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Chi bộ phòng Thanh tra
Trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định một trong những phương hướng,
nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng là coi trọng công tác bảo vệ chính trị
nội bộ: “Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ
chính trị nội bộ. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ
trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ nguyên tắc tổ chức
và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt
chính trị. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", gây
mất đoàn kết trong Đảng. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của
Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, nhất là phát ngôn,
tuyên truyền, tán phát tài liệu trái Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy
định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh có hiệu quả với âm
mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch”.
Ngày 28/02/2018, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Quy định số 126-QĐ/TƯ
“Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” thay thế Quy định số 57-QĐ/TƯ ngày
03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.
Ban Tổ chức Trung ương cũng đã ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTCTƯ ngày
12/9/2019 về thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TƯ. Trong các văn bản
nêu trên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ có thêm nhiều nội dung mới theo hướng chặt
chẽ hơn. Đặc biệt, công tác bảo vệ chính trị nội bộ chuyển mạnh trọng tâm từ xem xét
lịch sử sang nắm bắt và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay gắn với việc phòng, chống
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó cho thấy công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.
Trong thời gian qua, Đảng ủy Trường Đại học Mở Hà Nội đã quán triệt, chỉ đạo
24 Chi bộ tuyên truyền, phổ biến đến các Chi bộ các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ
và xác định rõ mục tiêu trong kế hoạch hoạt động hàng năm, cụ thể:
Thứ nhất, bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng của công tác xây dựng
Đảng là trách nhiệm của Đảng uỷ, các chi bộ và toàn thể đảng viên, do đó, phải thực
hiện đúng quan điểm của Đảng, thường xuyên tuyên truyền giáo dục đường lối, chính
sách của Đảng, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức của
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đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị
nội bộ để các cán bộ, đảng viên luôn luôn kiên định giữ vững lập trường, giữ vững bản
lĩnh chính trị dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Đồng thời cũng cảnh báo về những nguy cơ sai
lầm về đường lối chính trị sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với vận mệnh của Tổ
quốc, sinh mệnh chính trị của đảng viên cũng như của nhân dân lao động.
Đảng bộ Trường đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai và sơ
kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chương trình, kế
hoạch của Thành ủy, Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người
lao động, học viên và sinh viên toàn trường theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với
nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Việc học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết đã tạo
chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh
viên; Củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng; Phòng ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, học viên và sinh viên;
Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch,
vững mạnh. Từ đó, nâng cao nhận thức, đoàn kết, nhất trí tạo nên sức mạnh, vượt qua
khó khăn, thử thách, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
Thứ hai, gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng đội ngũ cán
bộ chủ chốt:
Xây dựng kế hoạch và thực hiện rà soát toàn bộ về tiêu chuẩn chính trị cán bộ
trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm; gửi đi thẩm tra về lý lịch bảo vệ chính trị
nội bộ theo quy định. Công tác rà soát, kiểm tra hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ, rà soát
chính trị nội bộ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác kết nạp đảng
viên, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ được thực hiện thường xuyên.
Đảng bộ chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt những người
đứng đầu tổ chức Đảng. Quan tâm đến việc bồi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp, đặc biệt đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ bảo đảm các tiêu chuẩn theo
quy định nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tạo
nguồn cán bộ.
Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu Nhà trường, đơn vị trong
công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý tốt công tác cán bộ, đảng viên, xây dựng bộ
máy nhà trường trong sạch, vững mạnh. Việc bố trí sử dụng, điều động, bổ nhiệm cán
bộ, đảng viên và công chức luôn đảm bảo đúng tiêu chuẩn chính trị, thủ tục, nguyên tắc
quy định.
Đồng thời, lãnh đạo Nhà trường cũng coi trọng việc phòng ngừa, ngăn chặn sự
suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức và người lao động; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ; phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
nhằm phát hiện, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời.
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Thứ ba, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ
chính trị nội bộ được phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong đơn vị, với lực lượng
công an để triển khai nắm chắc tình hình, địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đấu
tranh với những âm mưu, hoạt động phá hoại của các phần tử xấu và các đối tượng
chống đối; rà soát các điểm nóng về an ninh trật tự, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính
quyền các cấp chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc (nếu có).
