XÂY DỰNG ĐẢNG NƠI ĐẦU SÓNG NGỌN GIÓ
Bài viết của hai tác giả Phạm Đình Nhịn và Nguyễn Hữu Bình gồm 3 trang
giới thiệu về công tác xây dựng Đảng tại đảo Trường Sa.
Đảng bộ bộ phận đảo Trường Sa là tổchức đảng trực thuộc Đảng ủy Đoàn
M.46 (Đảng bộQuân chủng Hải quân), có 4 chi bộ: Chi bộ Đảo bộ, Chi bộ Cụm
chiến đấu 1, Chi bộCụm chiến đấu 2 và Chi bộCụm chiến đấu 3. Đảng viên chiếm
gần 30% quân sốcủa Đảo. Trường Sa là đảo cấp một, có vai trò trọng yếu trong
chiến lược phòng thủ ởquần đảo Trường Sa. Bám sát sựlãnh đạo, chỉ đạo của Đảng
ủy, Chỉhuy Đoàn M.46, thời gian qua, Đảng bộ đảo Trường Sa luôn coi trọng nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổchức đảng và nâng cao chất lượng đảng
viên, xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh. Đảng bộ đảo Trường Sa thực
hiện tốt một số biện pháp sau:
Một là, thường xuyên nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
cho cán bộ, đảng viên, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của
Đảo.
Hai là, thường xuyên chăm lo xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh.
Ba là, đổi mới việc ra nghị quyết và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.
Bốn là, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh kết hợp với xây dựng đảo
Trường Sa vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ đảng viên gắn chặt với xây
dựng đội ngũ cán bộ.
Đảng bộ đảo Trường Sa luôn xác định xây dựng Đảng bộ trong sạch vững
mạnh kết hợp với xây dựng đảo vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ đảng viên
gắn với đội ngũ cán bộ. Đảng bộ luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn
diện của cấp ủy; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng và duy trì nền nếp
chính quy của Đảo; tăng cường công tác kiểm tra trong Đảng bộvà kiểm tra việc
chấp hành chế độ công tác, sẵn sàng chiến đấu ở các cụm. Đảng bộ xác định xây

dựng chi bộ đảo bộ, chi bộ các cụm chiến đấu là cốt lõi của việc xây dựng Đảng bộ
trong sạch vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện.

