năm đều tăng về số lượng và bảo đảm chất lượng. 

Đã có nhiều chủ trương, biện pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân; gắn xây dựng tổ chức đảng 

trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; khắc 

phục và xử lý cơ bản những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê 

bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn 

với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy 

truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng bộ cũng đã thực 

hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, chấp 

hành Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm; nội bộ 

đoàn kết, phong cách lãnh đạo của nhiều cấp ủy có tiến bộ. 

Việc thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) đã góp 

phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và 

chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực CTĐ, CTCT, vai trò của 

chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và người chỉ huy các cấp. Hoạt động 

CTĐ, CTCT ngày càng bám sát, đi sâu phát huy hiệu quả trong các nhiệm vụ quân 

sự, quốc phòng và mọi hoạt động của bộ đội. 

 Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội, trước hết là cán bộ chủ trì 

các cấp luôn vững vàng, kiên định, có phẩm chất và năng lực tốt, khẳng định được 

vai trò hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị 

và xây dựng đơn vị. Thực hiện quy hoạch, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ các cấp đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài về tổ chức, xây dựng lực lượng Quân 

đội thời kỳ mới. 

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội thời gian qua 

cũng còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy 

đã có đổi mới, nhưng một số nội dung chưa theo kịp sự phát triển của tình hình; 

năng lực lãnh đạo toàn diện, việc thực hiện quy chế, quy định và nền nếp chế độ 

sinh hoạt, tự phê bình, phê bình ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; việc 

nắm, quản lý, đánh giá cán bộ ở một số đơn vị còn thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, 

giám sát có nơi hiệu quả thấp… Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, từng cán bộ, đảng 

viên phải nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm, có thái độ đúng đắn và quyết tâm cao để 

khắc phục, sửa chữa, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn 

Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. 

Trong những năm tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế 

chủ đạo; nhưng tình hình tiếp tục có những thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức 
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tạp, khó lường; nguy cơ các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột 

sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên và khủng bố 

gia tăng. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng 

động, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức. 

Trong nước, tình hình chính trị-xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an 

sinh xã hội ngày càng được cải thiện; quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng 

cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng 

cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến 

lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với những thủ 

đoạn mới, tinh vi, thâm độc hơn; đặc biệt trong khi toàn Đảng ta đang tiến hành đại 

hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chúng lại tìm mọi thủ 

đoạn để tán phát, truyền bá các quan điểm sai trái, phản động, công kích sự lãnh đạo 

của Đảng, những luận điệu đòi “đa nguyên, đa đảng”, đòi “phi chính trị hóa lực 

lượng vũ trang”, “phi chính trị hóa” Quân đội... Đây là những thủ đoạn hết sức tinh 

vi và thâm hiểm, kích động, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã 

hội ở nước ta… 

Trước bối cảnh tình hình trên, để lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, yêu cầu then chốt, quan trọng hàng 

đầu là phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng 

Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong đó một số 

giải pháp chủ yếu là: 

Trước hết, phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu 

của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; bảo đảm giữ vững và 

tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW 

của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, 

xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức 

thực hiện và kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Xây dựng đội 

ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp có tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, 

có ý thức trách nhiệm cao, năng lực hành động giỏi, nói đi đôi với làm, sẵn sàng 

nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tăng cường công tác giáo dục, quán triệt làm 

cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới. 

Thường xuyên coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn 

với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Chủ động đấu tranh, vạch trần bản chất, 

âm mưu thâm độc đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang", “phi chính trị hóa” 

Quân đội nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Quân đội của các thế lực 

thù địch; kiên quyết đấu tranh hiệu quả với các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù 

địch, tiêu cực, lạc hậu, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Đẩy 

mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, làm trong sạch đội 

ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51-

NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ 

chức đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội; các chỉ thị, nghị quyết, kết 



4 

 

luận của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng bảo đảm giữ vững và 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. 

Hai là, duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; thường 

xuyên đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo. Trước yêu cầu công tác xây 

dựng Đảng hiện nay, để Đảng không ngừng được chỉnh đốn, đổi mới và phát triển, 

cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận 

thức cho mọi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên có nhận 

thức đúng đắn, đầy đủ về bản chất, nội dung, mối quan hệ của nguyên tắc tập trung 

dân chủ. Tập trung, dân chủ phải luôn gắn bó chặt chẽ; dân chủ phải đi đến tập 

trung và tập trung phải trên cơ sở dân chủ; thường xuyên liên hệ, kiểm điểm về 

nhận thức và thực hiện nguyên tắc này ở cấp  mình. Quá trình thực hiện phải xác 

định rõ vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; cụ 

thể hóa chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan hệ phối hợp công tác của 

từng cán bộ, đảng viên, của từng cấp ủy, tổ chức đảng; phát hiện, chấn chỉnh kịp 

thời những nhận thức không đúng, tư tưởng giản đơn, thiếu trách nhiệm trong thực 

hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi vấn đề thuộc về đường lối, chủ trương của 

Đảng đều do cấp ủy, tổ chức đảng dân chủ bàn bạc và quyết định theo đa số. Xa rời, 

xem nhẹ hoặc thực hiện không đúng nguyên tắc tập trung dân chủ là làm yếu sức 

mạnh của Đảng từ gốc. 

