Chương IV
TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI
TỒN DIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI
1991 -1996

1- Ngăn chặn sự sa sút về kinh tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội
Năm 1991, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc chưa được hàn
gắn. Biến cố chính trị thế giới đã tác động mạnh đến nước ta. Trong khi đó nước ta vẫn chưa thốt khỏi
khủng hoảng kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trật tự kỷ cương xã hội diễn biến
phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh hoạt động chống phá Việt Nam về mọi mặt, tăng
cường chiến lược “Diễn biến hồ bình”, âm mưu xố bỏ chế độ XHCN, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đế quốc Mỹ vẫn duy trì chính sách cấm vận, ngăn cản các nước,
các tổ chức quốc tế quan hệ hợp tác với Việt Nam. Tình hình trên “đã tác động sâu sắc đến tâm tư tình
cảm, đến mọi mặt đời sống của nhân dân trong tỉnh”(38). Tuy nhiên, những năm qua cán bộ đảng viên và
nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần
Nghị quyết Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, đạt được
những thành tựu bước đầu quan trọng.
Thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quý I năm 1991, Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở. Đến đầu tháng 2 năm 1991 tồn tỉnh có 1.886 tổ chức
cơ sở Đảng tiến hành xong đại hội.
Sau khi hồn thành chỉ đạo đại hội đảng bộ ở cơ sở, Tỉnh uỷ chọn và trực tiếp chỉ đạo Đại hội điểm
tại Đảng bộ huyện Vụ Bản để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung Đại hội cấp huyện, thành và Đảng bộ trực
thuộc. Trong vòng 15 ngày (20/3/1991 đến 6/4/1991), 20 đảng bộ huyện, thành và 6 đảng bộ trực thuộc
hồn thành tốt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thành, đảng bộ trực thuộc, đã bầu 499 đại biểu
chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V (vòng 1); 95 đại biểu được tỉnh giới thiệu về ứng cử tại
các Đại hội Đảng bộ huyện đều trúng cử.
Từ ngày 23 đến ngày 26/4/1991, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ V (vòng 1) diễn ra tại
thành phố Nam Định, 499 đại biểu chính thức và các đồng chí đại biểu Trung ương được Ban Chấp
hành Trung ương giới thiệu về ứng cử về dự Đại hội. Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, Ủy viên Bộ Chính trị
về dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội tập trung thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp vào các văn kiện dự
thảo của Trung ương trình Đại hội VII, bầu 41 đại biểu đi dự Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VII, trong
đó có 4 đồng chí do Trung ương giới thiệu về ứng cử. Đại hội thông qua chương trình hành động, phát
động cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần đồn kết cách mạng, phấn đấu vượt qua khó khăn
thử thách, lập thành tích chào mừng Đại hội tồn quốc lần thứ VII của Đảng, hồn thành tốt kế hoạch Nhà
nước năm 1991.
Tháng 6-1991, Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII của Đảng được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Đại
hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chiến lược
ổn định, phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000(39).
Sau Đại hội vòng 1, Tỉnh uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ các cấp tiến hành đại hội vòng 2.
Các cấp uỷ đã chỉ đạo chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội với tinh thần phát huy dân chủ, kết tinh trí
tuệ của tập thể. Văn kiện đại hội đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng ưu khuyết điểm, rút ra những
38

Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng boä tænh laàn thöù VIII (5-1992)

39

Taïi ñaïi hoäi, ñoàng chí Buøi Xuaân Sôn-Bí thö Tænh uyû Nam Haø ñöôïc baàu laø Uyû vieân Ban Chaáp haønh Trung

öông Ñaûng

bài học cho việc lãnh đạo chỉ đạo thời gian tới. Phương hướng, nhiệm vụ do các đại hội đề ra sát hợp
với tình hình địa phương, đơn vị đảm bảo tính khả thi. Về nhân sự, các cấp uỷ chuẩn bị theo yêu cầu
tiêu chuẩn quy định. Đến tháng 10-1991, các huyện, thành, thị và đảng bộ trực thuộc đã hồn thành đại
hội đảng bộ vòng 2. Nhưng đến cuối năm 1991 tại kỳ họp thứ X Quốc hội khố VIII đã quyết định chia
tách địa giới tỉnh Hà Nam Ninh thành hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình. Do đó Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà
Nam Ninh lần thứ V (vòng 2) được Trung ương chỉ đạo dừng lại.
Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ năm 1991 là lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến
tới Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VII. Sau khi Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VII thành công, Đảng bộ
tập trung cho công tác học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội VII tới đảng viên và quần chúng; tổ chức
thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 “về nhiệm vụ và giải pháp ổn định phát triển kinh tế - xã hội trong
những năm 1992-1995; kết luận của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về việc sửa
đổi Hiến pháp, cải cách một bước bộ máy Nhà nước và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà
nước”; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương. Thông qua việc quán triệt các
chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội VII, cán bộ, đảng viên yên tâm tin tưởng vào sự lãnh
đạo của Đảng, ra sức phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Chiến
lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000.
Qua đại hội đảng bộ các cấp (vòng 2), tổ chức bộ máy được kiện tồn, đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp
lý. Thông qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, Tỉnh uỷ chỉ đạo tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy,
tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và đồn thể. Tỉnh uỷ yêu cầu đến
hết năm 1991 giảm được 20% biên chế so với năm 1990. Song, trong công tác cán bộ, đặc biệt là việc
chuẩn bị nhân sự đại hội, một số địa phương làm chưa tốt, nên tỉ lệ tuổi trẻ và nữ đều giảm.
Để phát huy vai trò, tác dụng của cấp thôn, đội, ngày 24-11-1991, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo
triển khai về tổ chức quy mô thôn. Thôn được xác định là khu vực dân cư, là "cánh tay nối dài" của
chính quyền xã và thôn không phải là một cấp quản lý hành chính nhà nước. Trên cơ sở địa giới hành
chính thôn, thành lập các tổ chức chi bộ Đảng, đội sản xuất của HTX, chi hội các đồn thể. Ba chức danh
chính của thôn là bí thư chi bộ, trưởng thôn và đội trưởng sản xuất được hưởng phụ cấp. Việc lập quy
mô thôn (xóm, làng) là phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Nhà nước và chủ trương đổi
mới chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.
Tuy nhiên, thời điểm này do tác động từ sự tan vỡ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu
và Liên Xô, nên tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân có những diễn biến phức tạp,
kể cả biểu hiện hồi nghi, dao động trong lập trường tư tưởng. Tỉnh uỷ đã có những biện pháp chủ động,
tích cực khắc phục tình hình đó.
Thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ, Tỉnh uỷ đã lãnh đạo các địa phương, đơn vị khắc
phục mọi khó khăn thử thách, ổn định tư tưởng, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ “về những chủ trương, biện pháp cấp bách về sản xuất và đời sống”; tiếp tục thực
hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về công tác đổi mới tổ chức quản lý HTX nông nghiệp; tăng cường quản
lý, khuyến khích phát triển đối với các cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế ngồi quốc doanh;
chấn chỉnh, tổ chức lại sản xuất kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc doanh.
Để đổi mới quản lý HTX nông nghiệp, sau khi làm thử ở 4 điểm tại 2 huyện: Xuân Thuỷ, Ý Yên, từ
đầu tháng 9 đến giữa tháng 11-1991, Tỉnh uỷ chỉ đạo làm thử đợt 2. Nội dung chính là tổ chức lại các
thôn, xóm trong xã, giải tán các đội chuyên trong HTX, tinh giản bộ máy HTX tới 60%, thành lập các
đội sản xuất theo địa bàn của từng thôn. Ruộng đất được giao lại cho từng khẩu trong mỗi hộ. Mọi
người sinh sống bằng nghề nông được chia ruộng đều bằng nhau. Hộ sản xuất chịu trách nhiệm về sản
phẩm cuối cùng, HTX đảm nhận các khâu dịch vụ thuỷ lợi, giống, phân bón, bảo vệ thực vật và tiêu thụ
sản phẩm. Tổ chức Đảng cũng thay đổi, từ hình thức các chi bộ theo đội sản xuất, sang thành lập theo
địa bàn thôn, xóm.

Trên cơ sở kết quả 2 đợt làm thử về đổi mới tổ chức quản lý các HTX nông nghiệp trong tỉnh, Tỉnh
uỷ tiếp tục chỉ đạo làm thử đợt 3, thời gian từ 16-11-1991 đến hết tháng 2-1992. Nội dung chính trong
làm thử đợt 3 ngồi nội dung 2 đợt trước là gắn đổi mới tổ chức quản lý HTX với phát triển nông nghiệp,
nông thôn mới; giảm quỹ HTX từ 10% xuống 5% sản lượng. Số HTX được làm thử trong đợt 3 gồm 58
HTX trong 39 xã của 13 huyện, thành, thị. Tỉnh mở lớp tập huấn về phương pháp, phổ biến kinh nghiệm
ở các HTX, tiến hành đổi mới cho các cán bộ huyện để về triển khai tại địa phương. Những nội dung
đổi mới quản lý HTX đợt 3 đã được nhân dân rất phấn khởi hưởng ứng, nên chỉ sau một thời gian ngắn,
các nội dung của 3 đợt đổi mới đều được hồn tất. Từ kinh nghiệm đó, Tỉnh uỷ đã tổng kết và hướng dẫn
nhân ra diện rộng, đạt kết quả tốt.
Cùng với việc đổi mới quản lý hợp tác xã, nhằm khắc phục những khó khăn trong vụ chiêm xuân do
thời tiết diễn biến phức tạp, sâu bệnh phá hoại làm cho năng suất, sản lượng lúa giảm sút nghiêm trọng.
Năm 1991, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời ra Nghị quyết số 93-NQ/TU "về những chủ trương, biện
pháp cấp bách về sản xuất và đời sống"; UBND tỉnh phát động phong trào thi đua trong tồn tỉnh nhằm
mục tiêu mở rộng diện tích màu và lúa mùa, tích cực thâm canh giành thắng lợi cả vụ mùa và vụ đông
để bù lại thiệt hại trong vụ chiêm xuân. Kết quả: diện tích gieo trồng tăng 4% so với năm 1990, trong đó
diện tích lúa tăng 3%, màu tăng 12,6%. Năng suất lúa cả năm đạt 61,1 tạ/ha. Huyện Hải Hậu đạt năng
suất cao nhất (97 tạ/ha). Tồn tỉnh có 29 hợp tác xã đạt năng suất lúa trên 100 tạ/ha. Mặc dù sản lượng
lương thực vụ chiêm xuân giảm song tổng sản lượng quy thóc cả năm đạt 996,5 ngàn tấn. Lương thực
bình quân đầu người mới đạt 303kg/người/năm, giá trị sản lượng nông nghiệp chỉ bằng 93% so với năm
1990.
Lĩnh vực chăn nuôi có phần sa sút, tổng đàn lợn giảm 2,6%, trong đó đàn lợn nái giảm 12%. Sản
lượng đánh bắt cá biển, cá nước ngọt và sản xuất muối đều hồn thành vượt mức kế hoạch. Tuy vậy việc
tổ chức nghề cá chưa được quan tâm đúng mức.
Các đơn vị nông trường, trạm trại, quốc doanh từng bước đi vào ổn định sản xuất. Việc đưa dân đi
xây dựng vùng kinh tế mới trong và ngồi tỉnh đều hồn thành vượt mức kế hoạch cả về số khẩu và lao
động.
Sản xuất công nghiệp bước đầu đi vào sắp xếp lại tổ chức, chuyển hình thức sở hữu. Bộ máy quản
lý xí nghiệp được điều chỉnh gọn nhẹ hơn. Tỉnh quyết định giải thể 41 đơn vị quốc doanh. Trong nhiệm
vụ xây dựng cơ bản, tỉnh chủ trương đầu tư và xây dựng có trọng tâm, trọng điểm và mạnh dạn chỉnh
đốn lại tổ chức bộ máy ngành xây dựng, tích cực chuyển sang cơ chế quản lý mới. Ti#nh uỷ, UBND
tỉnh chỉ đạo đầu tư nâng cấp một số tuyến đường chính trong tỉnh, xây dựng cầu Đò Quan..., thi công
lắp đặt cột ăng-ten và hệ thống điện thoại tự động mới, nâng cao chất lượng thông tin liên lạc trong và
ngồi tỉnh; chỉ đạo ngành điện lực đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, sản
xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn; giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp giảm 7,8% so với năm 1990, trong đó ngồi quốc doanh giảm 3,2%. Bên cạnh đó, lĩnh vực
phân phối lưu thông cũng gặp nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ chưa thích ứng kịp với cơ chế mới. Sau
khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, thị trường xuất khẩu truyền thống bị mất,
thị trường mới còn hạn chế. Trước tình hình đó, Tỉnh uỷ chủ trương sắp xếp lại hệ thống thương nghiệp,
giải thể các đơn vị kinh doanh thua lỗ và chủ động tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới ở Đông Nam Á,
đồng thời chỉ đạo các ngành tài chính, ngân hàng bám sát cơ sở, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ,
giải quyết tốt các mối quan hệ với các cấp, các ngành, đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi trong kế hoạch.
Để đảm bảo cho năm học 1991-1992 đạt kết quả tốt, ngày 24-8-1991, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu
cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đồn thể, ban, ngành, trực tiếp là ngành giáo dục làm tốt công tác giáo
dục, đào tạo theo tinh thần "Tiếp tục đổi mới, ổn định, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào
tạo". Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, ngành giáo dục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị cho học
sinh phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, coi trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên theo
chương trình đổi mới, cải cách giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học, truyền thống của phong trào

