
Liên hiệp Hội Việt Nam quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Thứ hai, 30 Tháng 5 2022 11:19

Ngày 23,24/5, tại TP. Tuyên Quang, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dungKết luận, Quy định của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng lần thứ tư khóa XIII
và sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  

  

Đ/c Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy LHHVN phát biểu tại hội nghị

  

Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy LHHVN Phạm Quang Thao; lãnh đạo Ban Tuyên giáo
Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Chi ủy các chi bộ trực thuộc cùng
các đảng viên thuộc chi bộ Cơ quan Trung ương LHHVN.
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Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS.NGND Phùng Hữu
Phú trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản Kết luận, Quy định của BCH Trung ương lần thứ
tư (khóa XIII).

  

  

Các đại biểu tham dự Hội nghị

  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy LHHVN Phạm Quang Thao cho biết, Hội nghị có
ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên của  LHHVN và các Hội thành viên
nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021
của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).
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Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn
Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ
chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn
biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  

  

PGS.TS.NGND Phùng Hữu Phú

  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS.NGND Phùng Hữu Phú -  nguyên Phó Chủ
tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương đã giới thiệu, truyền đạt nội dung cơ bản của Hội
nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về thực hiện Kết luận số 21, ngày
25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng
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và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số
37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không
được làm.

  

Đây là hai văn kiện quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XIII) đã ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng ta về việc kiên quyết xây dựng, chỉnh
đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

  

PGS.TS.NGND Phùng Hữu Phú đã tập trung làm rõ các vấn đề như: Vì sao tất cả cán bộ đảng
viên phải nghiên cứu, học tập, quán triệt tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương;
những điểm mới, điểm nhấn của Kết luận số 21-KL/TW; những nội dung mới của Quy định số
37-QĐ/TW.

  

Theo đó, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các
Nghị quyết Trung ương trước đây, nhất là Nghị quyết Trung trong 4 (khoá XII) về xây dựng,
chính đốn Đảng.

  

Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện sâu rộng hơn về nội dung và phạm
vi tư tưởng, chỉ đạo là phải chủ động tiến công mạnh mẽ hơn không chỉ trong xây dựng chỉnh
đốn Đảng mà còn cả trong việc xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và
các cấp ủy, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp
chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi
pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả các
cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  

Bên cạnh đó, mục tiêu được xác định trong Kết luận đòi hỏi cao hơn và sát hợp hơn với tình
hình mới. Đó là đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm
nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả
quản lý của Nhà nước, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

  

Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ,
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đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyển hoá". Kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", trong đó, "xây" là nhiệm vụ cơ
bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách.

  

Đối với việc ban hành Quy định số 37 thay thế cho Quy định số 47 là nhằm bổ sung, hoàn
thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về những điều đảng viên không được làm. Đó là
những căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên và đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  

Tại Hội nghị, đại diện chi bộ cơ quan LHHVN, chi bộ Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt
Nam và đại diện Đoàn Thanh niên LHHVN cũng đã trình bày các báo cáo chuyên đề, trao đổi,
thảo luận về  học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  

Theo tin LHHVN
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