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức 

đảng phải thường xuyên đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, gắn với quy 

trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh 

đạo, các cấp ủy, bí thư (phó bí thư) phải làm tốt việc chuẩn bị nội dung, xây dựng 

dự thảo nghị quyết, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tạo 

điều kiện để mọi đảng viên được đóng góp xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh 

đạo. Khi đã có nghị quyết, cấp ủy chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho cấp ủy 

viên, tổ chức đảng phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phù hợp với chức trách, 

nhiệm vụ của từng người; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, sự 

sáng tạo của mỗi cá nhân, bảo đảm cho nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả. Mọi đảng viên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết đã ban hành, không 

được phát ngôn và hành động trái với nghị quyết. Phát huy vai trò của bí thư, cấp ủy 

trong việc duy trì các nền nếp, chế độ, các thủ tục, nguyên tắc của Đảng; thực hiện 

tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Thực tiễn công tác xây 

dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội những năm qua cho thấy: Ở đâu và khi nào đội 

ngũ bí thư, cấp ủy có phẩm chất, năng lực, tính đảng, tính nguyên tắc cao, thì nơi đó 

hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy được khẳng định; nội bộ đoàn kết, thống nhất; cơ 

quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực toàn diện, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn 

quân cần quán triệt và thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (bổ 

sung, sửa đổi) và Nghị quyết số 769-NQ/QUTW, ngày 21-12-2012 của Quân ủy 

Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những 

năm tiếp theo”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, 

đồng bộ, chất lượng chính trị cao, kiến thức, năng lực toàn diện, sức khỏe, độ tuổi 
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phù hợp. Cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối 

với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân; có trình độ lý luận chính trị và kiến thức kinh 

tế, văn hóa-xã hội, khoa học kỹ thuật ngày càng cao; có phẩm chất đạo đức, lối sống 

lành mạnh, giản dị; có năng lực chỉ huy và tác chiến thắng lợi trong mọi tình huống, 

có trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ngày càng cao. Đồng thời chủ động, 

nhạy bén phát hiện, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các 

thế lực thù địch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

XHCN trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ 

các cấp; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cả trong và ngoài nước; kết hợp giữa 

đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành với kiến thức kinh tế-xã hội, pháp luật, 

tin học, ngoại ngữ; coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học và 

công nghệ quân sự, có chính sách phù hợp để thu hút nhân tài vào phục vụ trong 

Quân đội. Phấn đấu đến năm 2020 có hơn 95% cán bộ trong Quân đội có trình độ 

đại học, cao đẳng trở lên. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chủ động làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch… bảo đảm 

sự kế thừa, phát triển vững chắc. Coi trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán 

bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị, 

nhà trường để nâng cao năng lực toàn diện. Tăng cường công tác quản lý cán bộ 

theo phân cấp; thực hiện chặt chẽ việc nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ ở 

tất cả các cấp… Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và thực 

hiện đồng bộ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ công tác trong 

các lĩnh vực đặc thù; ngành, nghề độc hại, nguy hiểm; nơi khó khăn, gian khổ, vùng 

sâu, vùng xa… 

Trong công tác xây dựng Đảng, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải đặc biệt coi 

trọng công tác phát triển đảng; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ 

đảng viên; xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy viên; tiếp tục xây dựng chi 

bộ đại đội đủ quân có chi ủy vững chắc; giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân lãnh 

đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. 

Bốn là, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo 

phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; các cấp 

ủy cần chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các tổ 

chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát về 

lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, gắn với khắc 

phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây 

dựng Đảng. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp gắn với kiểm tra, 

giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, việc 

chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhiệm vụ đảng viên và thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ được giao; phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các 

trường hợp vi phạm; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm 

chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi 

phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
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chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ 

luật của Đảng. 

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; chăm lo củng 

cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng. Hoạt 

động CTĐ, CTCT phải hướng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 

của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; phải cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng các hoạt động sát thực, hiệu quả, phát huy 

được vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả đơn vị. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, 

nâng cao chất lượng cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp theo hướng gọn, 

mạnh, hợp lý, thực sự là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy về công tác xây dựng Đảng 

và tiến hành CTĐ, CTCT trong Quân đội. Coi trọng bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh 

chính trị, năng lực chuyên môn, tính tiền phong gương mẫu và trình độ tổ chức hoạt 

động thực tiễn của cán bộ chính trị các cấp. Tích cực đổi mới phương pháp, phong 

cách công tác, nắm vững và thực hiện tốt chủ trương xây dựng đảng bộ trong sạch, 

vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung làm chuyển 

biến tình hình đơn vị cơ sở, nhất là chất lượng chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu, 

nếp sống chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Giữ 

vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất 

Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường đoàn kết, gắn bó với 

Nhân dân, tích cực tham gia giúp dân phòng, tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xóa 

đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính 

trị địa phương vững mạnh. 

Phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, chú trọng và tạo điều kiện tốt 

nhất để các tổ chức quần chúng cũng như mọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội 

viên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, cấp ủy, tổ chức đảng các 

cấp cần thể hiện rõ thái độ cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng để 

không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ của Đảng bộ Quân đội và toàn quân rất nặng 

nề. Phát huy truyền thống hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá 

cờ vẻ vang của Đảng; nhất là kết quả tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Quân đội trong thời gian qua, toàn quân tin tưởng 

tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, nắm vững 

thời cơ, vượt qua thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường và tinh thần cách mạng 

tiến công, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng. 
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