thi đua "2 tốt", củng cố lại trường lớp. Do đó sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh có chuyển biến theo
tinh thần mới, giữ được số lượng hợp lý, đa dạng hố các loại hình đào tạo, đảm bảo sự phát triển cân đối
ở các ngành học, cấp học và ở các địa bàn trong tỉnh, nhất là vùng ven biển, nơi có đông đồng bào theo
đạo… Nội dung, hình thức, phương pháp dạy và học từng bước được đổi mới. Số học sinh phổ thông
đều tăng so với cùng kỳ năm 1990. Chất lượng thi tốt nghiệp các cấp học phổ thông cao hơn năm trước.
Có 439/470 xã và 18/20 huyện, thành, thị hồn thành phổ cập giáo dục cấp I. Đội tuyển thi học sinh giỏi
quốc gia đạt nhiều giải cao, xếp thứ nhì tồn quốc. Tỉnh đã thực hiện xố mù chữ cho 15.000 người trong
độ tuổi, và là một trong 3 tỉnh của cả nước được công nhận phổ cập cấp I và xố mù chữ. Tuy nhiên,
ngành giáo dục mầm non đạt thấp cả về số, chất lượng. Chất lượng giáo dục đại trà còn thấp và chưa
đều. Hệ thống các trường chuyên nghiệp còn chồng chéo. Việc dạy nghề tư nhân và dạy ngoại ngữ được
mở rộng nhưng thiếu sự quản lý, hướng dẫn thống nhất nên ảnh hưởng đến chất lượng.
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ, ngành y tế tập trung khắc phục khó khăn về kinh phí, tăng cường
cơ sở vật chất, thiết bị, bảo đảm duy trì các mặt hoạt động, đáp ứng những yêu cầu cơ bản về phòng
bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Đặc biệt ngành đã phối hợp với các địa phương, kịp
thời phát hiện và dập tắt các ổ dịch bệnh; tập trung cho chương trình tiêm chủng mở rộng và các chương
trình của nhà nước về chống khô mắt, suy dinh dưỡng, chống nhiễm khuẩn và các bệnh đường hô hấp.
Đội ngũ y, bác sỹ được chú trọng tăng cường về chuyên môn, tinh thần phục vụ, từng bước đáp ứng yêu
cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tỉnh.
Hoạt động văn hố, thông tin, thể thao diễn ra khá sôi nổi và tập trung hướng về cơ sở, góp phần
động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng tồn quốc
lần thứ VII, tạo ra không khí phấn khởi, xây dựng đời sống văn hố cơ sở lành mạnh. Các đội thông tin
phát huy thế mạnh đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đã đạt 7/19 giải trong hội thi tồn quốc. Các
đồn nghệ thuật xây dựng được nhiều vở diễn mới, mang tính nghệ thuật, giáo dục và nhân văn, góp
phần nâng cao đời sống văn hố, tinh thần cho nhân dân.
Năm 1991 là năm rất căng thẳng và thử thách quyết liệt đối với công tác chính trị tư tưởng nhất là
sau biến cố tháng 8-1991, Liên Xô sụp đổ và sự kiện vùng Vịnh đã tác động mạnh đến tư tưởng, tình
cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Song đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại trong
nước, như Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VII. Đó là những yêu cầu, cơ
sở, điều kiện cho công tác tư tưởng tiếp tục phát triển theo tinh thần đổi mới. Hoạt động báo cáo viên,
tuyên truyền miệng từng bước được đổi mới nội dung, nâng cao về chất lượng, và ngày càng đi vào nền
nếp. Bản tin Thông báo nội bộ của tỉnh được phát hành hàng tháng, số lượng tăng từ trên 2.550 bản lên
gần 5.000 bản. Mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí, trang thiết bị, tài liệu, song năm 1991, tồn tỉnh
mở được 55 lớp chính trị phổ thông cho 1.887 đảng viên, 53 lớp đối tượng Đảng cho 2.517 học viên và
18 lớp bồi dưỡng ngắn ngày cho 1.017 cán bộ. Tỉnh cũng mở lớp bồi dưỡng giảng viên về Nghị quyết
Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VII cho 207 cán bộ. Riêng trường Đảng tỉnh mở được 8 lớp trung cấp lý
luận cho 646 cán bộ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hội nghị báo cáo viên, phát hành
thông báo nội bộ, các hình thức thông tin đại chúng…đã đẩy nhanh việc thông tin kịp thời, có định
hướng tới cơ sở, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, ổn định chính trị ở địa phương.
Thực hiện Thông báo số 46-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ
quan Đảng, Nhà nước, đồn thể và hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương về công tác tổ chức bộ
máy, đầu năm 1991, Tỉnh uỷ ra Quyết định số 953-QĐ/TU thành lập Đảng bộ Dân chính Đảng; Quyết
định số 950-QĐ/TU giải thể Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Ngày 4-7-1991, Tỉnh uỷ ra Chỉ thị số 34-CT/TU
“về việc tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp
và cơ quan Đảng, đồn thể”. Nội dung cơ bản của Chỉ thị là chỉ đạo hệ thống tổ chức các đồn thể quần
chúng đổi mới sắp xếp lại tổ chức và tinh giảm biên chế. Thông qua việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết,
tổ chức đại hội, tổ chức bộ máy các đồn thể được củng cố, kiện tồn, đội ngũ cán bộ từng bước đổi mới,
phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về sắp xếp lại các doanh nghiệp,
tháng 8-1991, Tỉnh uỷ tổ chức đánh giá lại tình hình hoạt động của tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh
tế quốc doanh. Trong tổng số 504 đảng bộ, chi bộ đơn vị kinh tế quốc doanh có 173 đơn vị trong sạch,
vững mạnh bằng 34,5%; 234 đơn vị đạt loại khá, bằng 46,7%; 94 đơn vị yếu kém, bằng 18,7%. Nhìn
chung hoạt động của tổ chức đảng trong các xí nghiệp quốc doanh đến tháng 8-1991 vẫn còn lúng túng.
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, các cấp uỷ trong tỉnh tiến hành kiểm tra
33.216 đảng viên (bằng 21% tổng số đảng viên). Qua kiểm tra xác định có 86,5% đảng viên chấp hành
tốt chính sách của Đảng và Nhà nước; 8,8% chấp hành chưa tốt, số có vi phạm là 5,3%, trong đó 4,3%
phải xử lý.
Cùng với lãnh đạo tổ chức đại hội các cấp, năm 1991, các cấp uỷ đã coi trọng việc phát huy vai trò
trách nhiệm của cơ quan quyền lực ở địa phương và sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong
đó coi trọng việc bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, xây dựng quy chế làm việc
của HĐND và UBND.
Sau khi có Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khố VI) “về đổi mới và tăng
cường công tác vận động quần chúng của Đảng”, Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ quan tâm củng cố các đồn
thể và tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng hoạt động. Ngày 18-4-1991, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra
Thông tri số 41-TT/TU "về việc tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp", yêu cầu các huyện, thành, thị ủy trực
thuộc tập trung chỉ đạo tốt việc phát động các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua
lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V, Đại hội Đảng tồn quốc lần
thứ VII, chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ V. Ngày 19-8-1991, Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ lãnh đạo Đồn Thanh niên các cấp thực hiện tốt Nghị quyết số 25
của Bộ Chính trị, tổ chức tốt Đại hội Đồn Thanh niên các cấp và thực hiện những quan điểm đổi mới
công tác vận động quần chúng của Đảng; tập trung khâu lựa chọn cán bộ đồn từ tỉnh đến cơ sở có đủ
năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu của công tác Đồn trong giai đoạn mới.
Nhằm giữ vững quốc phòng, an ninh, tháng 5-1991, Tỉnh uỷ ra Quyết định “tiếp nhận Đảng bộ
Trung đồn 180 thuộc Sư đồn 350 Quân khu 3 về tỉnh”, tăng cường cho Đảng bộ quân sự tỉnh. Mặt khác,
Tỉnh uỷ đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp uỷ, các ngành chức năng “xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ
vững chắc”, đồng thời yêu cầu Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nâng cao cảnh giác, chủ động sáng tạo,
tự lực, tự cường, tích cực xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng
thủ vững chắc. Tỉnh đã chọn thí điểm triển khai đợt diễn tập tác chiến trị an “LX91” ở 20 xã, phường,
thuộc 19 huyện, thành, thị. Thông qua diễn tập, bước đầu thực hiện có kết quả cơ chế “Đảng lãnh đạo,
chính quyền chỉ đạo điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu, thống nhất chỉ huy các lực lượng vũ
trang địa phương". Tỉnh được Quân khu 3 đánh giá hồn thành tốt và dẫn đầu công tác quân sự địa
phương trong khối các tỉnh, thành của Quân khu.
Năm 1991, trước những diễn biến phức tạp ở vùng Vịnh, sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, các
thế lực thù địch càng ra sức phá hoại CNXH, tấn công chủ nghĩa Mác-Lênin, nhất là phá hoại về tư
tưởng, văn hố, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc đổi mới ở nước ta. Nhiệm vụ củng cố quốc
phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, phát huy sức mạnh của tồn dân chống âm mưu “diễn biến
hồ bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của Đảng
bộ và nhân dân tồn tỉnh. Ngày 11-3-1991, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Nghị quyết số 30-NQ/TU “về
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an tồn xã hội năm 1991”. Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ
quan tâm đến những vấn đề mới đặt ra, bảo đảm an ninh chính trị, phát động quần chúng bảo vệ an ninh
Tổ quốc, tấn công các loại tội phạm, ngăn chặn âm mưu phá loại của kẻ địch... không để tình hình xấu
diễn ra. Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh
công tác chính trị tư tưởng, phát động quần chúng đấu tranh chống tội phạm, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ
thị 135-CT/TW và Quyết định 240-QĐ/TW của Hội đồng Bộ trưởng; Nghị quyết về “sự phối hợp giữa
Ban thư ký Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ trong công cuộc vận động tồn dân xây

dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Sự phối hợp giữa uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với lực
lượng Công an, các ban ngành, đồn thể và quần chúng nhân dân đã được đẩy lên tầm cao mới trong
công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an tồn xã hội. Được sự
quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, các lực lượng an ninh đã bảo vệ an tồn đại hội Đảng các cấp;
tổ chức nhiều đợt tấn công bọn tội phạm, bắt và xố sổ một số ổ nhóm trộm cướp nguy hiểm, vận động
tín đồ các tôn giáo chấp hành chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.
Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tỉnh luôn được Trung ương quan tâm lãnh
đạo và tạo điều kiện giúp đỡ. Tháng 11-1991, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh vinh dự được đón đồng
chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước về thăm. Đồng chí nói chuyện với cán bộ chủ chốt của
tỉnh, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tồn tỉnh phấn đấu hơn nữa để đưa nền kinh tế của tỉnh
phát triển đi lên, chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn. Đồng chí còn dành thời gian đi thăm một số cơ sở
tại các huyện và đến thăm Nhà Lưu niệm Cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại xã Xuân Hồng (Xuân
Thuỷ). Chuyến thăm của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cán
bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.
Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng trong tình hình mới, đáp ứng nguyện
vọng của cán bộ, nhân dân, tháng 8-1991, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có văn bản "đề nghị Trung ương xem
xét và chỉ đạo cụ thể vấn đề địa giới hành chính của tỉnh Hà Nam Ninh...". Kỳ họp thứ X ngày 26-121991, Quốc hội khố VIII ra Nghị quyết về việc phân vạch địa giới 4 tỉnh, trong đó tỉnh Hà Nam Ninh
chia thành hai tỉnh: Nam Hà và Ninh Bình.
2- Tập trung lãnh đạo phát triển 3 vùng kinh tế và văn hố, kiên định mục tiêu CNXH, chống
âm mưu "Diễn biến hồ bình" của các thế lực thù địch.
Năm 1992, Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chia tỉnh thành hai
tỉnh Nam Hà và Ninh Bình. Ngày 13-1-1992, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh họp quán triệt
thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Trung ương và ra Nghị quyết số 32-NQ/TU "về lãnh
đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Quốc hội (khố VIII) phân vạch địa giới hành chính tỉnh Hà Nam
Ninh thành hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình". Nghị quyết của Tỉnh uỷ xác định “Việc phân vạch địa giới
hành chính hai tỉnh là một chủ trương lớn phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm đột xuất của Đảng bộ”.
Tỉnh uỷ đề ra phương châm nguyên tắc: “khẩn trương, đồn kết, nghiêm túc, kỷ cương, dân chủ, công
khai và tiết kiệm”. Quan điểm chỉ đạo là làm tốt công tác tư tưởng, vừa thực hiện việc chia tách vừa
phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định
kinh tế - xã hội, trước hết thực hiện tốt chương trình công tác quý I năm 1992. Khẩn trương hồn thành
việc chia tỉnh trong quý I, tỉnh mới bắt đầu hoạt động từ 1-4-1992(40).
Ngày 10-3-1992, Bộ Chính trị ra Quyết định số 225-QĐ/TW về việc chỉ định Ban Chấp hành lâm
thời Đảng bộ tỉnh Nam Hà, gồm 41 đồng chí, 10 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ. Đồng chí Bùi Xuân
Sơn-Uỷ viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh được chỉ định là Bí thư Tỉnh uỷ Nam Hà.
Ngày 23-3-1992, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh họp lần thứ nhất, phân công trách nhiệm các
40

