
Trung tâm GDQP-AN tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 
(khóa XI) 

Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/ĐU ngày 17/06/2015 của Đảng ủy Đại học quốc gia Hà Nội 
(ĐHQGHN) về “Tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứu 11 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XI)”, ngày 10/07/2015, Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng- 
An ninh, ĐHQGHN phối hợp Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đô thị, ĐHQGHN 
tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa XI). 

Dự hội nghị có toàn thể Đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc 
phòng-An ninh và Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đô thị, ĐHQGHN. 

 
Đồng chí Nguyễn Đức Đăng, Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm GDQP-AN phát biểu khai mạc Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Đăng, Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm GDQP-
AN nhấn mạnh: Những nội dung mà Hội nghị Trung ương 11 thông qua là những vấn đề lớn, 
liên quan đến sự phát triển đất nước trước mắt cũng như lâu dài. Quá trình triển khai giới thiệu 
ở cơ sở, cần làm rõ để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ và đồng thuận, hưởng ứng các 
chủ trương lớn của Trung ương. Việc tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng cần được triển khai kịp thời, nhanh gọn, hiệu quả; nhất là trong 
quá trình tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kì 2015-2020. 



 

PGS,TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, ủy viên Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu về 
chương trình, nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XI) 

Tại Hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, ủy viên Thư ký Hội đồng Lý luận 
Trung ương đã giới thiệu về chương trình, nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa 
XI). Trong đó, đi sâu giới thiệu, phân tích làm rõ thêm những vấn đề cơ bản và mới trong các 
phần nội dung quan trọng mà Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã thông qua như: về phương 
hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; về số lượng và phân bổ đại 
biểu dự Đại hội XII của Đảng; về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; đầu tư thực hiện 
Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.  

Theo đó, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 
XII, với tinh thần coi công tác cán bộ là “cái gốc của công việc”, “nguyên nhân của mọi nguyên 
nhân”, “then chốt của mọi then chốt”, BCH Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến tâm huyết, 
thẳng thắn và thống nhất cao với Báo cáo chính trị của Bộ Chính trị trình Hội nghị. BCH Trung 
ương khóa XII phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết thống nhất chặt chẽ, bản lĩnh 
chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến 
đấu, kỷ luật nghiêm minh; có tính đảng cao, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm 
túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, có uy 
tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. 

Tiêu chuẩn Ủy viên BCH Trung ương khóa XII phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ 
được quy định trong các Nghị quyết của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những 
đồng chí thật tiêu biểu của BCH Trung ương. Quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự BCH Trung 
ương khóa XII phải đảm bảo dân chủ, tập trung, chặt chẽ, khách quan, khoa học. 

BCH Trung ương Đảng tán thành với Tờ trình của Bộ Chính trị về mô hình tổ chức chính quyền 
địa phương, theo đó: "Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1, Điều 110 Hiến pháp 
năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân". 



BCH Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây 
dựng Cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành đã được Hội nghị Trung ương 4 
khóa XI (tháng 12-2011) đề ra, coi đây là Dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to 
lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trung ương yêu cầu cần tính toán kỹ 
hiệu quả đầu tư, lộ trình, phân kỳ đầu tư sao cho khả thi, phù hợp với tính hình phát triển của 
ngành hàng không Việt Nam và khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư, phát triển. 

 

 