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng bộ Trường Đại học Mở
Hà Nội cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên về công tác
bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, hiểu rõ về những nguyên tắc cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm
của công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Hai là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết,
Quy định, Hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Chỉ thị 39-CT/TW, ngày
18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình
hình hiện nay”; Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn
đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ cần gắn với triển
khai thực hiện tốt 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, gắn với việc thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh và các quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên. Các Chi bộ phải luôn là hạt nhân trong việc giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong
nội bộ.
Ba là, công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng:
Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm
cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với nhiệm vụ bảo vệ Đảng ở cơ quan, đơn vị.
Đây là giải pháp quan trọng. Các cấp ủy phải coi trọng công tác giáo dục chính trị tư
tưởng để cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị thấu hiểu sâu sắc quan
điểm, đường lối của Đảng, Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước; nhận rõ tính chất quyết
liệt của cuộc đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay, âm mưu và những thủ đoạn
“diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch,
những biểu hiện suy thái đạo đức chính trị, đạo đức lối sống, tư tưởng sai trái, nhận thức
và hành động đi ngược với lợi ích của Đảng, của nhân dân, sự xâm nhập của tư tưởng
phản động, lối sống thực dụng, các biểu hiện tiêu cực khác vào cơ quan. Từ đó, biết tự
bảo vệ mình, kịp thời báo cáo tổ chức xem xét, giải quyết những vướng mắc nảy sinh
theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Bốn là, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ;
tất cả các trường hợp trước khi tiếp nhận, giới thiệu quy hoạch, bổ nhiệm… phải được
thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Những trường hợp có vấn đề về chính trị,
phải được thẩm tra, xác minh và có kết luận.
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Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; đảng viên ra nước ngoài và quan
hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài; thực hiện nghiêm các quy định về nhiệm vụ của
đảng viên khi đi ra nước ngoài và cấp ủy đảng viên có đảng viên ra nước ngoài. Giáo
dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ bí
mật của Đảng, Nhà nước. Các Chi bộ có trách nhiệm quản lý cán bộ, đảng viên; kịp thời
phát hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên những trường hợp cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi
phạm về tiêu chuẩn chính trị và tham gia phối hợp giải quyết khi có yêu cầu.
Năm là, thường xuyên nắm bắt và quản lý chặt chẽ tình hình công tác bảo vệ chính
trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là một biện
pháp quan trọng, thường xuyên trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt sẽ
giúp cấp ủy, người đứng đầu đánh giá đúng về tình hình chính trị nội bộ của cơ quan,
nắm chắc tình hình cán bộ đảng viên, có biện pháp phòng ngừa có hiệu quả với những
hoạt động chống phá, phá hoại của các thế lực thù địch, phần tử xấu; kịp thời phát hiện
những trường hợp có vấn đề cần xem xét về chính trị nhất là những biểu hiện suy thoái
về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong nội bộ để chỉ đạo, thẩm tra xác minh kết luận rõ cho
cấp ủy quyết định bố trí, sử dụng cán bộ theo quy định. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác
bảo vệ chính trị nội bộ với công tác tổ chức cán bộ, chủ động ngăn ngừa các thế lực thù
địch, phát hiện và kiên quyết đấu tranh, vô hiệu hóa những luận điệu, tài liệu nội dung
bịa đặt, vu khống, nói xấu nhằm chia rẽ, hạ uy tín tổ chức đảng và đảng viên.
Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Ủy ban kiểm
tra đảng, kịp thời phát hiện các vi phạm về chính trị nội bộ và các phát sinh về chính trị
hiện nay; Phân công cán bộ trong Ban chấp hành đảng ủy phụ trách, theo dõi về công
tác bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ chính
trị nội bộ cho cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ để nâng cao trình độ,
nhận thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các trường Đại học,
Cao đẳng Hà Nội và Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Trường đã làm
tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các chi bộ, đơn vị, đoàn thể trong toàn trường làm tốt
công tác bảo vệ chính trị nội bộ với quan điểm bảo vệ chính trị nội bộ không phải là
“bới lông tìm vết” mà tích cực, chủ động phòng ngừa là chính, bảo đảm sự đoàn kết,
nhất trí trong Đảng.
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