Tænh Nam Haø ôû phía taây nam ñoàng baèng soâng Hoàng, ñaát ñai hình thaønh ba vuøng roõ reät, ñoài nuùi, ñoàng baèng

vaø ven bieån (bôø hieån daøi 72km). Tænh Nam Haø goàm: Thaønh phoá Nam Ñònh, thò xaõ Phuû Lyù, caùc huyeän Duy Tieân,
Kim Baûng, Thanh Lieâm, Lyù Nhaân, Bình Luïc, Vuï Baûn, Y# Yeân, Nam Ninh, Nghóa Höng, Haûi Haäu, Xuaân Thuyû vôùi
339 xaõ, phöôøng, thò traán. Nam Haø coù dieän tích 2.494km2 daân soá 2.645.000 ngöôøi (coù moät boä phaän nhoû ngöôøi
Möôøng, ngöôøi Chaøm, ngöôøi Hoa). Tænh coù 1.269 nghìn lao ñoäng, trong ñoù lao ñoäng kyõ thuaät chieám khoaûng 8%.
Nhaân daân Nam Haø coù truyeàn thoáng vaên hieán, lao ñoäng caàn cuø, saùng taïo vôùi tay ngheà vaø oùc thaåm myõ cao. Tuy vaäy
ñieåm xuaát phaùt veà kinh teá coøn ôû möùc thaáp; noâng nghieäp phaùt trieån chöa toaøn dieän vaø chöa oån ñònh vöõng chaéc, coâng
nghieäp chöa coù nhöõng ngaønh, nhöõng saûn phaåm muõi nhoïn trong neàn kinh teá haøng hoaù. Xuaát nhaäp khaåu coøn ôû möùc
raát thaáp vaø neàn kinh teá chöa coù tích luyõ ñeå taùi saûn xuaát môû roäng.

đồng chí Thường vụ và Tỉnh uỷ viên, đồng chí Trần Văn Truyền là Uỷ viên Thường vụ-Thường trực
Đảng. Hội nghị thông qua phương hướng chủ yếu của kế hoạch kinh tế-xã hội năm 1992. Về sản xuất
nông nghiệp "tập trung mọi điều kiện để sản xuất lương thực... nâng cao chất lượng hàng hố". Đối với
sản xuất công nghiệp: “sắp xếp ổn định sản xuất công nghiệp theo hướng ưu tiên các sản phẩm có thị
trường tiêu thụ, thị trường xuất khẩu”. Hội nghị yêu cầu các cấp, các ngành nhanh chóng ổn định tình
hình của một tỉnh mới chia tách để phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.
Sau khi tái lập tỉnh, Đảng bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế-xã hội theo
phương hướng mục tiêu do Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời lần thứ nhất đề ra.
Thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW và Thông tri 01-TT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ
chức Đại hội Đảng các cấp; chấp hành chủ trương của tỉnh, Đảng bộ các huyện và thành phố đã tiến
hành xong Đại hội và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Từ ngày 10-8 đến 12-8-1992, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Hà lần thứ VIII diễn ra tại thành
phố Nam Định, 367 đại biểu tiêu biểu cho gần 12 vạn đảng viên của Đảng bộ tham dự Đại hội. Quán
triệt phương châm của Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VII: “trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đồn
kết”, Đại hội nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được và những thiếu sót trong quá trình thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VI, các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ IV. Qua phân tích tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh và những
yêu cầu đặt ra trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội VII, Đại hội đã thống nhất đề ra chủ trương
và những giải pháp về kinh tế-xã hội đến năm 1995 là “Tiếp tục thực hiện đổi mới tồn diện hoạt động
kinh tế-xã hội nhằm phát huy cao độ truyền thống cách mạng, đồn kết phấn đấu tập trung khai thác tiềm
năng của tỉnh, giải phóng triệt để mọi năng lực sản xuất, đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hố nhiều
thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy sản xuất nông nghiệp tồn diện gắn với công nghiệp
chế biến là nhiệm vụ hàng đầu, làm cơ sở cho phát triển công nghiệp và xuất khẩu. Ra sức cần kiệm, tự
lực, tự cường phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất
khẩu, dân số và việc làm; ổn định và từng bước cải thiện đời sống nhân dân... giữ vững an ninh chính
trị, trật tự an tồn xã hội; xây dựng Nam Hà thành tỉnh gia#u về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng,
đẹp về lối sống mới XHCN”.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 47 đồng chí, Ban Chấp hành bầu 13 đồng chí trong Ban
Thường vụ. Đồng chí Bùi Xuân Sơn được bầu là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Truyền là Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Khôi là Phó Bí thư Tỉnh uỷ-Chủ tịch
UBND tỉnh.
Sau Đại hội, Tỉnh uỷ khẩn trương tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh,
Nghị quyết Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VII, Nghị quyết Trung ương 2, Nghị quyết Trung ương 3
trong tồn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về quan điểm, đường lối của Đảng, thấy rõ yêu cầu cấp bách phải
đổi mới trên tất cả các lĩnh vực.
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp ngày
10-9-1992 đã quyết định về chương trình tồn khố. Ban Chấp hành đã giao cho các ban của Tỉnh uỷ
chuẩn bị một số chuyên đề “Đề án về đổi mới và chỉnh đốn các tổ chức cơ sở Đảng”; “Đề án về công
tác cán bộ” và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư "về tự phê bình và phê bình
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khố VII)"; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về
công tác tư tưởng và khoa giáo; đề án về sốt xét, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kinh tế-xã hội tổng thể
của tỉnh Nam Hà mới tái lập, bố trí lại cơ cấu sản xuất từng vùng kinh tế (đồng bằng, ven biển, vùng đồi
núi). Đồng thời tỉnh chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 8B (khố VI) về công tác vận động quần
chúng; Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới.
Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, từ ngày 26 đến 28-3-1994, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị
đại biểu giữa nhiệm kỳ (khố VIII) nhằm tập trung nghiên cứu, quán triệt và tiếp thu Nghị quyết Hội
nghị đại biểu tồn quốc giữa nhiệm kỳ; kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khố

VIII, đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong những năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội VIII. Hội
nghị đã bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khố VIII.
Trong tổ chức triển khai đề án “về rà sốt điều chỉnh bổ sung, bố trí lại cơ cấu sản xuất từng vùng
kinh tế trong tỉnh”; tỉnh xác định 3 vùng kinh tế: vùng đồng bằng, vùng ven biển và vùng đồi núi để từ
đó có những chủ trương chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội phù hợp với đặc điểm từng vùng.
Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ VIII, tỉnh tiếp tục khẳng định sản xuất nông nghiệp là mặt trận hàng đầu và ưu tiên đầu tư cho
nông nghiệp phát triển. Với tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh chú trọng cải tiến công tác quản lý để tạo động
lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, chỉ đạo làm thí điểm cải tiến quản lý HTX theo 5 nội
dung, lấy việc giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho hộ xã viên làm nhiệm vụ chính. Tới Hội nghị
giữa nhiệm kỳ (3-1994), tỉnh lại khẳng định: “Tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo
hướng sản xuất hàng hố thâm canh, phát triển tồn diện; đẩy nhanh tốc độ phát triển sản xuất công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; mở rộng ngành nghề dịch vụ và xuất khẩu..., chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
nông nghiệp khoảng 45%, công nghiệp xây dựng khoảng 20%, dịch vụ xuất khẩu khoảng 35%".
Thực hiện chủ trương trên, tỉnh đã tập trung tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế quản lý kinh tế
nông nghiệp, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, bảo đảm các dịch vụ thiết yếu; tổ chức thực hiện đổi
mới công tác quản lý HTX nông nghiệp và đề án phát triển kinh tế-xã hội nông thôn theo tinh thần Nghị
quyết Trung ương 5. Những năm 1994-1995, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo đổi mới quản lý nông nghiệp,
phát huy quyền tự chủ của hộ nông dân, tăng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp.
Qua 5 năm tổ chức chỉ đạo thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp đã đạt được nhiều kết
quả mới: Sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp có bước phát triển, sản xuất lương thực và thực phẩm giành
thắng lợi lớn, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, tốc độ phát triển nông nghiệp bình quân tăng từ
4,7% thời kỳ 1986-1990, lên 8% thời kỳ 1991-1995. Sản xuất lương thực có tốc độ tăng trưởng cao nhất
từ trước đến nay. Tổng sản lượng lương thực quy thóc bình quân đạt 1.063.200 tấn/năm, tăng 39,5% so
với thời kỳ 1986-1990. Năm 1992, lần đầu tiên tỉnh có nguồn lương thực để xuất khẩu và cũng là tỉnh
đầu tiên thí điểm việc giao ruộng đất ổn định lâu dài cho nông dân theo quyết định số 115/QĐUB ngày
15-2-1991 của UBND tỉnh. Riêng năm 1995 tổng sản lượng lương thực đạt 1.264.000 tấn, bình quân
đầu người đạt 408kg, tăng 27% so với nhiệm kỳ trước, cao hơn bình quân chung cả nước. Năng suất lúa
luôn đạt những đỉnh cao mới (năm 1995 đạt 100,19 tạ/ha). Các HTX nông nghiệp cũng tiến hành củng
cố, đổi mới tổ chức quản lý, hồn thiện cơ chế khốn. Theo Quyết định 115 của UBND tỉnh, đã có 99,4%
số HTX giao ruộng đất ổn định lâu dài cho nông dân, giúp kinh tế hộ có thêm động lực phát triển. Trong
chăn nuôi, các cấp, ngành chỉ đạo sử dụng giống lai, giống ngoại, chăn nuôi theo phương pháp công
nghiệp được khuyến khích mở rộng trong nhân dân, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng năm 1995 tồn
tỉnh đạt 49.800 tấn.
Đối với vùng kinh tế ven biển, ngày 22-6-1995, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Thông báo số 253TB/TU thành lập Tiểu ban nghiên cứu kinh tế biển. Tiểu ban nghiên cứu kinh tế biển sẽ xây dựng
chương trình nghiên cứu tồn diện tiềm năng kinh tế biển để phát triển vùng kinh tế biển của tỉnh. Do đó,
việc khai thác thuỷ hải sản ở vùng ven biển được đầu tư mạnh hơn, mở rộng diện tích nuôi tôm và các
hải sản bán thâm canh. Sản lượng cá biển năm 1995 đạt 9.350 tấn, tôm đông lạnh xuất khẩu đạt 508 tấn.
.
Nghề muối được chỉ đạo duy trì và phát triển, sản lượng có năm đạt 100.000 tấn; việc chế biến muối
tinh chế, muối trộn iốt ngày càng tăng.
Quá trình thực hiện cơ chế quản lý mới và Nghị quyết Trung ương 5 bước đầu tạo được sự chuyển
biến tích cực trong nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh đã chú trọng đưa khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản
xuất nông-lâm-ngư nghiệp để đạt hiệu quả cao. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và
dịch vụ nông thôn, từng bước phân công lại lao động trong nông thôn.
Bằng giải pháp sắp xếp lại sản xuất, đổi mới quản lý, đổi mới kỹ thuật và công nghệ, sản xuất công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng đi dần vào thế ổn định và có bước phát triển. Giá trị tổng sản

lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân 5 năm 1991-1995 mỗi năm tăng 5%, vượt chỉ tiêu
Đại hội VIII đề ra. Năm 1992, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp có sự phát triển. Giá trị tổng
sản lượng đạt gần 165,9 tỷ đồng tăng 2,4%, trong đó công nghiệp quốc doanh đạt 54,8 tỷ tăng 2%, công
nghiệp ngồi quốc doanh đạt 111,1 tỷ đồng tăng 3%. Đã có 10/15 ngành công nghiệp địa phương và
26/52 sản phẩm chủ yếu giá trị sản lượng đều tăng, 5 ngành giảm nhiều là mặt hàng da và giả da giảm
33%, tôm đông lạnh giảm 11,1%, xe đạp hồn chỉnh giảm 70%, dệt giảm 10%. Đến năm 1993, giá trị
công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp địa phương tăng 9,4% so với 1992 (quốc doanh tăng 6,5%, ngồi quốc
doanh tăng 10,8%) trong khi công nghiệp Trung ương trên địa bàn giảm 10,8% (do ngành dệt gặp khó
khăn). Số ngành nghề và sản phẩm mới tăng, cơ cấu ngành nghề có sự chuyển đổi. Các làng nghề và
nghề thủ công truyền thống đang có bước phát triển mới.
Trong 2 năm 1994-1995, tỉnh chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp; công
nghiệp hàng tiêu dùng và xuất khẩu. Tập trung xây dựng 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh : khu vực
công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và dịch vụ phía Bắc tỉnh; Khu vực công nghiệp-tiểu thủ công
nghiệp thành phố Nam Định và các vùng phụ cận (chủ yếu là công nghiệp dệt may). Khu vực kinh tế
vùng ven biển (các ngành nghề phục vụ đánh bắt hải sản-sửa chữa tàu thuyền và vận tải...). Mở mang
ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn; phát triển công nghiệp chế biến, phục hồi và phát triển
các làng nghề. Xây dựng các doanh nghiệp nhỏ nhằm thu hút lao động, giải quyết việc làm, tăng thu
nhập cho cư dân nông thôn. Giá trị sản lượng (chưa kể công nghiệp Trung ương) bình quân mỗi năm đạt
200 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân 8-10% năm. Sự phát triển của 3 khu vực kinh tế góp phần
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội
được Tỉnh uỷ và các cấp uỷ tập trung chỉ đạo theo hướng khai thác các nguồn vốn, tập trung đầu tư theo
3 khu vực kinh tế trọng điểm trên cơ sở lựa chọn phương án đầu tư, bước đi phù hợp. Thực hiện phương
châm "nhà nước và nhân dân cùng làm”, tỉnh huy động mọi nguồn lực để xây dựng các công trình hạ
tầng ở nông thôn, hình thành các thị trấn, thị tứ, tụ điểm công thương nghiệp, chợ nông thôn; đặc biệt là
xây dựng đường giao thông, trường học, bệnh viện, hệ thống điện. Cùng với việc huy động nhân dân
tham gia đóng góp vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng, tỉnh tranh thủ nguồn vốn của nước ngồi để cải tạo
cơ sở Nhà máy nước, các cơ sở y tế, thuỷ lợi và xây dựng trường tiểu học... Do đó, cơ sở vật chất kỹ
thuật và kết cấu hạ tầng những năm 1991-1995 tăng thêm đáng kể, trực tiếp tạo tiền đề vật chất thúc đẩy
sản xuất phát triển và cải thiện đời sống nhân dân.
Các hoạt động tài chính tín dụng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thích nghi dần với cơ chế mới.
Các cấp tích cực khai thác các nguồn thu đảm bảo chi thường xuyên và đột xuất. Tỉnh đã chỉ đạo chú
trọng xây dựng ngân sách xã do đó ngân sách xã tốc độ ngày càng tăng, góp phần làm thay đổi bộ mặt
nông thôn. Hệ thống ngân hàng hoạt động có hiệu quả. Đến năm 1995 có 41 xã thành lập quỹ tín dụng
nhân dân góp phần phát triển kinh tế gia đình, khắc phục dần tệ cho vay nặng lãi ở nông thôn.
Ngày 26-9-1996, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ
Chính trị, đánh giá tình hình hoạt động thương nghiệp của tỉnh và ra Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị
quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp, phát
triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu việc quán triệt Nghị
quyết phải đảm bảo làm cho mọi người nhận thức đầy đủ vai trò của thương nghiệp đối với sản xuất và
đời sống trong cơ chế thị trường, sự cần thiết phải đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp phát
triển thị trường, mở rộng giao lưu hàng hố nhằm đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hố, hiện
đại hố đất nước.
Phát huy vai trò của thương nghiệp quốc doanh, tỉnh chỉ đạo tổ chức sắp xếp lại hệ thống thương
nghiệp cho phù hợp với cơ chế quản lý mới, thực hiện hạch tốn độc lập, có khả năng thích ứng với thị
trường. Tuy còn nhiều mặt hạn chế, song thương nghiệp quốc doanh vẫn giữ vai trò chi phối thị trường

với các mặt hàng thiết yếu và vật tư chiến lược phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân, góp phần làm cho
giá cả tương đối ổn định.
Xác định xuất nhập khẩu là hướng mở ra, đi lên của nền kinh tế, là động lực thúc đẩy sản xuất phát
triển, tỉnh chỉ đạo phục hồi và tiếp tục phát triển quan hệ với các thị trường truyền thống, đồng thời mở
rộng quan hệ quốc tế, tìm kiếm thị trường mới. Trên cơ sở đó phát triển các mặt hàng xuất khẩu chủ lực,
có khối lượng và giá trị lớn. Tỉnh còn chủ trương đa dạng hố các hình thức, phương thức hoạt động kinh
tế đối ngoại. Do đó giá trị hàng xuất khẩu của địa phương từ 5,5 triệu USD năm 1991 tăng lên 15 triệu
USD năm 1995.
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có nhiều chủ trương từng bước hình
thành cơ cấu kinh tế nhiều thành phần phù hợp với đặc điểm của tỉnh. Thực hiện Quyết định 315 và
Nghị định 388 của Hội đồng Bộ trưởng, kinh tế quốc doanh được sắp xếp đăng ký lại cho 152 doanh
nghiệp nhà nước, chiếm 53,9% số doanh nghiệp tồn tỉnh. Số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ không thành
lập lại, được giải thể hoặc chuyển hình thức sở hữu. Mặc dù kinh tế quốc doanh được sắp xếp gọn lại
nhưng không gây xáo trộn lớn trong xã hội. Mặt khác tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện cho kinh tế
ngồi quốc doanh phát triển, 114 doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH được thành lập, kinh tế tư nhân
cá thể hoạt động năng động, tạo việc làm, tăng sản phẩm và tăng tỷ trọng trong GDP từ 25,5% năm
1991 lên 33% năm 1995.
Chương trình dân số, việc làm và từng bước cải thiện đời sống nhân dân được Đảng bộ đặt ra từ khi
chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII. Những chủ trương của tỉnh được quán triệt, thảo
luận để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về quan điểm của Đảng giữa phát triển kinh tế với việc
giải quyết các vấn đề về công bằng xã hội. Mục tiêu của tỉnh là ổn định và từng bước cải thiện đời sống
nhân dân, bảo vệ môi trường, môi sinh, quan tâm đến gia đình chính sách, tăng nhanh hộ giàu, giảm tỷ
lệ hộ nghèo, hộ thiếu đói, tích cực giải quyết việc làm cho người lao động. Phát triển kinh tế được tỉnh
chú trọng gắn với phát triển văn hố-xã hội, nâng cao dân trí, thực hiện có hiệu quả công tác xố đói giảm
nghèo, công bằng xã hội.
Nhân dịp mừng xuân mới Giáp Tuất, từ ngày 16 đến ngày 17-2-1994, đồng chí Tổng Bí thư Đỗ
Mười đã về thăm và làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ “khắc
phục nghèo nàn và lạc hậu là cuộc cách mạng rộng lớn hết sức khó khăn và phức tạp. Vì vậy phải động
viên và tổ chức tồn Đảng, tồn dân nhiệt tình và hăng hái tham gia công cuộc đổi mới. Phải chuyển đổi
cơ cấu kinh tế... khắc phục nghèo nàn lạc hậu cần được thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ, nhưng
biện pháp quan trọng hàng đầu là chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nâng
cao dân trí, bồi dưỡng đào tạo sử dụng đội ngũ cán bộ... Nam Hà là đất văn hiến, vì vậy tiềm năng thế
mạnh to lớn nhất của Nam Hà là con người, con người Nam Hà cần có cuộc sống no đủ, được nâng cao
trình độ văn hố, được đào tạo nghề nghiệp và phải có trí tuệ cao để nối tiếp truyền thống của tổ tiên và
xứng đáng là quê hương của cố Tổng bí thư Trường Chinh”. Tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư
Đỗ Mười đã được Tỉnh ủy tiếp thu chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Thực hiện mục tiêu đề ra, một mặt tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, trên cơ sở kết quả thắng
lợi về thực hiện chương trình lương thực, thực phẩm, mặt khác chỉ đạo sâu rộng các phong trào “xố đói
giảm nghèo”, “giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “giải quyết việc làm”... nhằm cải thiện, nâng cao mức
sống của nhân dân.
Bằng nhiều biện pháp năng động sáng tạo trong tổ chức thực hiện, kết quả đến cuối năm 1995 đời
sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện, số hộ có mức sống khá trở lên đạt 33,1%, hộ nghèo
giảm còn 14,26%; 100% số xã và 93,5% số hộ ở nông thôn được dùng điện; 82,5% số hộ ở nông thôn
có nhà xây mái ngói, mái bằng.
Các chính sách xã hội, chính sách về người có công với cách mạng được thực hiện tốt, phong trào
đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện phát triển sâu rộng. 1.160 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Phong trào tặng sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính

sách được nhiều cấp, nhiều ngành tham gia. Việc giúp đỡ, chăm sóc người già cô đơn, trẻ mồ côi tật
nguyền, các cháu có hồn cảnh khó khăn đều được quan tâm. Công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em
chuyển biến tích cực.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII về văn hố xã hội, ngày 10-5-1993, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết 03-NQ/TU “về giáo dục đào tạo, văn hố, văn nghệ, chăm sóc
sức khoẻ nhân dân”. Nghị quyết chỉ rõ: Quán triệt sự chỉ đạo của Trung ương về xây dựng phát triển
con người tồn diện, nỗ lực đẩy mạnh đổi mới, sự nghiệp giáo dục, xây dựng sự nghiệp văn hố văn nghệ
theo mục tiêu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, thực hiện có
hiệu quả về dân số và kế hoạch hố gia đình để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống. Quá trình
tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết số 03 của Tỉnh uỷ, các cấp các ngành đã tổ
chức quán triệt nghiêm túc và xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các mặt công tác.
Do đó, sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mới về quy mô và chất lượng theo hướng tồn diện, đa
dạng hố các hình thức giáo dục đào tạo và thực hiện tốt mục tiêu phổ cập giáo dục. Việc xây dựng cơ sở
vật chất cho nhà trường được các cấp các ngành quan tâm, nhân dân tham gia tích cực.
Các chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em được chỉ đạo sâu rộng, nhất là tiêm chủng
phòng 6 bệnh cho trẻ em. Việc khắc phục sự xuống cấp của các cơ sở y tế có kết quả rõ rệt, sự kết hợp
đông tây y trong khám chữa bệnh được mở rộng. Ở tỉnh đã sản xuất cung ứng đủ thuốc phòng chữa
bệnh cho nhân dân. Các giải pháp thực hiện chiến lược dân số kế hoạch hố gia đình được triển khai theo
phương châm xã hội hố. Công tác truyền thông được cấp uỷ các cấp chỉ đạo đẩy mạnh bằng nhiều hình
thức. Đội ngũ làm công tác dân số được tăng cường và thường xuyên được bồi dưỡng về nghiệp vụ kỹ
năng chuyên môn.
Công tác thể thao, văn học nghệ thuật, báo chí, phát thanh truyền hình có bước chuyển tích cực, nội
dung, hình thức và phương thức hoạt động từng bước đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, thực tiễn
cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống văn hố tinh thần cho nhân dân.
Trước âm mưu của các thế lực thù địch tăng cường chiến lược "Diễn biến hồ bình", hòng xố bỏ
CNXH ở nước ta, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, đấu tranh
chống "Diễn biến hồ bình" gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trở thành nhiệm vụ cấp bách,
hàng đầu của Đảng và nhân dân ta. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về bảo vệ an ninh quốc gia,
chống “diễn biến hồ bình” của địch, Tỉnh uỷ xác định: chống diễn biến hồ bình của địch là nhiệm vụ
trọng yếu, thường xuyên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời với lãnh đạo các lĩnh vực
kinh tế, quốc phòng an ninh, tỉnh tập trung xây dựng, củng cố nội bộ Đảng, chính quyền các cấp, các
ngành đồn thể, xây dựng nền quốc phòng tồn dân và thế trận an ninh nhân dân.
Trên cơ sở thực tiễn tình hình trong tỉnh, tháng 5-1992, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết
“về công tác quân sự địa phương trong tình hình mới”. Tỉnh uỷ chỉ rõ phương hướng nhiệm vụ công tác
quân sự địa phương những năm 1992- 1995, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chống diễn biến hòa bình,
bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Ngày 24-9-1992, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Nghị quyết
số 01-NQ/TU về đẩy mạnh công tác an ninh quốc gia, chống âm mưu "Diễn biến hồ bình" của địch.
Nghị quyết nêu rõ: "Cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc, tồn diện trong tồn Đảng về bản chất, âm mưu, thủ
đoạn của chủ nghĩa đế quốc để có đối sách đúng, kiên quyết". Nghị quyết xác định nhiệm vụ trọng tâm
là:
- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, xây dựng và củng
cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN trong tồn Đảng, tồn dân, tồn quân.
- Giải quyết các vấn đề cấp bách về kinh tế xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo
vệ an ninh, trật tự. Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.
- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ Đảng, các cơ quan nhà nước, đồn thể, các
lực lượng vũ trang nhân dân. Củng cố cơ sở chính trị các địa bàn trọng điểm.

