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Ban Tuyên giáo Trung ương vê phô biến những nội dung cơ bản
của Hội nghị Trung ương 3 Khóa XII)

Từ ngày 4 đến ngày 7/7/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 3 để bàn và quyết định các nội dung quan
trọng: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và
Ban Bí thư khóa XII; Quy chế làm việc của ủ y ban Kiểm tra Trung ương
khóa XII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra,
giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ
Đảng; về tố chức bộ máy và giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các
cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021; cho ý kiến về Báo cáo các công
việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến
Hội nghị Trung ương 3 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Một là, Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua về nguyên tắc nội
dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư và của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; coi đây là những văn
bản rất quan trọng cụ thể hoá Điều lệ Đảng, tạo cơ sở để tiếp tục cải cách
thủ tục hành chính trong Đảng và đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Phát huy vai trò là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ
Đại hội; chịu trách nhiệm trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về tình
hình mọi mặt của Đảng và của đất nước, Ban Chấp hành Trung ương tiếp
tục khẳng định trách nhiệm và quyền hạn của mình về những vấn đề lớn và
quan trọng của đất nưcrc, của Đảng và Nhà nước, bao gồm: Quyết định
những vấn đề về chiến lược và chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã

hội và ngân sách nhà nưó'c 5 năm và hằng năm; nhiệm vụ quốc phòng, an
ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng, nhằm thực
hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng; những
chủ trương, quan điểm chỉ đạo phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ
cương trong Đảng và xã hội; chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của
Đảng và Nhà nước; định hướng lớn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa...
So với khoá XI, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương,
Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá này đã được sửa đổi, bổ sung một số điểm
mới, cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương,
của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban
Bí thư...
Đặc biệt, Quy chế lần này bổ sung thêm nhiều điểm mới quan trọng
về trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị về định hướng, quan điểm,
mục tiêu và một số giải pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu
cầu bức thiết của cuộc sống trên một số lĩnh vực cụ thể. Đồng thời bổ sung
một số điểm mới về việc chuẩn bị tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương, Hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo, chỉ đạo đối với
cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; chế độ sơ kết, tổng kết, tự phê bình và phê bình, chế độ đi công tác
cơ sở v.v...
Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá này cũng
đã kế thừa về cơ bản nội dung Quy chế làm việc của Ưỷ ban Kiểm tra
Trung ương khoá XI; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về trách
nhiệm, quyên hạn của Uỷ ban Kiếm tra Trung ương, trong đó có việc kiểm
tra, giám sát về kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí

thư quản lý; bổ sung nội dung mới về quan hệ công tác với các ban đảng,
ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các đoàn thế chính trị - xã hội và các ban chỉ đạo của Trung ương.
Thực hiện tốt các quy chế này sẽ góp phần phát huy tốt hơn nữa dân
chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ
cương trong Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tập thể
lãnh đạo, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; nâng
cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò, tính chủ
động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường sức
mạnh tập thể, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Đề nghị mỗi đồng chí Uỷ
viên Trung ương trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình, đặc biệt
là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, cần
gương mẫu, nghiêm túc thực hiện.
Hai là, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất ban hành Quy định
thi hành Điều lệ Đảng, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật
đảng. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao với các tờ trình và dự thảo
quy định của Bộ Chính trị, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, cụ thể và
góp ý kiến trực tiếp vào các dự thảo quy định, nhất là những nội dung mà
qua thực tiễn thi hành còn có những vướng mắc, bất cập.
Trung ương đã thống nhất việc bổ sung, hướng dẫn cụ thể, rõ hơn về
các vấn đề như: v ề thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ; về sinh hoạt
định kỳ của đảng bộ cơ sở và chi bộ; về thời gian dự bị của đảng viên để
tính tuổi đảng; về phân cấp trong xem xét, giải quyết khiếu nại; về điều
kiện chỉ định đảng viên ngoài đảng bộ tham gia cấp uỷ; về chức năng,
nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận; về hình thức khen thưởng trong đảng, về
công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, về nhiệm vụ của uỷ ban

