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ảng bộ huyện Gio Linh hiện có 47 
TCCSĐ, trong đó có 21 đảng bộ xã, 
thị trấn với hơn 239 chi bộ trực 

thuộc đảng ủy cơ sở. Những năm qua thực 
hiện các quy định của Trung ương và của 
Tỉnh ủy, các TCCSĐ các xã, thị trấn ở Gio 
Linh đã xác định phát triển kinh tế - xã hội 
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình.  

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, 
các TCCSĐ đã thể hiện được vai trò của 
mình, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo trong 
công tác phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói 
giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. 
Trong phát triển kinh tế các cấp ủy đã đổi 

mới phương thức lãnh đạo, bám sát nghị 
quyết của cấp trên, khai thác tiềm năng, thế 
mạnh của địa phương. Qua các buổi sinh 
hoạt chi bộ các cấp ủy đã ban hành kịp thời 
những nghị quyết chuyên đề về phát triển 
ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
cho nên kinh tế - xã hội của các xã, thị trấn 
phát triển khá toàn diện, nhất là các ngành 
kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, các TCCSĐ 
đã lãnh đạo chính quyền cùng cấp cụ thể 
hóa các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã 
hội, tạo thêm việc làm mới cho người lao 
động, quản lý và sử dụng tốt các nguồn vốn 
vay, vốn nhân dân đóng góp và các nguồn 

Đ 

Đảng ta xác định tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, là hạt 
nhân chính trị ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng khẳng định: “Để lãnh đạo 
cách mạng Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt”, “Mỗi chi bộ ta phải là 
một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở”. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của các TCCSĐ có vai trò hết sức quan trọng, nhất là khi chúng ta 
đang đẩy mạnh việc triển khai đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. 
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vốn khác; phát triển sự nghiệp văn hoá, 
giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, thực hiện 
tốt các chính sách xã hội, xoá đói, giảm 
nghèo; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể nhân dân xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 
hăng hái tham gia lao động sản xuất với 
phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm 
và dân hưởng lợi”, động viên nhân dân làm 
tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh.  

Đặc biệt, các TCCSĐ đã tổ chức thực 
hiện nghị quyết 03 và 04 về phát triển kinh 
tế vùng gò đồi, miền núi và vùng cát ven 
biển và thực hiện 3 đề án: cơ cấu giống và 
lịch thời vụ; phục hồi và phát triển cây hồ 
tiêu; Zêbu hóa đàn bò của Huyện ủy một 
cách tích cực và đem lại hiệu quả cao. Nhờ 
sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của các cấp 
ủy, đến nay cả 3 vùng kinh tế trọng điểm 
của huyện đã có bước phát triển mạnh, bộ 
mặt của quê hương ngày càng khởi sắc.  

Cụ thể, đối với vùng đồng bằng, nhất 
là các xã trong điểm về cây lúa như Trung 
Hải, Gio Quang, Gio Thành, Gio Mai… các 
cấp ủy đã chú trọng định hướng mở rộng 
sản xuất lúa chất lượng cao; lúa giống; 
chuyển đổi từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, 
phân tán sang hình thức chăn nuôi quy mô, 
trang trại đem lại hiệu quả cao.  

Còn đối với miền Tây Gio Linh, là 
vùng đất hoang hóa, bom mìn dày đặc, nơi 
đây bà con dân tộc Vân Kiều chỉ quen với 
việc canh tác “phát, đốt, cốt trỉa” thì các 
cấp ủy chú trọng tuyền truyền, vận động để 
chuyển đổi hình thức canh tác và áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất 
là phát triển các loại cây công nghiệp như 
cao su, hồ tiêu, chè, bơ…mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. Thực hiện chủ trương của cấp 
ủy nhiều hộ gia đình thay đổi cách nghĩ, 
cách làm vươn lên làm giàu chính đáng. 

Theo số liệu mới nhất, hiện nay toàn vùng 
đã có 3.668ha cao su tiểu điền; tăng 
1.119ha so với năm 2010; hồ tiêu là 
465,8ha tăng 39,6ha. 

Đối với các xã, thị trấn ven biển các 
cấp ủy đã xác định chủ trương đẩy mạnh 
phát triển kinh tế biển thành ngành kinh tế 
mũi nhọn và trọng điểm gắn với bảo vệ chủ 
quyền biển đảo. Năng lực đánh bắt thủy sản 
tăng từ 18.500CV (năm 2010) lên 
43.350CV (năm 2015) với hơn 600 tàu 
thuyền trong đó có 155 tàu đánh bắt xã bờ. 
Các dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển khá 
đồng bộ. Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi 
trồng thủy sản đạt 14.350 tấn năm 2015 
riêng sản lượng khai thức đạt 13.000 tấn 
chiếm 50% sản lượng khai thác của tỉnh 
Quảng Trị. Công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp phát triển khá toàn diện, toàn huyện 
có 1.130 cơ sở sản xuất giải quyết việc làm 
cho 3000 lao động. Thương mại, dịch vụ 
phát triển mạnh.  