- Chủ động phòng ngừa, tấn công kẻ địch và các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo
trật tự an tồn xã hội trong mọi tình huống.
- Xây dựng lực lượng công an nhân dân và ngành nội chính trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ mới.
Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh còn chỉ đạo các cấp uỷ tăng
cường sự lãnh đạo, xây dựng lực lượng công an nhân dân, lực lượng vũ trang địa phương và các ngành
nội chính trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
Hàng năm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện và ra nghị quyết,
chỉ thị về công tác quân sự địa phương; chỉ đạo tổ chức diễn tập thực hiện các quy mô, hình thức phù
hợp, bảo đảm nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự phối hợp với các ban
ngành đồn thể làm tham mưu”, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận làng xã ngày càng vững
chắc. Rút kinh nghiệm các đợt diễn tập, tỉnh chỉ đạo bổ sung phương án phòng thủ cơ bản, phương án
bảo vệ an ninh chính trị phù hợp với tình hình mới. Trong chỉ đạo xây dựng lực lượng, các cấp uỷ,
chính quyền đã coi trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của dân quân tự vệ, lực lượng dự bị
động viên, chủ động đối phó với các tình huống. Hàng năm tỉnh đều hồn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển
chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, bảo đảm đúng luật và thực hiện tốt nhiệm vụ hậu phương quân đội.
Trong quá trình lãnh đạo công tác quân sự địa phương, Đảng bộ chủ trương: kết hợp chặt chẽ xây
dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, quốc phòng với an ninh, phát huy hiệu quả hậu cần nhân dân, hậu
cần địa phương, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tăng cường hiệu lực quản lý
nhà nước đối với vùng biển, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển; tổ chức tốt “ngày biên
phòng tồn dân”. Phong trào “tồn dân chăm lo bảo vệ biên giới”, phong trào phối hợp giữa các đồn thể
và bộ đội biên phòng được triển khai và hoạt động có kết quả, từ đó nâng cao nhận thức và phát huy sức
mạnh tổng hợp của tồn dân trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc biên giới vùng
biển của Tổ quốc, xây dựng củng cố bộ đội biên phòng vững mạnh.
Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong tình
hình mới”, trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh đã chỉ đạo sơ kết về công tác bảo vệ nội bộ nhằm khắc phục
những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên.
Để đấu tranh chống địch phá hoại về văn hố, Tỉnh uỷ chỉ đạo các ngành công an, văn hố, tuyên giáo
tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hố, văn nghệ nhằm truy quét văn hố phẩm xấu ảnh
hưởng đến đạo đức lối sống trong lớp trẻ.
Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo, tháng 5-1994, Tỉnh uỷ
phối hợp với Bộ nội vụ (nay là Bộ Công an) tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phong trào bảo
vệ an ninh Tổ quốc vùng giáo, gồm 20 tỉnh thành trong cả nước. Sau hội nghị, Bộ Nội vụ ra Chỉ thị số
11/BNV "Về đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo
trong tình hình mới". Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo các địa phương sơ kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị
định 69 của Chính phủ và Quyết định 129-QĐ/UBND của UBND tỉnh nhằm tìm giải pháp chỉ đạo đẩy
mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng giáo. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, các
ngành Công an, Mặt trận, Đồn thanh niên, Hội cựu chiến binh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu
quả các nghị quyết liên tịch, thông báo liên ngành, tạo ra sự gắn bó hiệp đồng chặt chẽ hơn giữa các lực
lượng trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự trong tỉnh.
Những năm 1991-1995, công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng đã trải qua một quá trình đấu
tranh phức tạp, quyết liệt, đó là cuộc đấu tranh giữa kiên định và dao động, giữa đổi mới có nguyên tắc
và những biểu hiện chệch hướng, giữa những biểu hiện sai trái, sa sút về phẩm chất đạo đức với vai trò
tiên phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm của người đảng viên. Chính cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư
tưởng khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm đổi mới của tồn Đảng bộ, khẳng định
niềm tin mãnh liệt vào chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần từng bước khắc phục
tình trạng xem nhẹ công tác xây dựng Đảng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 “về một số nhiệm vụ đổi mới chỉnh đốn Đảng”
(6-1992) được Tỉnh uỷ xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối
với tồn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đối với vận mệnh chế độ và Đảng ta. Tại Hội nghị
mở rộng tháng 8-1992, Tỉnh uỷ đã thảo luận quán triệt và đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị
quyết Trung ương 3. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua hai đề án lớn “đổi mới chỉnh đốn các tổ chức cơ
sở Đảng” và “đổi mới công tác cán bộ”.
Thực hiện đổi mới chỉnh đốn Đảng về tổ chức, Tỉnh uỷ ra Công văn số 37-CV/TU ngày 12-121992 chỉ đạo triển khai đề án “thực hiện nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn các tổ chức cơ sở Đảng”. Nội
dung đề án nêu rõ:
- Xác lập lại vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trên mọi lĩnh vực, khẳng định, cụ thể hố và làm rõ vị
trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng trong sự nghiệp cách mạng.
- Nắm vững những đặc trưng nổi bật để có giải pháp cụ thể đối với các loại hình cơ sở trọng điểm
theo định hướng (loại hình tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn, cơ sở Đảng ở phường, cơ sở Đảng trong
các doanh nghiệp, cơ sở Đảng trong các cơ quan hành chính sự nghiệp).
- Củng cố, nâng cao chất lượng cấp uỷ cơ sở, thực hiện chế độ chính sách cán bộ cơ sở.
- Cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững
mạnh.
- Nâng cao năng lực, sức chiến đấu làm trong sạch đội ngũ đảng viên.
Tỉnh ủy chủ trương lấy đổi mới chỉnh đốn các tổ chức cơ sở Đảng là công tác trọng tâm, cấp uỷ và
thủ trưởng các cấp phải quan tâm chỉ đạo một cách tập trung, có bước đi vững chắc. Trong tổ chức thực
hiện, chú trọng kiện tồn, sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh và
kiện tồn hệ thống tổ chức cơ sở Đảng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, bảo
đảm giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tồn hệ thống chính trị.
Trong thảo luận về nhiệm vụ trước mắt, Ban Chấp hành Đảng bộ nhấn mạnh tầm quan trọng của
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3. Chính vì vậy, Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ “đồng thời với triển
khai Nghị quyết Trung ương 3 phải có chương trình hành động cụ thể, gắn công tác đổi mới chỉnh đốn
Đảng với nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị, tạo ra sự đồng tâm nhất trí, tăng cường đồn
kết, đề cao ý thức tự lực, tự cường, ra sức phấn đấu biến Nghị quyết Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VII
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII thành hành động thiết thực và có hiệu quả".
Để tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về đổi mới chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện các
Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị,
các Chỉ thị của Ban Bí thư (khố VII), từ năm 1992-1995, Tỉnh uỷ đã ra 30 văn bản hướng dẫn thực hiện
đề án, chương trình hành động của tỉnh. Ở các cấp khi triển khai đều chọn điểm để chỉ đạo, xác định
khâu trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh uỷ lưu ý các cấp uỷ tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, mở hội nghị chuyên
đề sơ kết rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương, đề án theo nội dung và
các bước công tác đề ra.
Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 “Về một số nhiệm vụ đổi mới chỉnh đốn Đảng”, ngay từ
đầu, Tỉnh uỷ xác định khâu đột phá là từ tổ chức cơ sở đảng. Cuối năm 1992, qua khảo sát đánh giá lại
thực trạng các loại hình tổ chức cơ sở đảng, các cấp uỷ chủ động xác định làm rõ vị trí vai trò của tổ
chức cơ sở Đảng, quy định lại chức năng nhiệm vụ các chi bộ thôn xóm và tổ dân phố. Sau khi Ban Bí
thư Trung ương ban hành các Quy định số 49, 50, 51, 52, 54 về chức năng nhiệm vụ các loại hình tổ
chức cơ sở đảng, Tỉnh uỷ đã cụ thể hố và chỉ đạo các cấp tập trung thực hiện, chú trọng loại hình cơ sở
trọng yếu: xã, phường, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.
Trong quá trình từng bước tổ chức sắp xếp, tỉnh đã bố trí lại 4.298 chi bộ thôn xóm, tổ dân phố; 273
Đảng bộ chi bộ doanh nghiệp; 13 Đảng bộ cơ quan quân sự huyện; thành lập mới 6 cơ quan ban, sở và
tương đương cấp tỉnh, 67 ban phòng cấp huyện; lập lại 37 ban cán sự, 48 Đảng đồn trong các cơ quan
nhà nước, các đồn thể nhân dân và cơ quan dân cử ở cấp tỉnh, huyện; lập bộ phận bảo vệ chính trị nội

bộ, lập Đảng bộ khối cơ quan tỉnh. So với đầu năm 1992(41)) đã giảm về số tổ chức và giảm bớt được
14,3% biên chế trong cơ quan khối Đảng, đồn thể. Đến hết năm 1995 có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng
xây dựng được quy chế làm việc. Các cấp uỷ đã chú trọng củng cố tổ chức đảng gắn với củng cố tổ
chức chính quyền đồn thể, lực lượng vũ trang bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc
phòng an ninh trên địa bàn, cơ sở trọng yếu, vùng ven biển. Các cấp uỷ tập trung củng cố giải quyết các
cơ sở yếu kém, gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, khắc phục dần sự sa sút,
lỏng lẻo trong công tác Đảng ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cơ quan Nhà nước(41b), giảm dần
số cơ sở yếu kém từ 9,2% năm 1992 xuống còn 3,4% năm 1995.
Đầu năm 1994, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Kế hoạch số 53-KH/TU “về việc xây dựng Đảng bộ, chi
bộ trong sạch vững mạnh, học tập làm theo các điển hình trong sạch vững mạnh xuất sắc nhằm nâng
cao chất lượng xây dựng củng cố các tổ chức cơ sở Đảng theo yêu cầu mới”. Thực hiện Kế hoạch số 53
của tỉnh, cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngày càng được đẩy mạnh, từng bước
khắc phục sự sa sút, lỏng lẻo trong Đảng, nhiều tổ chức Đảng tích cực phấn đấu xây dựng trong nhiều
năm và 5 năm liền đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Năm 1995, số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu
chuẩn là 70%, tăng 14% so với năm 1992. Chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ và tổ chức Đảng được nâng
cao. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy.
Trong hoạt động xây dựng Đảng, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ và các cấp uỷ đã giành nhiều thời gian
công sức để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với tinh thần “chủ động sáng tạo kiên trì, nghiêm túc”.
Hàng năm, tỉnh đều kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với tổng kết công tác xây dựng
Đảng. Từ tháng 8/1995 đến tháng 12/1995, Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung
ương 3 từ cơ sở trở lên. Qua tiếp thu ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành, thông qua tổng kết từng
đề án, từng chuyên đề, tỉnh khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm tồn tại,
nguyên nhân của tình hình, rút ra những kinh nghiệm về chỉ đạo; tiếp tục đề ra những giải pháp thực
hiện đồng bộ phù hợp ở từng đảng bộ, từng đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ “then chốt” trong sự
nghiệp đổi mới. Đồng thời chủ động chuẩn bị tốt cho triển khai Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội
Đảng tồn quốc lần thứ VIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.
Tổ chức thực hiện “Đề án về tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới”; Tỉnh uỷ
chú trọng tổ chức quán triệt những định hướng tư tưởng đúng đắn của Trung ương cho cán bộ, đảng
viên và quần chúng nhân dân, đồng thời bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ lý luận, đổi mới
phương pháp giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng
viên. Tỉnh chỉ đạo kiện tồn sắp xếp lại hệ thống trường Đảng cấp huyện, cấp tỉnh, đẩy mạnh công tác
phổ cập lý luận. Ngày 19-10-1995, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Thông báo số 269-TB/TU về việc thành
lập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, thị xã. Các Trung tâm bồi dưỡng chính trị chịu sự
lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ và sự quản lý của UBND huyện, thành phố, thị xã. Trong công tác giáo
dục, coi trọng việc giáo dục ý chí kiên định con đường, mục tiêu XHCN, đấu tranh chống lại những luận
điệu xuyên tạc, phủ định quá khứ, tâm trạng hồi nghi bi quan; khẳng định tư tưởng quyết tâm lãnh đạo
công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý
của nhà nước, chính sách về mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.
Thực hiện đổi mới công tác tư tưởng, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp uỷ, các ban, ngành sử dụng các lực
lượng, hình thức và phương pháp sát hợp các đối tượng , mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng báo địa
phương, bản tin Thông báo nội bộ, hoạt động báo cáo viên, thông tin thời sự, chính trị, kinh tế, văn hố,
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a. Sau khi taùi laäp tænh (4-1992), oån ñònh toå chöùc, toaøn tænh coù 1.302 toå chöùc cô sôû ñaûng (trong ñoù coù 586

ñaûng boä cô sôû baèng 45,01%, 716 chi boä cô sôû baèng 54,99%) goàm 62 ñaûng boä boä phaän, 6.676 chi boä vaø 119.482 ñaûng
vieân baèng 4,9% daân soá toaøn tænh.
b. Moät soá ñieåm noùng gaây haäu quaû xaáu veà tranh chaáp ruoäng ñaát, nôï naàn daây döa… qua chænh ñoán coù söï
chuyeån bieán tích cöïc.