kiểm tra các cấp; về thi hành kỷ luật và biểu quyết kỷ luật, về khiếu nại kỷ
luật đảng...
Ban Chấp hành Trung ương giao cho các cấp uỷ, tổ chức đảng các
cấp, căn cứ các quy định để tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai
thực hiện nghiêm túc; giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ
quan chuyên trách tham mưu giúp việc nghiên cửu để hướng dẫn những
vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục và nghiệp vụ để cụ thể hoá
các quy định, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn hiện nay.
Ban Tổ chức Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể về “Quy định thi
hành Điều lệ Đảng”; ủ y ban Kiểm tra Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể
về “Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng”.
Ba là, Hội nghị đã nhất trí về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp
cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Chấp hành
Trung ương hoan nghênh Bộ Chính trị, sau khi bầu được Quốc hội khoá
XIV (2016 - 2021), đã tích cực chuẩn bị các phương án nhân sự để trình
Hội nghị lần này.
Trung ương đã thảo luận, góp nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm và
thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự để
Quốc hội khoá mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.
Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ
tịch Quốc hội và các chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã
được Hội nghị Trung ương 2 khoá XII (họp tháng 3-2016) bỏ phiếu giới
thiệu hoặc cho ý kiến thông qua, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí tiếp
tục đề xuất, giới thiệu; đồng thời đã ghi phiếu giới thiệu đối với các chức
danh chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh
có dự kiến thay đổi so với lần trưó'c để Bộ Chính trị chính thức giới thiệu
đề nghị Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc
hội khoá XIV theo quy định của pháp luật.

Bốn là, Ban chấp hành Trung ương nhận định, từ sau Đại hội XII của
Đảng đến nay, tình hình trong nước, bên cạnh mặt thời cơ, thuận lợi, cũng
có không ít khó khăn, thách thức do những bất cập nội tại của nền kinh tế;
thiên tai, hạn hán ở miền Trung và Tây Nguyên, xâm nhập mặn, nước biển
dâng ở Tây Nam Bộ, sự cố ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh miền
Trung, tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng,...
Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự
đồng lòng của nhân dân, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, đạt được mức tăng
trưởng khá, an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội
được bảo đảm; chúng ta đã triển khai và đạt nhiều kết quả tốt trong hoạt
động đối ngoại; nhiều sự kiện ngoại giao lớn và quan trọng được tổ chức
thành công.
Chúng ta tiếp tục có các chủ trương, biện pháp để chủ động, kiên
quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn và có những chuyển
biến tích cực; một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã
và đang được điều tra, xem xét sẽ được đưa ra xét xử nghiêm minh theo
đúng pháp luật.
Đặc biệt, với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, dân chủ, chặt
chẽ, chúng ta đã kiện toàn một bước quan trọng các chức danh lãnh đạo
của nhà nước và đã được Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khoá XIII bầu
hoặc phê chuấn với tín nhiệm cao.
Trong điều kiện có nhiều yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch có
nhiều hoạt động chống phá quyết liệt, chúng ta đã tổ chức thành công cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với hơn 99% số cử tri cả nước đi bầu.

Sau khi bầu xong, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn các
chức danh của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp. Niềm tin của
nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố và
nâng lên.
Đe hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm
2016 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của
Quốc hội, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục nỗ lực phấn
đấu, mạnh dạn đột phá, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết những
vấn đề bức xúc hiện nay. Ưu tiên cho những vấn đề cần tháo gỡ giải quyết,
như: Tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả ba đột
phá chiến lược; chủ động giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà
nước; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ
công; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ
quốc, đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất
nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Chú trọng công tác tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, thông tin, tạo sự
đồng thuận trong xã hội; kiên quyết chấn chỉnh những lệch lạc, phản bác
những luận điệu sai trái.
Tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, trước hết là trong Ban
Chấp hành Trung ương, trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Mỗi đồng chí
Trung ương phải gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, thật sự học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức và tác phong của Bác Hồ; sửa đổi lề lối, phong
cách công tác, sinh h o ạ t'0 ^ ^
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Chuyển:,............... ..................I

..................... Theơ chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đên ngày 7/7/2016, Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ ba. Hội nghị đã
thành công tốt đẹp.
Do tính chất của các văn kiện mà Hội nghị Trung ương lần này thảo luận
ià chfỵy kiến chủ yếu là để tiếp thu, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện các quy chế làm
Éíẹc^eủa Trung ương; bên cạnh đó, phần lớn các văn kiện đều mang tính chất
'mật, vì vậy, để giúp cho cấp ủy các cấp, Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn
/

tài liệu về những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII.
Đe nghị đồng chí bí thư và cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo và tổ chức việc
phổ biến rộng rãi các nội dung của Hội nghị lần này cho cán bộ, đảng viên và
Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng các hình thức đa dạng,
phù hợp...
•>
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Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo đê các đông chí biêt, thực hiện./.-

Nơi nhân:
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c),
- Văn phòng Trung ương và các ban
đảng Trung ương,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ,
ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội,
- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Lãnh đạo Ban,
- Vụ LLCT (08b),
- Các vụ, đơn vị trong Ban,
- Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN
BAN

Văn Linh