Nhờ phát huy tốt vai trò là hạt nhân 
lãnh đạo chính trị ở cơ sở, vì vậy, diện mạo 
của các vùng quê đã thay da đổi thịt, đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân 
được nâng lên, củng cố thêm niềm tin của 
nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều 
hành quản lý của chính quyền, hoạt động 
của Mặt trận và các đoàn thể. Đến nay, toàn 
huyện có 1 xã (xã Gio Sơn) đạt chuẩn xây 
dựng NTM; 2 xã đạt 15/19 tiêu chí; 11 xã 
đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 5 xã đạt từ 7 - 9 tiêu 
chí. Thu nhập đạt 30 triệu đồng/người/năm. 
Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 11,7%.1  

Nổi bật là, sau sự cố môi trường biển 
vừa qua, huyện Gio Linh có 5 xã, thị trấn bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống của nhân 

                                         
1 Báo cáo XD NTM của huyện Gio Linh 6 tháng đầu năm 
2016 
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dân gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình 
đó, các cấp ủy đã quán triệt tinh thần chỉ 
đạo của cấp trên, đồng thời lãnh đạo chỉ 
đạo, tập trung mọi nguồn lực nhằm ổn định 
cuộc sống cho nhân dân bằng cách phát 
triển trồng trọt, chăn nuôi... Đồng thời, đẩy 
mạnh đào tạo chuyển đổi nghề cho ngư dân 
kết hợp với ổn định và phát triển nuôi 
trồng, khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần 
nghề cá, động viên ngư dân tiếp tục vươn 
khơi bám biển sản xuất và bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo quê hương… nhằm khai 
thác có hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, 
lợi thế kinh tế biển của địa phương.  

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, công 
tác xây dựng, củng cố TCCSĐ ở trong toàn 
đảng bộ huyện cũng được quan tâm đẩy 
mạnh. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức đảng, các đơn vị thực 
hiện việc phân công các đồng chí trong ban 
thường vụ, ban chấp hành, phụ trách, theo 
dõi, hướng dẫn, hỗ trợ cho cơ sở và gắn 
trách nhiệm đối với các TCCSĐ, lấy kết 
quả hoạt động của đảng bộ làm cơ sở để 
xếp loại cuối năm đối với cán bộ, đảng 
viên; đồng thời thường xuyên tiến hành 
kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và 
đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng và 
các quy định của Đảng.  

Năm 2015, khối xã, thị trấn có 15 
Đảng bộ được xếp loại TSVM (trong đó có 
02 Đảng bộ TSVM tiêu biểu), 4 Đảng bộ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 Đảng bộ hoàn 
thành nhiệm vụ. Nhìn chung, các cấp uỷ cơ 
sở đã chú trọng đổi mới nội dung, phương 
thức lãnh đạo, sinh hoạt định kỳ, đảm bảo 
quy chế, chất lượng được nâng lên. Vai trò 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng được 
phát huy khá toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung 

dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình 
được phát huy nghiêm túc trong sinh hoạt2. 

Từ thực tế đó, có thể khẳng định, nhờ 
sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của 
các TCCSĐ, sự quan tâm đầu tư của các 
cấp, các ngành vì thế kinh tế của huyện 
ngày càng phát triển, cuộc sống người dân 
ngày càng ổn định. Kinh tế phát triển kéo 
theo các hoạt động văn hoá, xã hội được 
quan tâm và triển khai tích cực từ huyện 
đến cơ sở, đặc biệt là phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, 
phong trào xây dựng làng, xã văn hoá; cơ 
quan, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá 
được phát huy rộng rãi và có chiều sâu. 
Quốc phòng - an ninh được giữ vững, góp 
phần quan trọng vào việc xây dựng, củng 
cố TCCSĐ.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã 
đạt được, vai trò của cấp ủy trong phát triển 
kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.  Cụ 
thể, năng lực lãnh đạo của một số TCCSĐ 
còn nhiều vướng mắc, nhất là trong việc 
triển khai thực hiện nhiệm vụ và chỉ thị, 
nghị quyết của cấp ủy cấp trên; các chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh tế còn chưa 
sát với thực tế địa phương. Việc chuyển đổi 
cơ cấu kinh tế vẫn đang còn chậm. Mặt 
khác, ý thức sinh hoạt đảng của một bộ 
phận đảng viên thiếu nghiêm túc; công tác 
tự phê bình và phê bình chưa thật sự dựa 
trên nguyên tắc tập trung dân chủ, có nơi 
còn bị ràng buộc bởi dòng họ, “phe cánh” 
dẫn đến tình trạng dĩ hòa vi quý, làm mất 
tính khách quan của tự phê bình và phê 
bình; một số đảng viên sống thiếu mẫu 
mực, ngại tiếp xúc với quần chúng…vì vậy, 
đã ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt và 
vai trò lãnh đạo của chi bộ.3 