xã hội và công tác tuyên truyền. Tháng 12-1992, Tỉnh uỷ chỉ đạo tiến hành đợt nghiên cứu xã hội học về
thực trạng cơ cấu xã hội và hiệu quả của truyền thông đại chúng tại Nam Hà (đợt nghiên cứu được thực
hiện phối hợp với Học viện Nguyễn Ái Quốc) để thấy rõ thực trạng cơ cấu xã hội trên các khía cạnh xã
hội, giai cấp, lao động, nghề nghiệp, dân cư, dân số... và hiệu quả công tác truyền thông đại chúng đến
các nhóm dân cư. Kết quả nghiên cứu giúp Trung ương có cơ sở khoa học đề ra những chính sách chủ
trương về kinh tế-xã hội phù hợp với sự đổi mới, đồng thời để Tỉnh uỷ có căn cứ chỉ đạo tăng cường,
nâng cao chất lượng truyền thông đại chúng của tỉnh.
Cùng với đổi mới chỉnh đốn tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ còn tập trung chỉ đạo về công tác đảng
viên trên các mặt; chỉnh đốn, giáo dục, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới. Trên cơ sở tổ chức phân
tích 6 nội dung về chất lượng đảng viên gắn với việc liên hệ kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Chỉ
thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và trong các
đợt kiểm điểm hàng năm, số đông đảng viên phấn đấu tốt, một số lớn đã khắc phục những biểu hiện
phai nhạt lý tưởng, thối hố biến chất, giảm sút ý chí chiến đấu. Điều đáng quan tâm là sự phân hố giàu
nghèo bắt đầu diễn ra ở ngay trong nội bộ Đảng (có khoảng 14,1% đảng viên ở dạng nghèo đói).
Năm 1995 số đảng viên phấn đấu tốt, đủ tư cách đạt 74%, tăng 23,2% so với năm 1992, trong đó có
33% phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu(42). Số đủ tư cách nhưng còn hạn chế chiếm 23%,
giảm 17,2% so với năm 1992, số vi phạm tư cách còn 1,6%, giảm 6% so với năm 1992; số không đủ tư
cách là 0,6%, giảm 0,6% so với năm 1992.
Công tác phát triển Đảng được các cấp uỷ chỉ đạo chặt chẽ, Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ các huyện,
thành, đảng bộ trực thuộc đều có chỉ thị, nghị quyết chuyên đề chỉ đạo tốt việc bồi dưỡng, nâng cao
nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú... Vì vậy công tác phát triển đảng viên mới được giữ
vững(43). Trong nhiệm kỳ (khố VIII) kết nạp 5.756 đảng viên, các đảng viên mới đều phát huy tác dụng,
tăng cường thêm sức mạnh cho Đảng bộ.
Trong công tác cán bộ, tỉnh tổ chức thực hiện Đề án số 79 về đổi mới công tác cán bộ, thông qua
việc quán triệt các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, đổi mới chỉnh đốn Đảng, tập
trung chăm lo củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong đó chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo bồi
dưỡng cán bộ. Mặt khác, từ tỉnh đến cơ sở đều đã làm tốt công tác nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ
1994-1996, hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ cấp tỉnh, cấp huyện và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 1994-1999. Tỉnh uỷ đã triển khai việc đánh giá lại đội ngũ cán bộ chủ chốt theo 3 khối (khối
huyện, thị; khối các cơ quan quản lý nhà nước và khối các cơ quan đảng, đồn thể). Trên cơ sở đánh giá,
Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch quản lý, củng cố, bố trí, sắp xếp, đưa đi đào tạo bồi dưỡng
cán bộ một cách chủ động thiết thực. Tỉnh đã bố trí 90% bí thư cấp uỷ kiêm chủ tịch HĐND ở 3 cấp
(tỉnh, huyện, xã, phường).
Qua nhận xét đánh giá phân loại cán bộ (150 đồng chí là giám đốc, phó giám đốc các sở ban ngành,
646 đồng chí trưởng, phó phòng cấp huyện), số hồn thành nhiệm vụ, có khả năng phát triển vươn lên
chiếm 65%. Bổ nhiệm mới 69% chủ tịch UBND huyện và 18% chủ tịch UBND xã phường, bố trí
318/353 bí thư cấp uỷ làm Chủ tịch HĐND các cấp.
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Trong 3 naêm 1992-1995, caùc caáp uyû ñaõ löïa choïn 18.877 ñaûng vieân xuaát saéc (16%) ñöôïc quaàn chuùng tín

nhieäm ñeå tænh bieåu döông khen thöôûng.
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Toaøn tænh môû 158 lôùp boài döôõng cho 13.386 quaàn chuùng öu tuù. Töø naêm 1991-1995 toaøn tænh keát naïp 6.862

ñaûng vieân môùi (naêm 1991: 1.106; naêm 1992: 1.063; naêm 1993: 1.171; naêm 1994: 1.334; naêm 1995: 2.188); 6 thaùng
ñaàu naêm 1995 thöïc hieän Chæ thò 17 cuûa Tænh uyû, toaøn tænh ñaõ keát naïp 1.222 ñaûng vieân gaàn baèng caû naêm 1994, trong
ñoù ñaûng vieân treû 51,3%, goác giaùo 0,5%.

Việc thực hiện các chế độ chính sách cán bộ, nhất là đối với cán bộ có công với cách mạng, cán bộ
hoạt động trước tháng Tám năm 1945, cán bộ cơ sở, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm đã có
chuyển biến. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30-9-1993 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ
lựa chọn và xây dựng quy hoạch cán bộ dự bị cho các cấp. Nhiều cấp uỷ quan tâm tổ chức đào tạo cán
bộ nhất là bồi dưỡng huấn luyện đội ngũ bí thư chi bộ thôn xóm. Việc bồi dưỡng cán bộ còn được tổ
chức thông qua các đợt thi chọn bí thư chi bộ giỏi ở các cấp.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra
đảng viên, tổ chức Đảng. Trong nhiệm kỳ kiểm tra 3.602 tổ chức Đảng và 99.414 lượt đảng viên về
chấp hành nguyên tắc sinh hoạt, giữ gìn phẩm chất và thực hiện quy chế làm việc(44). Cấp uỷ tỉnh đã chỉ
đạo kiểm tra theo chuyên đề ở một số ngành kinh tế và các Viện kiểm sát nhân dân trong tỉnh theo tinh
thần Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra tập trung giải quyết các tổ chức yếu kém, khắc phục
từng bước những mặt yếu của tổ chức Đảng, của cấp uỷ trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, ngăn ngừa những sai phạm về kỷ luật Đảng.
Trong suốt nhiệm kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo gắn phát triển kinh tế-xã hội với công tác xây dựng
Đảng, do đó, có tác dụng thúc đẩy mọi hoạt động trong tỉnh, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được
nâng lên một bước. Tuy vậy, vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ vẫn chưa ngang tầm với nhiệm vụ, nhất
là tổ chức Đảng ở các cơ quan hành chính sự nghiệp và trong các doanh nghiệp. Công tác bồi dưỡng
thanh niên trong các chi bộ còn yếu. Công tác tổ chức cán bộ còn bộc lộ sự chắp vá, bị động, chưa quan
tâm đến việc tạo nguồn, nên có sự hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Do ý thức tổ
chức kỷ luật kém, năng lực yếu, một số nơi nội bộ mất đồn kết , hiệu quả công tác thấp. Công tác kiểm
tra chưa thường xuyên bám sát và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Thực tế đặt ra vấn đề là phải đổi mới
phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng các quyết định, đổi mới lề lối làm việc, đề cao kỷ luật, kỷ
cương, chống tư tưởng cục bộ bản vị...
Dưới sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng bộ, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp có chuyển
biến tích cực theo hướng phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Hội đồng
nhân dân bước đầu thực hiện vai trò là cơ quan quyền lực ở địa phương, giám sát việc tổ chức thực hiện
các Nghị quyết của Hội đồng với Uỷ ban nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an
ninh, đồng thời giữ mối quan hệ với Thường trực Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
theo quy chế và luật định, tạo nên sự thống nhất trong lãnh đạo, góp phần nâng cao hiệu lực của Hội
đồng nhân dân.
Uỷ ban nhân dân các cấp có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của
địa phương, từng bước đổi mới trong điều hành quản lý Nhà nước bằng pháp luật và sự lãnh đạo của
cấp uỷ. Trên cơ sở củng cố hệ thống chính quyền các cấp, tỉnh triển khai thực hiện cải cách một bước
nền hành chính theo nội dung Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
trước hết tập trung cải cách thủ tục hành chính; điều chỉnh tổ chức và các mối quan hệ trong bộ máy
hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ cơ sở. Sau quá trình triển khai thực hiện cải
cách hành chính đạt được kết quả ban đầu; các sở, ban, ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân đã có tiến bộ
trong việc cải tiến lề lối làm việc, tăng cường vai trò quản lý nhà nước, thực hiện chức năng do Nhà
nước quy định. Ngành thanh tra, các cơ quan pháp luật có nhiều cố gắng trong việc phục vụ nhiệm vụ
chính trị ở địa phương, phối hợp trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, chống tiêu cực, chống tham
nhũng, góp phần khắc phục dần tình trạng buông lỏng quản lý kinh tế, tài chính, bước đầu lập lại trật tự
kỷ cương trong một số lĩnh vực và ngành kinh tế trọng điểm, củng cố lòng tin của cán bộ và nhân dân
trong tỉnh.

44

Soá ñaûng vieân bò khai tröø, ñöa ra khoûi Ñaûng baèng caùc hình thöùc laø 3,38% so vôùi toång soá ñaûng vieân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác dân vận, Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo mặt trận và các đồn thể nhân dân kiện tồn tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện đổi
mới công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Trong năm 1992, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy ra chỉ thị, thông tri về việc tổ chức đại hội đồn thể các cấp (Hội Nông dân, Công đồn, Hội
Phụ nữ, Hội Chữ Thập đỏ...); chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị tồn dân tham gia góp ý kiến vào dự thảo
sửa đổi Hiến pháp; sơ kết Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khố VI); về việc lực
lượng vũ trang tham gia công tác dân vận trong tình hình mới. Ngày 16-8-1994, Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ ra Thông báo thành lập hệ thống Ban Dân vận các huyện, thành trong tỉnh, nhiều cấp uỷ đã tiến hành
điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình quần chúng, phân công cấp uỷ, đảng viên phụ trách
quần chúng và công tác vận động quần chúng, định hướng cho mặt trận và các đồn thể đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa
phương.
Việc đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân có sự chuyển biến
rõ rệt trong các cấp, các ngành và được tiến hành gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới,
chỉnh đốn Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Đại bộ phận nhân dân yên tâm phấn khởi tin
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
Được sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Mặt trận và các đồn thể đã phát động nhiều
phong trào thiết thực như: giúp nhau trong sản xuất kinh doanh, xố đói giảm nghèo, chăm sóc, giúp đỡ
gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc diện chính sách xã hội. Cuộc vận động thực hiện kế
hoạch hố gia đình, xây dựng gia đình văn hố mới, giữ gìn an ninh trật tự “thôn xóm bình yên, gia đình
hạnh phúc”, "tự quản về an ninh trật tự" trong cơ quan, xí nghiệp; cuộc vận động “tồn dân đồn kết xây
dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, “ủng hộ nhân dân Cu Ba anh em”,”ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt
nặng”, "vì phụ nữ nghèo"; "vì sự tiến bộ của phụ nữ"; câu lạc bộ "Tiền hôn nhân", "gia đình trẻ"… đã
thu hút, tập hợp được đông đảo đồn viên, hội viên tham gia và đáp ứng được lợi ích của nhân dân. Đội
ngũ cán bộ Mặt trận, các đồn thể được tăng cường. Việc bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Mặt trận, các đồn
thể được các cấp uỷ Đảng chú trọng hơn, gắn công tác xây dựng Đảng với việc củng cố Mặt trận và các
đồn thể, tổ chức tốt các phong trào hành động của quần chúng, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân gắn
bó hơn.
Trong những năm 1992-1995, Đảng bộ đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây
dựng Đảng, đổi mới chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bước đầu làm chuyển
biến tình hình, song hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp chưa cao, chưa làm rõ chức năng quản lý
của nhà nước về kinh tế đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh. Việc quản lý xã hội trên một số mặt còn
hạn chế. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hố mới chưa mạnh. Cải cách nền hành
chính nhà nước mới đạt kết quả bước đầu. Hoạt động của Mặt trận và các đồn thể chưa hướng mạnh về
cơ sở, việc xây dựng giai cấp công nhân, hoạt động của hệ thống công đồn cũng như phương thức hoạt
động của tổ chức công đồn và đồn thể trong các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, lúng túng.
Trong 5 năm 1991-1995, tình hình kinh tế, văn hố, xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích
cực, nhiều ngành có bước phát triển khá. Một số chỉ tiêu đạt và vượt mức đề ra cho cả nhiệm kỳ. Cơ sở
vật chất kỹ thuật từng bước được nâng cấp và tăng cường. Những kinh nghiệm quản lý trong quá trình
chuyển đổi cơ chế kinh tế, cùng với việc đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần làm cho
sản xuất tại địa phương bước đầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và có phần tích luỹ. Đời sống nhân dân ở
cả thành thị và nông thôn được cải thiện, đời sống văn hố tinh thần, trình độ dân trí được nâng lên một
bước. Tuy vậy, trên bước đường đổi mới, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh cũng chưa thực sư mạnh dạn,
chưa có nhiều cơ chế chính sách năng động, phù hợp để phát triển nền kinh tế địa phương với tốc độ
cao; tiềm năng 3 khu vực kinh tế trọng điểm chưa được khai thác; hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.
Cơ cấu kinh tế chuyển biến chậm, công nghiệp và xây dựng mới chiếm 19% GDP; quy mô nhỏ bé, thiết
bị lạc hậu, năng suất thấp. Tốc độ tăng trưởng GDP chậm và chưa ổn định. Huy động GDP vào ngân

sách đạt tỷ lệ thấp, nên thu ngân sách trên địa bàn mới đáp ứng 59,1% nhu cầu chi. Quan hệ sản xuất xã
hội chủ nghĩa trên một số lĩnh vực chưa được củng cố.
Năm 1996 là năm mở đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-2000, là năm tổ chức Đại hội Đảng các
cấp tiến tới Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VIII theo tinh thần Chỉ thị 51-CT/TW ngày 9-3-1995 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, nhân dân Nam Hà đã phát động
phong trào thi đua, lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp.
Trong bối cảnh đó, ngày 3-2-1996, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã về thăm và làm việc với
lãnh đạo tỉnh. Đồng chí đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân đã đạt được, chỉ rõ
phương hướng nhiệm vụ trong năm 1996 và yêu cầu Đảng bộ, nhân dân Nam Hà nỗ lực, phấn đấu cao
hơn nữa, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội tồn quốc lần thứ VIII của
Đảng. Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ,
Tỉnh uỷ đề ra phương hướng chung của năm 1996 là: “Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, tập trung
đẩy mạnh công nghiệp hố, hiện đại hố nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế... Kết hợp phát triển
kinh tế với phát triển văn hố xã hội, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng... Thực hiện tốt công tác an ninh
quốc phòng, tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đồn thể quần chúng”
Ngay từ đầu năm, thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Tỉnh uỷ chỉ đạo Đại hội
các Đảng bộ huyện Xuân Thủy, Kim Bảng, từ đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung trong tồn Đảng bộ,
tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.
Đến ngày 24-4-1996, 1.246/1.250 cơ sở và 18/18 Đảng bộ trực thuộc tổ chức Đại hội thành công.
Đại hội các cấp được chuẩn bị và tổ chức công phu, nghiêm túc, bảo đảm 4 nội dung theo Chỉ thị 51CT/TW. Cũng trong tháng 4-1996, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khố VIII) họp Hội nghị lần thứ 19 và
20 để thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị, kiểm điểm của Ban Chấp hành trình Đại
hội Đảng bộ lần thứ IX và thảo luận cơ cấu Ban Chấp hành khố tới. Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo việc tổng hợp
ý kiến của 18/18 Đảng bộ trực thuộc tỉnh đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại
hội lần thứ VIII của Đảng.
Từ ngày 7 đến 9-5-1996, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Hà lần thứ IX được tổ chức tại thành phố Nam
Định, 349 đại biểu chính thức dự Đại hội. Đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư Trung ương Đảng đã gửi
điện chào mừng Đại hội, biểu dương thành tích mà Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đạt được trong 5
năm qua. Đồng chí đặt nhiều hy vọng vào quá trình tự vận động đi lên của tỉnh Nam Hà và mong tỉnh
sớm trở thành tỉnh phát triển ở khu vực đồng bằng sông Hồng.
Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ (khố VIII), kiểm điểm của Ban Chấp
hành và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội VIII của Đảng.
Đại hội bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khố IX), bầu đồn đại biểu đi dự Đại hội
đại biểu Đảng tồn quốc lần thứ VIII gồm 28 đồng chí. Ngày 9-5-1996, Ban chấp hành Đảng bộ khố IX
họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Trần Minh Ngọc được bầu là Bí thư
Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Văn Yển là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Quang Ngọc là Phó
Bí thư Tỉnh uỷ-Chủ tịch UBND tỉnh.
Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ hai họp trong 2 ngày (14,15-6-1996) để phân công nhiệm vụ uỷ viên Ban
Chấp hành Đảng bộ khố IX, thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành và thảo luận chương trình
công tác của Tỉnh uỷ khố IX. Khi thảo luận về phân công nhiệm vụ, Tỉnh uỷ yêu cầu “Tiếp tục kiện tồn
một số chức danh của HĐND và UBND tỉnh sau khi ổn định tổ chức và sau Đại hội Đảng tồn quốc lần
thứ VIII”. Xác định chương trình công tác tồn khố, Tỉnh uỷ thống nhất 11 nội dung lớn, ra 5 Nghị quyết
tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức hướng dẫn thực hiện nghiêm túc.
Từ ngày 28-6 đến ngày 1-7-1996, Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII của Đảng được tổ chức tại
thủ đô Hà Nội. Đại hội nhận định Việt Nam đã thốt khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và khẳng định tiếp
tục nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đại hội, đồng chí Trần Minh
Ngọc-Bí thư Tỉnh uỷ Nam Hà được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 7-1996, tại kỳ họp thứ 3, Ban chấp hành Đảng bộ đã kiểm điểm tình hình phát triển kinh tếxã hội và công tác xây dựng Đảng, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trọng tâm là phát triển kinh tế và
tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về đổi mới chỉnh đốn Đảng, quốc phòng an ninh. Ngày 310-1996, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét 3 đề án của tỉnh là: “Đề án sắp
xếp các doanh nghiệp theo Chỉ thị 500/TTg và Nghị định 50/CP của Chính phủ”, “Đề án triển khai Nghị
quyết 12 của Bộ Chính trị (khố VII) về thương mại", “Đề án tiếp tục đổi mới quản lý HTX nông nghiệp
theo luật HTX”. Đồng thời Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong quý IV năm 1996 bao
gồm: tiếp tục kiện tồn và sắp xếp bộ máy tổ chức về công tác cán bộ nhất là trong lĩnh vực quản lý nhà
nước và các doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ đông bù đắp cho vụ mùa bị thiệt hại do
thiên tai úng lụt. Triển khai thực hiện đề án đổi mới quản lý HTX Nông nghiệ#p theo luật HTX, tăng
cường quản lý đất đai. Hồn chỉnh việc sắp xếp lại các doanh nghiệp. Tổ chức sơ kết thực hiện Nghị
quyết Trung ương 7 về phát triển công nghiệp, khoa học-công nghệ, môi trường. Tỉnh còn yêu cầu rà sốt
lại các đơn vị sản xuất đạt thấp so với kế hoạch, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 13% năm 1996. Riêng
đối với Công ty Dệt Nam Định, Tỉnh uỷ chỉ đạo “tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, bảo đảm
nguyên tắc Đảng lãnh đạo tồn diện. Tập trung vào việc giải quyết việc làm và đời sống cho công nhân”.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe tình hình Công ty Dệt và bàn phương hướng giải quyết theo Thông báo 9
điểm của Thủ tướng Chính phủ “về việc giải quyết những tồn tại của Công ty Dệt Nam Định”. Trước
yêu cầu nhiệm vụ mới, Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ trong tỉnh tập trung chỉ đạo, huy động tối đa khả
năng các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất, nhằm giữ vững 3 đỉnh cao (giáo dục, nông nghiệp,
xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn) tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 1995, có
bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong năm bản lề 1996, tạo đà phát triển nhanh cho những năm tới.
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh đã khắc phục khó
khăn, nỗ lực phấn đấu tạo ra sự phát triển liên tục trên các mặt kinh tế-xã hội. Mặc dù trong điều kiện
tỉnh phải chia tách, khả năng đầu tư cho phát triển có nhiều khó khăn, hạn chế nhưng tình hình kinh tế
xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực và đi vào ổn định, phát triển. Đặc biệt sản xuất nông nghiệp có
bước phát triển vượt bậc. Lực lượng sản xuất được tăng cường. Phân công lao động xã hội được cải
thiện. Kinh tế của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao hơn các năm trước. Tổng sản phẩm theo GDP năm
1996 đạt 3.384 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 1995. Bình quân đầu người đạt 2.150 ngàn đồng, tương
ứng với 195 USD.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chú trọng bảo đảm cho nông nghiệp
phát triển ổn định, vững chắc về lương thực thực phẩm, cải tiến cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo sự chuyển
dịch về phân công lao động theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5.... Tại Hội nghị Tỉnh uỷ mở rộng
trong 2 ngày (6 và 7-9-1996), đã thảo luận một số đề án của tỉnh: “tiếp tục đổi mới tổ chức quản lý HTX
nông nghiệp theo luật HTX”, khẳng định “HTX nông nghiệp là một thành phần kinh tế, HTX nông
nghiệp là HTX tồn diện, không có tổ chức HTX chuyên khâu”. Tỉnh chỉ đạo xây dựng Điều lệ mẫu của
tỉnh, thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban và
mở hội nghị triển khai kế hoạch làm điểm thi hành luật HTX và Điều lệ mẫu HTX nông nghiệp đến các
huyện, thành, thị để áp dụng ra diện rộng. Các hợp tác xã nông nghiệp đã thực hiện đổi mới quản lý,
giao quyền sử dụng đất ổn định lâu dài cho nông dân, phát huy vai trò tự chủ kinh tế hộ gia đình, tạo ra
động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Năm 1996, mặc dù bị thiên tai, nhưng sản lượng
lương thực vẫn đạt 878.800 tấn; lương thực bình quân đầu người đạt 460 kg. Giá trị sản xuất nông
nghiệp đạt 2.175 tỷ đồng, bằng 97,5% so với 1995. Trong chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm tăng nhanh.
Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng năm 1996 đạt 35.800 tấn (tăng 6% so với năm trước). Nuôi trồng,
đánh bắt thủy hải sản, nuôi tôm, cá nước ngọt và nước lợ được mở rộng, tạo thêm nhiều sản phẩm mới
phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.
Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tỉnh chỉ đạo hồn thành việc sắp xếp củng cố các
doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các xí nghiệp mũi nhọn ra đời, phát triển tiểu thủ công nghiệp, tạo