                                         
2 Báo cao công tác XDĐ năm 2015 của huyện ủy Gio Linh 
3 Báo cao công tác XDĐ năm 2015 của huyện ủy Gio Linh 
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Vì vậy, để tiếp tục phát huy vai trò của 
TCCSĐ các xã, thị trấn trong phát triển 
kinh tế - xã hội ở Đảng bộ huyện Gio Linh, 
trong thời gian tới cần tập trung vào những 
giải pháp sau: 

Một là, cần phải tăng cường giáo dục 
về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, 
chính sách và pháp luật của   Nhà nước cho 
mọi đảng viên. Trên cơ sở đó, nêu cao trách 
nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của 
người đảng viên trong lao động sản xuất, 
công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nói 
đi đôi với làm, thật sự là tấm gương để 
quần chúng noi theo, nhất là xây dựng các 
nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển 
kinh tế trong giai đoạn hiện nay.  

Hai là, nâng cao năng lực nhận thức 
và năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết, 
TCCSĐ cần phân công rõ trách nhiệm của 
từng cấp uỷ viên, đảng viên, nhất là trách 
nhiệm của bí thư và phó bí thư cấp ủy. Coi 
trọng việc thống nhất hình thức, phương 
pháp giải quyết các mối quan hệ công tác, 
nhất là mối quan hệ giữa bí thư cấp ủy với 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị; giữa bí thư 
cấp ủy với đảng ủy bảo đảm đúng nguyên 
tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách. Tránh biểu hiện quan liêu, 
mệnh lệnh, lạm quyền, hay không giải 
quyết tốt các mối quan hệ. 

Ba là, thường xuyên sâu sát, nắm bắt 
tình hình tư tưởng của đảng viên, quần 
chúng để phản ánh kịp thời cho cấp ủy, tổ 
chức đảng giải quyết, tránh để bất ngờ về tư 
tưởng. Nắm bắt thông tin kịp thời, phân 
tích, đánh giá, dự báo chính xác diễn biến 
của tình hình để kịp thời bổ sung, điều 
chỉnh nội dung, biện pháp lãnh đạo của cấp 
ủy, tổ chức đảng phù hợp. Trong quá trình 
tổ chức thực hiện nghị quyết cần coi trọng 
công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ 

chức đảng để kịp thời phát huy những ưu 
điểm, khắc phục ngay những hạn chế, 
khuyết điểm. Nâng cao năng lực đánh giá 
kết quả thực hiện nghị quyết: 

Bốn là, đẩy mạnh sơ kết, tổng kết, 
TCCSĐ, tổ chức đảng mới có thể đánh giá 
đúng kết quả thực hiện nghị quyết để có 
chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng trong 
thời gian tới. Việc sơ kết, tổng kết, rút kinh 
nghiệm thực hiện nghị quyết cần thực hiện 
nghiêm túc, đề cao tính chiến đấu, tự phê 
bình và phê bình. Thông qua sơ kết, tổng 
kết phải chỉ ra được ưu điểm, kết quả đạt 
được để phát huy, đồng thời phải thấy được 
hạn chế, khuyết điểm, nhất là những hạn 
chế, khuyết điểm tồn đọng kéo dài để có 
biện pháp khắc phục. Qua đó, kịp thời biểu 
dương những điển hình làm giỏi, những 
gương đảng viên phấn đấu tốt; xử lý 
nghiêm những đảng viên vi phạm kỷ luật 
đảng, vi phạm đạo đức, vi phạm những điều 
đảng viên không được làm và pháp luật, có 
như vậy nghị quyết của cấp ủy, tổ chức 
đảng mới đi vào cuộc sống. 

Năm là, phát huy vai trò của các tổ 
chức quần chúng, các tổ chức chính trị - xã 
hội tham gia tích cực vào công tác xây 
dựng Đảng, nhất là việc góp ý kiến, phê 
bình cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng 
viên. Trên cơ sở đó, phát huy sức mạnh 
tổng hợp, đoàn kết được toàn dân, tập trung 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 
phương một cách sáng tạo, hiệu quả nhất. 
Thông qua phong trào hoạt động của quần 
chúng để phát hiện những người ưu tú, thật 
sự tiêu biểu, gương mẫu trong cuộc sống 
cũng như trong lao động, sản xuất, tạo 
nguồn bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, tăng 
cường thế hệ kế tục xứng đáng cho Đảng./. 

 