điều kiện cho công nghiệp hố nông nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Căn cứ Chỉ thị số
500/TTg và Nghị định 50/CP của Chính phủ, Tỉnh ủy giao cho Ban đổi mới doanh nghiệp của tỉnh hồn
chỉnh đề án rà sốt lại phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 1996-2000 trình
Chính phủ xem xét. Do đó, khi tổ chức sắp xếp lại, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bước đầu
đã vượt qua khó khăn; công nghiệp ngồi quốc doanh, nhất là khu vực tư nhân, cá thể phát triển. Giá trị
sản xuất công nghiệp đạt 950 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 1995. Trong đó công nghiệp Trung ương
trên địa bàn đạt 380 tỷ đồng, tăng 9,5%. Công nghiệp ngồi quốc doanh 345 tỷ đồng, tăng 10,8%. Nhiều
ngành tăng khá như bia, nước giải khát tăng 119,6%, thịt đông lạnh tăng 15,9%, vải các loại tăng
15,6%, gạch nung tăng 19,5%...Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp trong tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, tốc
độ phát triển chậm so với bình quân cả nước, nhiều đơn vị công nhân không đủ việc làm, nhiều sản
phẩm chất lượng còn thấp, không đủ sức cạnh tranh, hiệu quả thấp.
Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", tỉnh đã khai thác và huy động các nguồn vốn
để tập trung cho xây dựng, đổi mới máy móc trang thiết bị kỹ thuật, tạo ra cơ sở vật chất phục vụ phát
triển kinh tế-xã hội. Năm 1996, tỉnh dành 450 tỷ đồng vốn đầu tư cho thủy lợi, giao thông, công trình
công nghiệp, công trình phúc lợi xã hội… Triển khai chương trình 3 năm làm đường giao thông theo
Nghị quyết của HĐND tỉnh đạt kết quả khá. Trong 2 năm 1995-1996, tỉnh huy động nguồn vốn và ngày
công qui ra tiền là 344,5 tỷ đồng, trong đó 78% là do nhân dân tự nguyện đóng góp; nâng cấp và làm
mới 2.381 km đường (trong đó có 703 km đường nhựa) trong tổng số đường giao thông của tỉnh là
5.633 km. Với kết quả đó, tỉnh Nam Hà nói chung, huyện Xuân Thuỷ nói riêng trở thành một trong
những đơn vị dẫn đầu cả nước về giao thông nông thôn.Cùng với chiến lược tăng tốc của Bưu chính
viễn thông quốc gia, tỉnh được đầu tư trang thiết bị công nghệ, cải tạo mạng lưới thông tin, bưu điện,
liên lạc thuận lợi. Các công trình thủy lợi, điện được chú trọng đầu tư, cải tạo và nâng cấp. Tồn tỉnh có
450 trạm bơm điện, 1.668 km đường điện cao thế và hơn 24.000 km đường điện hạ thế. Hạ tầng cơ sở
văn hóa xã hội có bước phát triển rõ rệt. Tồn tỉnh xây mới và cải tạo 7.652 phòng học, trong đó 50% là
phòng học kiên cố… Những công trình kỹ thuật hạ tầng được xây dựng đã phát huy tác dụng, tạo đà cho
sự phát triển nhanh hơn trong những năm tiếp theo.
Thị trường hàng hóa ngày càng phong phú, lưu thông thuận tiện, giá cả ổn định. Công tác xuất khẩu
có cố gắng, giá trị hàng xuất khẩu năm 1996 đạt 37,3 triệu USD tăng 20% so với năm 1995; giá trị xuất
khẩu bình quân đầu người đạt 18 USD/người/năm, thấp hơn so với bình quân tồn quốc. Lĩnh vực quản
lý tài chính, ngân hàng từng bước được đổi mới góp phần vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định thị
trường. Mặc dù nguồn thu hạn chế, yêu cầu chi tăng nhưng ngành tài chính đã cố gắng khai thác nguồn
thu, đảm bảo yêu cầu chi thiết yếu. Ngân sách xã thường xuyên được quan tâm phát triển. Ngành ngân
hàng và kho bạc đáp ứng thu chi tiền mặt trên địa bàn, huy động tạo nguồn vốn để cho các thành phần
kinh tế vay phát triển sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách trên địa bàn năm 1996 đạt 150,5 tỷ đồng, tăng
10,7% so với năm 1995. Trong đó thu từ xí nghiệp quốc doanh Trung ương tăng 6,2%, từ xí nghiệp
quốc doanh địa phương tăng 24%, thu ngồi quốc doanh tăng 43,6%, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
tăng 6%. Tổng thu ngân sách địa phương cả năm đạt 370 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 1995. Lực
lượng sản xuất phát triển, quan hệ sản xuất từng bước được củng cố, nền kinh tế nhiều thành phần được
hình thành. Kinh tế quốc doanh bước đầu được tổ chức sắp xếp lại. Kinh tế ngồi quốc doanh được chú
trọng. Nhiều doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ hợp sản xuất đã thành lập. Nhiều
làng nghề truyền thống được khôi phục và phát triển.
Sự nghiệp giáo dục-đào tạo có bước phát triển mới cả về qui mô, chất lượng, giữ vững và phát huy
được truyền thống hiếu học, dạy tốt, học tốt; nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục tồn quốc.
Số người đi học, bình quân mỗi năm tăng 4,6%. Tồn tỉnh đã hồn thành phổ cập giáo dục tiểu học, có
116/225 xã, phường, thị trấn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Công tác y tế, chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được triển khai rộng khắp.
Công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình được quan tâm chỉ đạo, góp phần giảm nhịp độ tăng dân số.
Năm 1996 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,41%.
Các hoạt động văn hóa-thông tin, thể dục thể thao, báo chí, phát thanh truyền hình tích cực đổi mới,
góp phần vào việc tuyên truyền đường lối đổi mới của Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh
tế-xã hội của địa phương. Phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh
binh được thực hiện tốt. Tỉnh triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người có công trong kháng
chiến. Phong trào xóa đói giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo từ thiện đạt nhiều kết quả thiết thực.
Đời sống nhân dân nói chung, nông thôn nói riêng thực sự đổi mới, 100% số xã trong tồn tỉnh có
đường ô tô đến trung tâm xã; 100% số xã và 97,54% số hộ nông dân có điện thắp sáng; 100% số xã có
trạm xá và trường tiểu học, trung học cơ sở; 92,38% số xã có trạm truyền thanh. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và
bán kiên cố là 84,17% (riêng nhà kiên cố 31,3%); 48% số hộ có ti vi; 35,5% số hộ có máy thu thanh,
5,5% số hộ có xe máy, 1,5% số hộ có điện thoại. Trung bình 1 vạn dân có 2.251 học sinh phổ thông, 68
giáo viên, 10 y bác sỹ, 19 giường bệnh…Các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết và có chuyển biến
tích cực. Đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện, số hộ giàu tăng lên, hộ nghèo giảm dần (năm
1996, tỷ lệ hộ nghèo còn 12,57%).
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đồn thể chính trị xã hội được chú trọng và có những
bước tiến bộ. Nhiều tổ chức cơ sở đảng vững mạnh trong sạch được giữ vững. Hệ thống chính quyền
các cấp được củng cố, kiện tồn. Các thủ tục hành chính từng bước được sửa đổi và điều chỉnh. Hiệu lực
quản lý và điều hành có tiến bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đồn thể nhân dân có nhiều cố gắng đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, động viên và tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân
hăng hái tham gia các phong trào cách mạng, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững
khối đồn kết tồn dân
Các cấp ủy đảng, chính quyền chú trọng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và
Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh nên tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách
nhiệm của tồn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân, của hệ
thống chính trị và các lực lượng vũ trang, tăng cường nền quốc phòng tồn dân, bảo vệ an ninh quốc gia,
giữ gìn trật tự an tồn xã hội. Mặc dù các thế lực thù địch và phần tử xấu tăng cường hoạt động, cùng với
tác động mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường, làm nảy sinh những phức tạp mới nhưng an ninh chính
trị vẫn được giữ vững, trật tự an tồn xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ góp phần vào việc hồn thành
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Thực hiện Hướng dẫn số 04 ngày 11-7-1995 của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp
uỷ cơ sở lựa chọn các tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu đạt trong sạch vững mạnh liên tục từ năm 1992 đến
1996 để Tỉnh uỷ khen thưởng. Kết quả đã lựa chọn trong 57/1.250 tổ chức cơ sở tiêu biểu được 49 đơn
vị xuất sắc.
Các mặt công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên, công tác cán bộ, công tác kiểm tra đều
được các cấp uỷ coi trọng. Đến quý 4/1996, 18/18 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hồn thành chương trình
phổ cập chính trị phổ thông cho đảng viên. Trong năm tồn tỉnh kết nạp 2.109 đảng viên mới tương
đương với số kết nạp trong năm 1995 (2.188)
Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Tỉnh uỷ đã khẩn trương bổ sung kiện tồn Thường trực HĐND,
Uỷ ban nhân dân. Đồng chí Bùi Xuân Sơn-Uỷ viên Trung ương Đảng-Chủ tịch HĐND đi nhận công tác
ở Trung ương, đồng chí Trần Minh Ngọc-Uỷ viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch
HĐND. Bộ máy và cán bộ lãnh đạo ở một số ban, ngành, huyện sớm ổn định đi vào hoạt động. Tỉnh chỉ
đạo tiếp tục đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhằm thực hiện cải cách nền hành chính theo tinh thần Nghị quyết
Trung ương 8 (khố VII). Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, các phong trào do các đồn thể phát động
đều thu được kết quả. Các cấp uỷ Đảng đã quan tâm chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ của Hội phụ nữ, Hội cựu
chiến binh, Hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc ở cấp huyện và cơ sở. Qua đại hội, tổ chức, cán bộ của các

Hội được kiện tồn, đổi mới theo hướng tăng cường chất lượng. Những định hướng công tác nhiệm kỳ
tới của các cấp hội đều bám sát nghị quyết đại hội Đảng.
Thực hiện Thông báo số 06-TB/TW ngày 7-10-1996 của Bộ Chính trị và Nghị quyết kỳ họp thứ X
ngày 6-11-1996 của Quốc hội khố IX về việc phân định, điều chỉnh lại địa giới một số tỉnh, trong đó có
tỉnh Nam Hà, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 ngày 21-11-1996, triển khai quán triệt
một số văn bản của Trung ương về chia và điều chỉnh địa giới tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ đã ra Nghị
quyết số 02-NQ/TU ngày 22-11-1996 “về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Quốc hội (khố IX)
kỳ họp thứ 10, chia địa giới hành chính tỉnh Nam Hà thành hai tỉnh Nam Định và Hà Nam”. Nghị quyết
số 02 của Tỉnh uỷ nêu rõ mục đích yêu cầu, một số quan điểm chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chia
tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 12-11-1996 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 857/TTg ngày 15-111996 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các ban ngành chức năng của Trung ương. Nghị quyết
số 02 của Tỉnh ủy nêu rõ: Việc chia tỉnh là công việc lớn, được đặt thành công tác trọng tâm đột xuất
của địa phương từ nay đến hết quý 4-1996... trong khi vẫn phải tập trung chỉ đạo mọi mặt kinh tế xã hội,
an ninh quốc phòng của tỉnh Nam Hà... Do vậy cần phải tập trung sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng
nhân dân, UBND trên các khâu, các việc, đồng thời phải huy động sự chủ động sáng tạo, làm việc với
tinh thần trách nhiệm của các ban, ngành, đồn thể trong tỉnh.
Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là: Địa giới hành chính của hai tỉnh khi chia tách sẽ thực hiện nguyên
tắc “hợp nhất thế nào nay tách ra như vậy”. Các doanh nghiệp nằm trên địa bàn tỉnh nào giữ nguyên tại
địa bàn tỉnh đó. Về cán bộ: trước mắt không lấy cán bộ từ khu vực sản xuất kinh doanh về khu vực hành
chính sự nghiệp. Cán bộ quê quán ở đâu, cán bộ trước khi hợp nhất công tác ở tỉnh nào nay chuyển về
công tác ở tỉnh đó. Tài sản, tài chính khi chia được bàn bạc tập thể, dân chủ công khai. Đề cao tinh thần
tương trợ giúp tỉnh có khó khăn, tạo điều kiện để mỗi tỉnh cùng có cơ hội phát triển. Ban Chấp hành
Đảng bộ giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng đề cương thống nhất để tuyên truyền cho cán bộ,
đảng viên và nhân dân nhằm ổn định tư tưởng.
Để giúp công tác chia tỉnh tiến hành nhanh gọn đúng tiến độ, Ban Thường vụ ra các quyết định
thành lập Ban chỉ đạo, và các tiểu ban chịu trách nhiệm từng mặt công tác chính bao gồm các tiểu ban
công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, phân chia tài sản tài chính, chuẩn bị địa điểm trụ sở làm việc, địa giới
hành chính. Nghị quyết của Tỉnh uỷ được phổ biến đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện, thành,
thị, đảng uỷ trực thuộc để tổ chức thực hiện theo phương châm: “Tiến hành khẩn trương, nghiêm túc
đồn kết và tiết kiệm”.
Ngày 25-12-1996, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Hà (khố IX) tiến hành Hội nghị lần thứ 6 để
nghe thông báo Quyết định số 120, ngày 12-12-1996 của Bộ Chính trị về việc thành lập và chỉ định Ban
Chấp hành Đảng bộ lâm thời hai tỉnh.
Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tỉnh Nam Định gồm 37 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng
chí. Đồng chí Trần Minh Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng được chỉ định là Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí
Đặng Phúc Tựu là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Quang Ngọc là Phó Bí thư Tỉnh uỷChủ tịch UBND lâm thời tỉnh Nam Định.
Huyện Bình Lục tiến hành bàn giao 7 xã (thuộc huyện Mỹ Lộc cũ) về thành phố Nam Định theo
Nghị quyết của Quốc hội khố IX, kỳ họp thứ 10. Ngày 28-12-1996 Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Nam
Định đã tổ chức lễ tiễn các đồng chí lãnh đạo và cán bộ của tỉnh Hà Nam về địa điểm làm việc mới
trong bầu không khí lưu luyến, đồn kết, trang trọng và đầy kỷ niệm.
Từ năm 1991-1996, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII, lần thứ VIII
của Đảng và sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ
Nam Hà tiếp tục thực hiện đổi mới tồn diện, sâu sắc trên lĩnh vực kinh tế-xã hội gắn với nhiệm vụ đổi
mới, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3. Chỉ trong 6 năm, tỉnh 2 lần chia tách, lại
trong tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhất là sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông
Âu đã tác động sâu sắc đến tư tưởng tình cảm, niềm tin của ca#n bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Song với bản lĩnh được rèn luyện qua thử thách cách mạng, Đảng bộ, quân và dân Nam Hà đã đồn kết,
trụ vững, vượt qua và tiếp tục phát triển, tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân ổn định, tổ chức thành
công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII và lần thứ IX, cùng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong
công cuộc đổi mới đất nước.
Nhờ có chủ trương và giải pháp đúng, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu cơ
bản do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, lần thứ IX đề ra. Cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước được nâng
cấp và xây dựng mới; Hệ thống đường giao thông (nhất là giao thông nông thôn) được tỉnh chú trọng
đầu tư nâng cấp. Tỉnh Nam Hà, huyện Xuân Thuỷ đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước
về giao thông nông thôn; Sản xuất nông nghiệp phát triển và có những tiến bộ vượt bậc, liên tục giành
đỉnh cao về năng suất và tổng sản lượng với trên 1 triệu tấn/năm; Sự nghiệp giáo dục đào tạo có bước
phát triển mới cả về quy mô và chất lượng, giữ vững và phát huy được truyền thống hiếu học, dạy tốt,
học tốt; Tỉnh nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục tồn quốc; Hệ thống chính trị được đổi
mới, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được tăng cường. Trình độ lãnh đạo, năng lực tổ chức
quản lý của cán bộ thích ứng dần với cơ chế mới, tình hình mới... Sự phấn đấu nỗ lực của tập thể lãnh
đạo các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh khắc phục khó khăn vươn lên
bằng chính bản thân mình.
Những kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý trong quá trình đổi mới tồn diện, sâu sắc 6 năm (1991-1996)
là tiền đề để Đảng bộ quân và dân trong tỉnh bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hố, hiện đại hố
quê hương, đất nước 1997-2000.

